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RESUMO 

 

SILVA, Camila Téo da. A gênese da Pedagogia do Oprimido: o manuscrito. 2017. 572 p. 

Dissertação (Mestrado em Filologia e Língua Portuguesa). Departamento de Letras Clássicas 

e Vernáculas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

“A Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 1968) é a principal obra do educador e escritor Paulo 

Freire. Seus manuscritos resistiram a diversas mudanças culturais, sociais e políticas, ficando 

por mais de 30 anos guardados no país onde fora inicialmente concebido, o Chile. O objetivo 

principal desta pesquisa é a transcrição do facsímile dos manuscritos originais, em formato de 

edição semidiplomática, que forma o corpus principal para analisar a forma de construção da 

obra, de acordo com o seu contexto histórico. Também buscamos traçar um perfil da forma de 

trabalho empregada pelo autor para a concretização deste livro bem como fazer um resgate 

histórico das principais ações anteriores a concepção da obra, para isso utilizamos a gentil 

colaboração, por meio de entrevistas e textos produzidos por pessoas que conviveram com o 

autor, bem como o relato deixado por ele no livro “Pedagogia da esperança: um reencontro com 

a Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 1996). 

 

Palavras-chave: Filologia. Crítica genética. Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. 

Transcrição. 

  



 

 



 

 

ABSTRACT 

"The Pedagogy of the Opressed" (FREIRE, 1968) is Paulo Freire's, writer and educator, main 

work. His manuscripts withstood a variety of cultural, social and political changes, being kept 

away for over 30 years in the country where it was firstly conceived, Chile. The main objective 

with this research is the transcription of the facsimile of the manuscripts, in a semidiplomatic 

edition format, which forms the main corpus to analyse the form of the literary oeuvre's 

construction, accordingly with its historical context. We also aim to trace a profile of the 

author's working method for concretizing this book, as well as doing a historic recollection of 

the main actions that took place before the book's conception. For that we counted with the kind 

support, by interviews and texts, from people which accompanied the author, as well as a brief 

account left by him in the book "Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed" 

(FREIRE, 1996). 

  

Keywords: Philology. Genetic Criticism. Paulo Freire. Pedagogy of the Opressed. 

Transcription.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1968) é uma das obras mais lidas e traduzidas em 

todo o mundo. Desde sua publicação, desperta o interesse de diversos pesquisadores, advindos 

das mais diversas áreas de conhecimento voltadas para a formação e construção de saberes: tais 

como a psicologia, a filosofia, sociologia e até mesmo a engenharia. 

Dado o caráter interdisciplinar deste trabalho de pesquisa filológica, que alia educação 

e crítica textual dos manuscritos modernos, tomamos a liberdade de fazer uma apresentação de 

cunho mais didático, dado o interesse despertado pela obra e autor que serão aqui discutidos.  

A pesquisa proposta constitui-se de um estudo que, de acordo com Castro (1995), é 

filológico no sentido de apontar e analisar as questões evolutivas e históricas variadas e ao 

mesmo tempo determinantes para a produção, as mudanças e relevância do texto escolhido: 

Só ele recobre ao mesmo tempo preocupações tão variadas como o estudo das técnicas 

e dos materiais que serviram a produção escrita de um texto, quer se trate de um 

autógrafo quer das suas cópias; o estudo das condições históricas (sociais, 

econômicas, biográficas) que rodearam e influenciaram a produção do texto e o estudo 

dos seus itinerários e lugares de pouso (coleções particulares, arquivos, bibliotecas); 

o estudo da sua conservação, mutilações e restauros; o estudo, no caso das cópias, do 

número, condições e protagonistas dos atos reprodutórios. (CASTRO, 1995, p. 604). 

 

Não será possível, no entanto, analisar com mais acuidade os manuscritos originais, pois 

foram encaminhados à Presidência da República no final de 2013 para catalogação e posterior 

disponibilização na Biblioteca Nacional, mas até o momento não foram disponibilizados para 

pesquisa acadêmica.  

Por meio do fac-símile digitalizado será possível documentar o processo criativo do 

texto, fazendo um levantamento quantitativo e qualitativo de seus lugares críticos, ou seja, de 

suas rasuras, evidenciando pontos cruciais de sua concepção, como defende Grésillon (2007): 

A gênese é irredutível ao texto, que é impotente para res tituí-la. Em contrapartida, a 

leitura do texto pode estrelar-se com as constelações cintilantes da gênese. 

Trabalhando nessa direção, conseguiremos substituir os mitos e mistérios da criação  

por um saber sutil e convincente da escritura. (GRÉSILLON, 2007, p. 37). 

 

Grésillon (2007) defende ainda a importância da pesquisa e utilização de recursos 

externos aos manuscritos, para uma apropriação da exogênese do texto a ser analisado, ou seja, 

a busca de todos os elementos externos e determinantes para o surgimento da obra e suas 

posteriores alterações, tais como: entrevistas com amigos e familiares do autor, biografias, 

correspondências. A reunião e análise desses elementos externos ao texto são fundamenta is 

para remontar o universo histórico discursivo da obra. 
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Salles (2008) também defende a utilização de textos externos como fonte informativa 

para a remontagem da gênese textual, bem como reforça a necessidade da busca de informações 

externas, elaboradas ou não pelo autor do texto a ser analisado. O autor é chamado de artista 

por Salles: 

As entrevistas e os depoimentos de artistas que falam dos bastidores da criação são 

facilmente encontrados. Muitos criadores dedicam-se, ainda, ao desenvolvimento de 

ensaios que discutem o ato criador. Há também os casos de algumas obras que falam, 

diretamente ou indiretamente, da criação. Em outras palavras, o interesse pelo modo  

como as obras de arte são feitas não é novo, assim como os artistas sempre fizeram 

registros de seus processos e, em muitos casos, os preservaram. (SALLES, 2008, p. 

20). 

 

Os manuscritos serão editados semidiplomaticamente, ou seja, optaremos por uma 

transcrição conservadora que manterá o conteúdo do texto original.  

A edição desse material será realizada com base nas “Normas para transcrição de 

documentos manuscritos para a História do Português do Brasil”, elaboradas por uma comissão 

criada para este fim, durante a segunda edição do Seminário para a História do Português do 

Brasil, que aconteceu na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, no período de 

10 a 16 de maio de 1998. 

Essas normas foram, a partir de sua criação e aprovação, utilizadas em todos os 

documentos publicados na Série Diachronica: fontes para a história da língua portuguesa, que 

tem como objetivo a publicação de textos de acordo com o estado no qual foram produzidos. 

No entanto foram empregadas algumas adequações, para fazer a devida adaptação ao conteúdo 

aqui analisado. 

Cambraia (2005), professor e membro da comissão criadora das normas que nortearão 

a edição dos manuscritos, define o trabalho de edição genética da seguinte maneira: 

 
Tal como em uma edição crítica, faz-se uma genética também através da comparação  

de mais de um testemunho, só que geralmente autógrafos e/ou idiógrafos (os 

chamados originais), e almeja-se registrar todas as diferenças entre as redações 

preliminares de um texto e a forma final dada pelo seu autor. A edição genética é fruto 

do desenvolvimento de uma abordagem de crítica do texto literário baseada no estudo 

da sua gênese, abordagem, a que se chama de crítica genética. (CAMBRAIA, 2005, 

p. 104) 

 

No entanto, dada a impossibilidade de encontrar outros rascunhos ou versões do 

manuscrito, a análise se dará apenas com um testemunho original, que já nos oferece uma série 

de correções e alterações sobre o que predentemos evidenciar neste trabalho. 

Para concretizar este mapeamento da criação e evolução da obra, serão utilizados 

recursos intratextuais, ou seja, que podem ser encontrados no texto, tais como: rasuras, escolha 

do tempo verbal, adaptações, alterações textuais, supressão de parágrafos e páginas, e também 
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os recursos extratextuais, que estão fora do texto, mas remetem diretamente a ele: entrevistas, 

outros textos, correspondências e rastros, conforme aponta Salles (2008): 

A obra de arte é o resultado de um trabalho, caracterizado por transformação  

progressiva que exige do artista investimento de tempo, dedicação e disciplina. A obra 

é, portanto, precedida por um complexo processo, feito de ajustes, pesquisas, esboços, 

planos, etc. Os rastros deixados pelo artista de seu percurso criador são a 

concretização desse processo de contínua metamorfose. (SALLES, 2008, p. 25) 

 

Como bibliografia específica para pesquisa referente ao trabalho realizado pelo autor 

dos manuscritos, serão utilizados textos próprios, entrevistas, correspondências e também livros 

e materiais produzidos por outros autores que analisam, retratam e recordam não somente a 

Pedagogia do Oprimido como outras obras do mesmo autor, como é o caso do livro organizado 

por Moacir Gadotti1 (1996), um ano antes da morte de Paulo Freire, com o intuito de registrar 

não só a vida, mas também a obra que se tornou referência mundial nos estudos e práticas 

educacionais, como defende o próprio Gadotti: 

Este inventário atualizado dos escritos de e sobre Paulo Freire facilita o acesso do 

leitor a uma numerosa bibliografia sobre a concepção libertadora da educação e seu 

impacto principalmente nas ciências da educação. Cremos que Paulo Freire: uma 

biobibliografia deverá se constituir numa obra básica de referência do legado de Paulo  

Freire. (GADOTTI, 1996, p. 24) 

 

Pretende-se comentar brevemente as experiências anteriores a escrita do livro, 

delineando seu processo criativo e as vivências que, segundo os críticos e estudiosos do autor, 

culminaram na obra que revolucionou o conceito de Educação Popular no Brasil e em diversos 

países do mundo. 

Dentre essas experiências terá destaque especial a “Experiência de Angicos”, realizada 

no Brasil, nos anos de 1963 e 1964, que resultou na extradição de Freire para o Chile, quand o 

teve início o período de ditadura militar no país. 

Será dada a devida atenção também ao contexto histórico do período no qual a obra foi 

escrita, delineando o seu percurso editorial e a primeira edição impressa em língua portuguesa.  

Ainda serão apontadas diversas questões referentes à atualidade da Pedagogia do 

Oprimido, texto que continua sendo editado e publicado em diversos idiomas e partes do 

mundo. Para isso, serão utilizados como base alguns textos e entrevistas realizados com e por 

professores e pesquisadores que conviveram com Paulo Freire e tiveram até mesmo a 

oportunidade de escrever algumas obras em conjunto, como o já citado Moacir Gadotti e o 

professor Sérgio Guimarães, e com alguns amigos e familiares de Paulo Freire, como o filho 

mais novo, Lutgardes Costa Freire. 

                                                                 
1 Professor aposentado da Universidade de São Paulo e diretor fundador do Instituto Paulo Freire. 
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2 PAULO FREIRE: VIDA E OBRA 

 

Neste capítulo serão abordadas questões referentes à vida de Paulo Freire, o autor da 

Pedagogia do Oprimido. Faremos um levantamento de situações, relatos caminhos que 

delinearam o entorno da gênese dos manuscritos, bem como as experiências pessoais, o 

contexto histórico no qual estava diretamente envolvido e as ações realizadas por ele como 

educador no Brasil e no mundo. 

Também evidenciamos aqui algumas questões relativas ao trabalho de Freire, baseadas 

principalmente em relatos retirados de obras posteriores ao livro aqui analisado, escritos pelo 

próprio autor e também por alguns educadores contemporâneos, que com ele tiveram 

convivência. 

Utilizamos trechos de entrevistas realizadas com familiares e amigos de Freire 

(disponíveis como apêndices neste trabalho), para possibilitar assim a criação de um 

mapeamento panorâmico do processo criativo desse escritor. 

 

2.1 Vida: do Recife para o mundo 

 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no Recife, capital de Pernambuco, em 19 de setembro 

de 1921. Filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire. Com seus três irmãos, 

experimentou a fome e a pobreza na adolescência e no início da juventude, após perder o pai 

ainda muito jovem, aos 13 anos de idade. 

No colégio Oswaldo Cruz completou os estudos secundários e também o curso “pré-

juridico”, já que naquela época ainda não existiam os cursos de formação para professores em 

nível superior, e o único curso que dava acesso às ciências humanas era esse, visto que os outros 

eram “pré-médico” e “pré-engenharia”. 

Ingressou então na Faculdade de Direito do Recife, em 1943, ainda com muitas dúvidas 

sobre a profissão que estava planejando seguir com o curso. 

No ano seguinte, em 1944, casou-se com a educadora Elza Maria Costa de Oliveira, e 

com ela formou uma família, composta por cinco filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria 

de Fátima, Joaquim e Lutgardes. 

Ao longo de sua jornada como advogado, Paulo Freire teve apenas um cliente, mas o 

caso o deixou muito emocionado, a ponto de não conseguir defendê-lo e repensar a carreira que 

estava seguindo até então. Precisou defender o credor de um dentista, que estava devendo o 
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valor referente aos seus instrumentos de trabalho. Esse dentista foi até o escritório de Freire 

para dizer que queria pagar o que devia. Essa história foi narrada por Lutgardes Freire, em uma 

entrevista realizada para esta pesquisa de mestrado2: 

Ele terminou a faculdade de direito. Ele teve o primeiro caso dele, no qual tinha que 

defender um credor junto a um dentista. E ele chegou a conversar com o dentista e 

falou que ele deveria pagar o que ele devia para a outra pessoa. E o dentista ficou  

apavorado, falando que não tinha dinheiro para pagar aquilo. E aí meu pai desistiu da 

advocacia. E minha mãe disse a ele: “É óbvio, eu sabia que você não tinha jeito pra 

advocacia, você é professor!” (Entrevista com Lutgardes Costa Freire, apêndice A). 

 

Depois desse episódio, que provocou uma mudança de rumo na família, sempre 

contando com o apoio da esposa Elza, Freire aceitou um convite para trabalhar no Serviço 

Social da Indústria (SESI) e iniciou seu trabalho na área de educação, que anos mais tarde faria 

dele o Patrono da Educação Brasileira, de acordo com a Lei nº 12.612 (BRASIL, 2012), como 

reconhecimento pela dedicação de grande parte de sua vida à causa da erradicação do 

analfabetismo e educação da população pobre.  

Trabalhando no SESI, na Divisão de Educação e Cultura, e preocupado com a reflexão 

e as práticas de alfabetização ali estabelecidas e reproduzidas, começou a pesquisar e observar 

o modo como se alfabetizava, o que segundo ele, no livro Pedagogia da esperança: um 

reencontro com a Pedagogia do Oprimido, foi fundamental3: para a gestação da Pedagogia do 

Oprimido, bem como para a criação do que mais tarde se tornou o Método Paulo Freire. 

Poucos anos mais tarde tornou-se professor na Universidade do Recife, atual 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ocupando uma cadeira na área de História e 

Filosofia da Educação de Belas Artes de Pernambuco. 

Já como diretor do Departamento de Extensões Culturais da UFPE juntou uma equipe 

de educadores para desenvolver um trabalho que parecia inovador e capaz de suprir as 

necessidades do povo mais carente, que havia sido afastado das escolas por diversos motivos, 

relacionados principalmente às condições financeiras das famílias.  

Seu engajamento era grande, e ia ao encontro dos anseios de parte dos intelectuais da 

década de 1960. Fez parte do Movimento de Cultura Popular, fundado em Recife, que associava 

cultura popular à luta política.  

Até aquele período, no Brasil, ainda não havia sido lançado um programa capaz de 

atender os adultos que, por necessidades financeiras e outras questões, não tiveram condições 

                                                                 
2 Entrevista realizada em 12 de agosto de 2015, na sede do Instituto Paulo Freire, no círculo de cultura onde fica 

localizada a biblioteca pessoal de Paulo Freire. 
3 A primeira edição desta obra foi publicada no ano de 1992. Para a realização deste trabalho foi utilizada a 21ª 

edição, publicada em 2014, página 25.  
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de estudar, muito menos com um método próprio, baseado primordialmente na realidade vivida 

pelo educando, fazendo desse meio a melhor fonte de aprendizagem. 

A experiência mais marcante desse período foi realizada em Angicos, no Rio Grande 

do Norte, entre os anos de 1963 e 1964, depois de um longo período de estudos, negociações e 

planejamentos. Essa experiência, bem como o seu reconhecimento público, serão tratadas com 

mais detalhes no segundo capítulo deste trabalho, que será também dedicado ao Método Paulo 

Freire, que foi difundido por todo o mundo. 

Em abril de 1964, com a implantação da ditadura militar no Brasil, a experiência de 

Paulo Freire foi classificada, de acordo com o novo regime vigente, como nociva aos interesses 

do governo. As aulas foram proibidas, os materiais pedagógicos foram enterrados ou 

queimados, e o educador foi preso e depois mandado para o exílio. 

O primeiro país a recebê-lo foi a Bolívia, país que concedeu a ele asilo político após 

solicitação junto a embaixada, que só foi expedido no setor de imigração boliviano. 

Em 11 de novembro de 1964 seguiu para o Chile, onde pode se estabelecer com seus 

filhos e esposa, e começou a trabalhar também com alfabetização de adultos, em programas 

desenvolvidos pelo Instituto Chileno para a Reforma Agrária (ICIRA). No Chile foi acolhido 

pelo casal que, poucos anos mais tarde, foi presenteado com os manuscritos da Pedagogia do 

Oprimido. 

Em 1969, a Universidade de Harvard o convidou para trabalhar no desenvolvimento de 

diversas atividades de docência e pesquisa. Lá teve também a oportunidade de conhecer novas 

teorias e pensamentos educacionais, e com essa bagagem partiu, em 1970, para a Suíça, de 

acordo com Gadotti (1996): 

Paulo Freire estava ansioso para “experimentar” a cultura norte-americana, para 

descobrir o Terceiro Mundo (guetos, favelas) no Primeiro Mundo. En tretanto, ele 

lamentaria a perda de contacto com qualquer tipo de experiência pedagógica nos 

países em desenvolvimento. Considerava insatisfatório deixar a América do Sul e só 

estudar em bibliotecas. Desse modo, sugeriu que ficaria em Harvard apenas por se is 

meses. (GADOTTI, 1996, p. 160). 

 

O convite para viver e trabalhar na Europa veio do Conselho Mundial das Igrejas, que 

desejava ampliar a experiência de alfabetização de adultos para outros países. Nesse período 

Paulo conheceu outros exilados e, com eles, fundou o Instituto de Ação Cultural (IDAC) que 

se dedicava ao trabalho com educação em países africanos. 

No período entre 1971 e 1979, a equipe do IDAC se dedicou a diversos projetos de 

reforma educacional na África, e nesse período Paulo passou a ter contato, via carta, com o líder 

revolucionário Amílcar Cabral, um dos principais agentes da independência de Cabo Verde e 
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Guiné-Bissau. Amilcar foi assassinado em 20 de janeiro de 1973 (ROMÃO; GADOTTI, 2012), 

mas foi uma fonte de inspiração muito grande para a trajetória desse educador. 

Em 1979, Freire conseguiu um novo passaporte, o que possibilitou o retorno dele e de 

toda a família para o Brasil, onde, em 1980, já estabelecido em São Paulo, passou a trabalhar 

no desenvolvimento de diversas atividades formativas para as Comunidades Eclesiais de Base. 

Também se tornou professor da Universidade de Campinas (Unicamp) e da Pontifíc ia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC), nessa última lecionou até poucos dias antes de sua 

morte. 

A primeira esposa de Paulo faleceu em 1986, vítima do agravamento de uma série de 

problemas cardíacos, fato que o deixou muito abalado. 

Em 1989, já casado pela segunda vez, com Ana Maria Araújo Freire, Paulo se tornou 

Secretário de Educação do Município de São Paulo, aceitando um convite da então prefeita pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), Luiza Erundina. 

Nesse momento, segundo Gadotti (1996), o secretário tem então a grande oportunidade 

de fazer algo nas mãos:  

Como Secretário de Educação, Freire achou uma oportunidade ímpar de implementar 

sua filosofia de educação em seu próprio país, não como um orientador acadêmico , 

mas como um ativista político num município governado por um partido socialista. 

(GADOTTI, 1996, p. 143). 

Uma das ações de maior relevância em sua gestão foi a criação do Programa MOVA-

SP (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo), no qual se 

pretendia alfabetizar em larga escala, e em parceria com a sociedade civil, os cidadãos que ainda 

não sabiam ler e escrever. Esse projeto teve desdobramentos e foi também desenvolvido em 

outras cidades do país. 

Em 1991, Paulo Freire pediu o afastamento do cargo para dedicar-se a docência e 

também à produção de novas obras. 

Segundo os professores e pesquisadores que entrevistamos, todas as experiênc ias 

acumuladas, no Brasil e fora dele, fizeram de Freire uma autoridade nos estudos de educação, 

principalmente de jovens e adultos, quando se fala da educação com perspectiva popular.  

Paulo Freire morreu em 02 de maio de 1997, depois de ter fundado o Instituto Paulo 

Freire e de ter recebido 27 títulos de doutor honoris causa, diversos títulos, prêmios e 

condecorações em vários países pelo reconhecimento de seu trabalho, que modificou estruturas 

educacionais e motivou o pensamento educacional por outro ângulo, o ângulo do educando. 

Recebeu também muitos títulos de cidadão honorário em diversas cidades no Brasil e no 

exterior. 
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Em 26 de novembro de 2009, com base na Lei 10.559 (BRASIL, 2002), Paulo Freire 

recebeu a Declaração de Anistiado Político, por ter sido, conforme as palavras iniciais do 

cabeçalho do processo: 

[...] perseguido por atividades relacionadas ao método de alfabetização de autoria do 

Anistiando, considerado de cunho subversivo.  

Demitido por motivação exclusivamente política de cargo de professor da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (BRASIL, 2002, p. 15). 

 
Na ocasião, o relator do processo, Edson Pistori, disse também que “(...) esse pedido de 

perdão se estende a cada brasileiro que, ainda hoje, não sabe ler a sua própria língua” (BRASIL, 

2002, p. 15). 

Anos mais tarde, Gadotti e Abrão, em parceria com o Instituto Paulo Freire, a Comissão 

da Anistia e o Governo Federal, lançaram um documento ilustrado contendo o voto do relator 

do processo e outros artigos relacionados ao processo de anistia de Freire (GADOTTI; ABRÃO, 

2012). 

 

2.2 O autor e sua obra 

 

O diálogo sempre foi a principal fonte de inspiração de Paulo Freire. Ele construía seus 

pensamentos com base no diálogo, na constância da troca de saberes, defendia a necessidade 

de dialogar, de maneira horizontal, sem diferenciar ou excluir uma ou demais partes do 

processo, para que se chegasse a um denominador comum maior, construído sempre pelo 

entendimento coletivo. 

Sua vida era pautada por um constante diálogo, principalmente com a sua maior 

interlocutora, revisora das primeiras obras e grande apoiadora, a esposa Elza, que, segundo o 

filho mais novo do casal, foi a responsável pela passagem das ideias de Paulo para o papel, com 

o objetivo de registrar as utopias e os sonhos possíveis partilhados pelo marido:  

Não foi meu pai quem decidiu escrever na vida. O que aconteceu é que meu pai 

conversava com muitos amigos sobre essas ideias, mas não escrevia. Ele conversava, 

conversava, se entusiasmava, achava tudo magnífico, agradecia a conversa com os 

amigos, mas não escrevia. Ai teve um dia no qual minha mãe chegou para ele e disse: 

“Escuta, se você fala o tempo todo e não escreve, é porque você não acredita no que 

está falando?” Ela colocou o meu pai na parede, na “quina” da parede dizendo: “Se 

você fala tudo isso e não escreve, é porque você não acredita”. (Entrevista com 

Lutgardes Costa Freire, apêndice A.). 

 

O filho mais novo do autor lembrou também que o pai não se considerava escritor, 

apenas um homem coerente com aquilo que acreditava, dialogava e escrevia:  

“Ele dizia sempre: Escritor eu não sou, pois escritor é Jorge Amado, Fernando Pessoa 

e toda essa gente. Eu não sou escritor, sou um intelectual comprometido com o povo, 
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que faz e escreve aquilo que acredita” (Entrevista com Lutgardes Costa Freire , 

apêndice A.). 
 

Moacir Gadotti4, durante entrevista concedida para a realização desta pesquisa, destacou 

a relevância da oralidade em seu processo criativo, bem como a retomada de temas já tratados 

com o objetivo de aprimorá-los e avançar na discussão proposta, desenvolvendo-os de maneira 

crítica. 

Ainda sobre o processo criativo de Freire, Gadotti disse que o amigo tinha o costume 

de, sempre que possível, ler para um amigo o que estava escrevendo com o objetivo de acolher 

as críticas relativas ao andamento de seu trabalho, podendo ser esse um discurso, livro, artigo, 

ou qualquer manifestação escrita que estivesse produzindo. Disse também que tinha muito 

respeito e cuidado com a palavra, com a língua, e buscava sempre a melhor maneira de 

expressar o seu conteúdo, para ser entendido de maneira clara, didática, sem dubiedade ou 

desrespeito à norma culta vigente.  

Ele saboreava o que estava escrevendo, quase que como degustando cada palavra. Às 

vezes cheirava as folhas escritas à caneta. Utilizava canetas de diversas cores. Parava 

às vezes, para consultar o dicionário porque, antes de escrever, queria ter certeza que 

era aquela a palavra certa. Não há muitas palavras substituídas em seus manuscritos 

porque ele não escrevia nenhuma delas sem antes refletir profundamente. A palavra 

tinha muito valor para ele. Ficava muito atento a isso. Não só quando escrevia, mas 

também quando falava. Não jogava conversa fora. (Entrevista com Moacir Gadotti, 

apêndice C). 

 

Outro amigo do escritor, também professor e diretor fundador do Instituto Paulo Freire, 

José Eustáquio Romão5, reforçou a importância do diálogo para o desenvolvimento do processo 

criativo freiriano e relembrou a produção do texto do Estatuto do Instituto Paulo Freire, escrito 

em parceria com Gadotti, momento no qual os dois diretores tiveram “verdadeiras aulas de rigor 

sem rigidez, de burocracia necessária sem burocratismo”. 

Essa fala de Romão indica que o autor aqui analisado tinha grande preocupação em 

escrever de maneira clara, cuidadosa e popular, mas sem a necessidade de deixar de lado a 

norma culta da língua. Fazia tudo o que fosse necessário para ser bem entendido, e sempre 

considerava que poderia fazer mais e melhor: 

Por isso, sua produção era muito prazerosa / penosa, porque, apesar da profunda 

felicidade com que se dedicava à elaboração e registro de suas concepções, Paulo 

Freire suava, no sentido metafórico e literal da palavra, em cada ideia. Em suma, 

quando o idioma não dava conta do que ele queria exprimir com a maior precisão 

possível, ele trabalhava duramente sobre um período, um parágrafo, para, finalmente, 

considerá-lo digno de registro. Chegava a discutir com várias pessoas um parágrafo, 

antes de lhe dar forma final. Ainda assim, considerava que tudo é incompleto , 

inconcluso e inacabado. (Entrevista com José Eustáquio Romão, apêndice D). 

                                                                 
4 Entrevista realizada em 29 de setembro de 2015, na sede do Instituto Paulo Freire . 
5 Entrevista realizada via e-mail, em 30 de novembro de 2015. 
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Romão também discorreu sobre a capacidade de reinvenção do autor, que reescrevia as 

suas obras, corrigindo-se constantemente a cada nova edição, atualizando-se de acordo com os 

novos contextos que iam surgindo com o passar do tempo, descobrindo novas formas de tratar 

seus conteúdos e atualizando o diálogo com os seus novos leitores: 

Em suma, Paulo Freire não reescrevia suas obras por reescrever, nem por uma 

proclamação subjetiva de modéstia – que, aliás, ele não considerava como uma 

virtude, mas como a outra face da arrogância – mas, por uma profunda necessidade 

histórica, ou seja, por imposição de uma revisão / atualização cobrada em cada novo 

contexto. (Entrevista com José Eustáquio Romão, apêndice D). 

 

Já o professor Sérgio Guimarães6, com quem Freire escreveu setes “livros dialogados”, 

ou seja, resultados de conversas gravadas e posteriormente transcritas e revisadas para 

publicação, relembrou que chegou a conversar com o amigo sobre seus anseios como escritor, 

para saber se ele gostaria de, um dia, fazer poesia, e obteve uma resposta que considerou 

inusitada: 

Além de me responder que não, ele acaba afirmando também que tinha “assim quase 

uma chamada inveja gostosa do poeta”. A uma outra pergunta minha s obre se ele tinha 

ou não algum projeto que envolvesse discurso poético, ele confessou: “Seria 

formidável se eu pudesse: por causa de um ensaio desses, eu pensei em fazer uma 

Pedagogia do Oprimido em poemas. Mas vi depois que isso não dava. Fiz um ou dois, 

e não deu mais nunca”. (Entrevista com Sérgio Guimarães, apêndice F). 

 

Paulo Freire dialogava o tempo todo, como já observado anteriormente, e seu trabalho, 

com caráter sempre inacabado, dava-se justamente pela atualização e necessidade de constante 

discussão e ampliação de seus conteúdos, por isso a sua obra, ainda hoje, anos depois de sua 

morte, ainda é tão atual, pois é fruto de um intenso amadurecimento discursivo e ideológico, 

trazido pela riqueza da troca de experiências. 

A consequência desse movimento dialógico que faz de seus escritos sempre tão atuais 

será retomada no capítulo 3.5, o ponto central da nossa dissertação, que tratará de forma mais 

detalhada a evolução da obra aqui analisada. 

Na Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987, p. 107), o autor define diálogo como “o 

encontro dos homens mediatizados pelo mundo para dar um nome ao mundo”. Mas Freire ia 

além, o diálogo era tão presente em sua trajetória, que ele o mantinha até mesmo com os seus 

livros. Em sua biblioteca pessoal, doada pela família ao Instituto Paulo Freire, é possível 

encontrar uma série de livros com muitas anotações, questionamentos, pois ele também 

conversava, de certo modo, com as obras que lia, discutia com os autores e ampliava os 

conceitos expostos nas obras estudadas. 

                                                                 
6 Entrevista realizada via e-mail, em 20 de dezembro de 2015. 
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Também foi imprescindível para a sua carreira como escritor e educador a abertura e 

manutenção do diálogo crítico e propositivo com o seu público. Acolhia com grande carinho as 

dúvidas dos seus leitores, que chegavam por correspondência, nos endereços das universida des 

nas quais trabalhava7. Sempre que possível respondia as cartas e ampliava os debates propostos 

pelos conteúdos de suas obras. 

 Em um trecho da obra aqui analisada, ele chega até mesmo a solicitar aos leitores que 

dialoguem com ele, a fim de darem uma contribuição para o debate proposto e apontar eventuais 

equívocos cometidos: 

Desta maneira, nos daremos por satisfeitos se, dos possíveis leitores deste ensaio, 

surgirem críticas capazes de retificar erros e equívocos, de aprofundar afirmações e 

de apontar o que não vimos. (FREIRE, 1968, Capítulo IV, p. XX). 

 

Os constantes diálogos com colegas de trabalho e parceiros de ideias renderam muitas 

obras de autoria própria e também de autoria compartilhada, os chamados “livros dialogados”, 

de acordo com a lista abaixo, produzida com base nas informações de Gadotti (1996) e 

organizada por data de publicação: 

 

Autoria própria (por data de publicação8): 

- Educação e atualidade brasileira. 1959. 

- Alfabetização e conscientização. 1963. 

- Educação como prática da liberdade. 1967. 

- Ação cultural para a liberdade. 1968 (em espanhol), 1976. 

- Extensão ou comunicação? 1969 (em espanhol), 1971. 

- Pedagogia do Oprimido.1970 (em inglês), 1974. 

- Conscientização: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 1971 (em francês), 

1979. 

- Conscientização: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 1971 (em inglês), 

1979. 

- Educação e mudança. 1976 (em espanhol), 1981. 

- Cartas a Guiné-Bissau. Registros de uma experiência em processo. 1977. 

- Multinacionais e trabalhadores no Brasil. 1979. 

- Conscientização: teoria e prática da libertação. 1980. 

                                                                 
7 Paulo  Freire recebia as cartas oriundas de diversas partes do mundo, endereçadas as Universidades nas quais 

trabalhou, como a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e as respondia uma a uma 

(FREIRE, 2015, informação pessoal). 
8 Algumas obras apresentam duas datas de lançamento, a segunda é sempre a data na qual o livro foi publicado 

pela primeira vez no Brasil. 
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- Ideologia e educação: reflexões sobre a não neutralidade da educação. 1981. 

- A importância do ato de ler (em três artigos que se completam). 1982. 

- Educação popular. 1981. 

- A educação na cidade. 1991.  

- Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 1992.  

- Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 1993.  

- Politica e educação: ensaios. 1993.  

- Cartas a Cristina. 1994.  

- Pedagogy of the city. 1995 (em inglês).  

- A sombra desta mangueira. 1995.  

- Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 1997.  

 

Livros dialogados: 

- Educação e conscientização: extensionismo rural. 1968 - com Ernani Maria Fiori, José 

Luiz Fiori e Raul Veloso Farias. 

- Educación para el cambio social. 1974 - com Ivan Illich e Pierre Furter. 

- Diálogo. 1974 - com Ivan Illich. 

- Que es la conscientización y como funciona?. 1975 - com Augusto S. Bondy. 

- Vivendo e aprendendo. Experiências do IDAC em educação popular. 1980 - Com 

Claudius Ceccon, Rosiska Darci de Oliveira e Miguel Darcy de Oliveira. 

- Aprendendo com a própria história. 1981 - com Sérgio Guimarães. 

- Sobre educação (Diálogos). Volume 01. 1982 - com Sérgio Guimarães. 

- Sobre educação (Diálogos). Volume 02. 1984 - com Sérgio Guimarães. 

- Essa escola chamada vida. 1985 - com Frei Betto. 

- Por uma pedagogia da pergunta. 1985 - com Antonio Faundez. 

- Pedagogia: dialogo e conflito. 1985 - com Moacir Gadotti e Sérgio Guimarães. 

- Fazer escola conhecendo a vida. 1986 - com Adriano Nogueira e Debora Mazza. 

- Medo e ousadia: o cotidiano do professor. 1987 - com Ira Shor. 

- Que fazer: teoria e prática em educação popular. 1989 - com Adriano Nogueira. 

- Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. 1990 - com Donaldo Macedo. 

- We make the road walking. 1990 - com Myles Horton. 

 



28 

 

Freire já teve a sua obra traduzida e editada em vários idiomas, do inglês ao catalão, do 

francês ao coreano, do alemão ao chinês, árabe e hebraico. Dessa forma, seu trabalho foi 

difundido e consultado pelos mais variados grupos, que obtiveram o acesso a este texto pelas 

maneiras mais diversas possíveis, tanto por meio de edições traduzidas e publicadas legalmente 

em seus países, quanto por edições traduzidas e impressas em locais onde, por questões 

políticas, econômicas ou geográficas, não é permitido ter acesso a essas publicações de maneira 

regular. 

Existem diversos trabalhos comparativos entre as obras de Paulo Freire e grandes 

filósofos e educadores, como o argentino Enrique Dussel, os poloneses Januz Korczak e 

Bogdan Suchodolki, o francês Célestin Freinet e o russo Lev Semenovitch Vygotsky, 

principalmente quando se trata da busca da liberdade de expressão individual, conquista de 

direitos, organização própria de aprendizagem pelo educando e principalmente na educação 

para a emancipação dos sujeitos. 
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3 A EXPERIÊNCIA DE ANGICOS: A PRÉVIA DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO  

 

Em 1963, quando já era professor da Universidade do Recife, Paulo Freire iniciou, com 

uma equipe de estudantes universitários e secundaristas, uma experiência capaz de alfabetizar 

em até 40 horas, que ficou conhecida como as “40 horas de Angicos”. 

Temas geradores, coletados junto à comunidade, serviam de base para a elaboração de 

exercícios que seriam desenvolvidos com os alfabetizandos em sala de aula, trabalhando 

alfabetização e também politização, conscientizando o povo do seu papel naquela região e 

também na sociedade. Ao final desse período, o alfabetizado já conseguia escrever seu próprio 

nome, ler os preços dos produtos no armazém e até mesmo escrever cartas para a família que 

estava distante. 

O local escolhido para que tivesse início essa experiência, como enfatizava o próprio 

Paulo Freire, foi a pequena cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, localizada a 194 km 

da capital, Natal. Uma região predominantemente rural, com 9.542 habitantes, que tinham como 

principal função o trabalho nas lavouras de algodão9.  

Com poucos recursos e um grande número de analfabetos, Angicos era o lugar perfeito 

para que a experiência piloto fosse testada.  

Aproveitando o contexto político favorável à realização desta ação e com o apoio do 

governo federal e local, através do Serviço Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte 

(SECERN), a cidade era ideal para abrigar a primeira aplicação do chamado Método Paulo 

Freire, que mais tarde seria difundido por todo o país, em uma multiplicação da experiência no 

âmbito do Plano Nacional de Alfabetização, sancionado pelo governo de João Goulart.  

Esse método de alfabetização em larga escala, aplicado em um curto espaço de tempo 

(40 horas) trabalhava não somente a prática escrita, o principal interesse da classe política do 

período, mas a politização de seus educandos, com a possibilidade de ampliação de horizontes 

e consciência social e política. 

Os alfabetizadores eram também pesquisadores e buscaram saber, junto à população a 

ser alfabetizada, quais eram seus costumes, necessidades, memórias e anseios, faziam uma 

imersão naquele contexto apresentado, possibilitando assim a socialização e o contato com 

todos os saberes prévios dos educandos, que eram o ponto de partida para a criação do 

planejamento de alfabetização, do curso de alfabetização. 

                                                                 
9 Angicos virou exemplo mundial. Tribuna do Norte. Rio Grande do Norte, 31 de março de 2013. Disponível 

em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/angicos -virou-exemplo-mundial/246504>. Acesso em: 03 fev. 2016. 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/angicos-virou-exemplo-mundial/246504
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Esses educadores / pesquisadores se reuniam para trocar as impressões e aprendizado 

adquirido ao longo da incursão, com o intuito de montarem o cronograma das 40 horas de 

acordo com os dados coletados junto aos educandos, visando a ampliação daquele 

conhecimento. 

Para a concretização deste processo foram também criadas as fichas de cultura, que 

eram imagens de situações do cotidiano local que faziam a introdução das palavras geradoras, 

aliando imagem e palavra. As fichas, desenhadas com a utilização da técnica de xilogravura, 

reproduziam contextos novos, na medida em que a turma avançava no processo de 

aprendizagem, sempre aliando alfabetização e conscientização nas discussões, trazendo a 

cultura local para o ambiente dos encontros. 

Os termos utilizados para designar o ambiente de aprendizagem, bem como os seus 

participantes também mudaram, os alunos se tornaram educandos, os professores se tornaram 

educadores e as aulas se tornaram círculos de cultura, nas quais, juntos, todos poderiam trocar 

seus conhecimentos e avançar no processo de alfabetização e conscientização. 

Como resultado desse planejamento, os educadores conseguiram elaborar um 

cronograma de aula que contemplava os dois eixos do curso: alfabetização e politização,10 o 

seguinte cronograma, que já mostra também alguns resultados11: 

 

 Primeira hora – Aula de Cultura: conceito antropológico de cultura. Distinção entre 

objeto de natureza e objeto de cultura. Cultura material, cultura imaterial e padrão de 

comportamento. 

 Segunda hora – Aplicação do teste psicológico de Inteligência Não Verbal (Pierre 

Weil) para aquilatar o nível intelectual da turma. 

 Terceira hora – Primeira hora de alfabetização. Belota. A, E, I, O, U. Os alunos já 

começam a escrever, isto é, a reproduzir a palavra belota. 

 Quarta hora – Ainda belota. Ba, be, bi, bo, bu; la, le, li, lo, lu; ta, te, ti, to, tu. Formação 

de palavras. 

 Quinta hora – Projeção da ficha com a palavra sapato. Conhecimento das “famíl ia s” 

do esse e do pê. Politização. Reconhecimento de sapato como objeto de cultura e debate 

                                                                 
10 Registro do termo “politização” no lugar de “conscientização” de acordo com o roteiro das 40 horas.  
11 Roteiro arquivado com diversos documentos da SECERN, que armazenava todos os registros e documentos 

relacionados a experiência, datados do ano de 1963 e reproduzidos no livro comemorativo “Alfabetizar e 

conscientizar: Paulo Freire, 50 anos de Angicos”. 
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sobre a sua importância. (Frase de um aluno: “O Governador é uma figura muito 

importante, mas se deixar de usar sapato perde a importância”.) 

 Sexta hora – Sapato. Exercício. Formação de palavras. Leitura coletiva e individua l. 

(Algumas das palavras formadas e escritas pelos alunos nessa aula: pote, papel, papai, 

pelo, Papa, Lobato.) 

 Sétima hora – Voto e povo. Politização e alfabetização. (Uma das monitoras, Dilma 

Ferreira Lima, descobre “o tijolinho”, isto é, um modo de explicar aos alunos como é 

que são formadas as palavras.) 

 Oitava hora – Voto e povo. Recapitulação. Formação de palavras, leitura coletiva e 

individual. Início da disputa entre os Círculos de Cultura para ver quem formava a maior 

palavra. Palavras formadas: patativa, topa, lata, sopa, passo (significando pássaro), 

título. (Esta aula foi em uma segunda-feira, depois de uma interrupção, a primeira, de 

sábado e domingo. Sentiu-se uma certa deficiência de retenção, por falta de hábito.) 

 Nona hora – Ficha de salina. Politização e alfabetização. Início de formação de frases. 

Através de data (“Angicos, 5 de fevereiro de 1963”) ensinou-se a “família do dê”. Frases 

que os alunos formaram: “Salete vai a salina”, “Noel viu o sal da salina”, “Luiz vai ao 

sal”. A maior palavra: penisilina (escrita com s porque ainda não conheciam a letra c). 

 Décima hora – Salina. Recapitulação, com todas as “famílias”. 

 Décima primeira – Milho e feira. Alfabetização e politização. Formação de frases. 

(Exemplo: “Na feira, quando o sol esquenta, pega a baixar o preço”). A partir de então 

se descobriu a pós-confecção de slides, com a vantagem de se poder projetar na parede 

palavras escritas por alunos. A turma, já com letras de menor tamanho, está capaz de 

escrever dentro de um quadrado de slide. 

 Décima segunda – Recapitulação. A partir daí, ditados de palavras já conhecidas. 

 Décima terceira – Recapitulação. Ainda milho e feira. Foram aparecendo os acentos 

no universo vocabular dos alunos. Foi atendida a apetência deles. 

 Décima quarta – Ditados, leitura coletiva e individual. Lh, r e rr. 

 Décima quinta – Goleiro. Alfabetização e politização. Diferença entre o g e o j. 

 Décima sexta – Ditado. Leitura coletiva e individual. Formação de palavras e frases. 

 Décima sétima – Cozinha, jarra, fogão e tigela. Alfabetização e politização. 

 Décima oitava – Ditado. Formação de palavras. 

 Décima nona – Particularização do z e nh. Formação de palavras e frases. Leitura 

individual e coletiva. 
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 Vigésima hora – Particularização do ão e do j. Diferenciação do am, an e ão. Formação 

de palavras. 

 Vigésima primeira – Chibanca. Politização e alfabetização. (Primeiro texto 

mimeografado para a turma ler. Grande dificuldade.) 

 Vigésima segunda – Ainda chibanca. Leitura individual e coletiva, formação de 

palavras e frases. Noções de plural e singular, masculino e feminino. 

 Vigésima terceira – Recapitulação. (Primeira aula depois do carnaval.) 

 Vigésima quarta – Xiquexique. Alfabetização e politização. 

 Vigésima quinta – Ainda xiquexique. Formação de palavras e frases como: “O 

xiquexique escapa muita gente”; “Quando se come xiquexique não se pode ir na casa 

dos outros”. 

 Vigésima sexta – Recapitulação de todas as palavras. Leitura etc. 

 Vigésima sétima – Expresso. Alfabetização e politização. Formação de palavras e 

frases. 

 Vigésima oitava – Ainda expresso. Ênfase no x. (Na parte de politização saiu uma frase 

assim: “A gente constrói a entrada, mas só come poeira”.) 

 Vigésima nona – As sílabas complexas: pra, pre, pri, pro, pru, tra, vra, cha, nha, lha etc.  

 Trigésima hora – Bilro e almofada. Alfabetização e politização. Formação de palavras 

e frases. Foi distribuído um jornal mimeografado, O Pau de Arara, lido individual e 

coletivamente. 

 Trigésima primeira – Bilro e almofada. Ditado. Leitura coletiva e individual. 

 Trigésima segunda – O l intercalado, o s intercalado, o r intercalado. (Falta, susto, 

curto.) Recapitulação, com bilro e almofada. 

 Trigésima terceira – Recapitulação total de alfabetização e de politização. 

 Trigésima quarta – Atenção às dificuldades particulares de cada turma, em matéria de 

alfabetização. 

 Trigésima quinta – Aplicação dos testes de alfabetização e politização. 

 Trigésima sexta – Aplicação dos testes de alfabetização e politização. 

 Trigésima sétima – Formação de frases. Recapitulação de aglutinação de frases, 

formando composições. 

 Trigésima oitava – Composição, para o teste final de alfabetização. Atenção ainda a 

algumas dificuldades das turmas. 
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 Trigésima nona – Aula de despedida, com recapitulação. (Houve choro entre alunos e 

monitores.) 

 Quadragésima hora – O presidente da República dá a aula de encerramento. 

 

Em dois de abril de 1963, ocorreu a quadragésima hora de trabalho, portanto a conclusão 

da primeira turma, que recebeu uma grande comitiva de autoridades locais e também nacionais; 

como o próprio presidente da República João Goulart, responsável pela aula de encerramento, 

e alguns ministros do governo.  

A cerimônia teve a presença de 300 educandos, que receberam seus certificados de 

conclusão do curso de alfabetização, com um conteúdo que ia muito além do alfabeto, pois 

trabalhava também a conscientização desses sujeitos, mostrando a eles que eram sim relevantes 

para a constituição da sociedade, que eram parte importante naquele todo. 

Durante a solenidade, uma educanda entregou ao presidente diversas cartas, escritas 

pelos seus companheiros de curso. Uma delas foi registrada por Lyra (1996), reproduzida na 

íntegra, mantendo a forma gramatical na qual foi originalmente redigida: 

Senho, Presidenti, E neste momento que pego no meu lapis para lhi comunicar as 

minhas nesesidade. Agora mesmo não sou maça sou povo e posso esigi meus direito. 

Senho présidenti a gente tem percisão de muita coisa como: reforma agária Escola e 

que o senho bote as leis da constituição pra fora. Tenho duas filas para edocar e não 

tenho recuso poriço peço ao senho bouça di estudo pra que elas não cresam como eu 

cresi - Francisca de Andrade (LYRA, 1996, p. 116). 

 

Na mesma cerimônia, Paulo Freire proferiu o discurso de fechamento, no qual 

agradeceu a presença das autoridades e explicou brevemente como foi realizado o processo de 

alfabetização, desde o início até a formatura, dando um valoroso destaque ao processo de leitura 

do mundo realizado naquela região, que teve como resultado uma série de palavras geradoras, 

sendo a primeira delas “belota”, um enfeite para redes e chibatas, muito utilizado pelo povo 

sertanejo.  

Essa palavra, construída pelos educandos já na terceira hora, origina uma série de outras 

palavras e combinações, de acordo com o estudo das famílias fonêmicas contidas na palavra, 

como explicou o professor: 

Com isto, se vai levar o homem a uma descoberta altamente importante para uma 

língua silábica como a língua portuguesa. É a de que o mecanismo de composição das 

línguas silábicas é o de combinações fonêmicas. E não precisa que nós digamos estes 

nomes a eles evidentemente. Eles vão descobrir depois que estudam todas as famílias  

do b - ba, be, bi, bo, bu; do l - la, le, li, lo, lu; do t - ta, te, ti, to, tu etc. [...] - (Paulo  

Freire - 2 de abril de 1963) (GADOTTI, 2014, p. 56). 
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A primeira cerimônia de formatura desses alfabetizados foi marcante também pela 

presença de um grande número de políticos, muito interessados no desenvolvimento dessa ação 

alfabetizadora, relatada pelo professor Moacir Gadotti, organizador do livro comemorativo do 

Cinquentenário da Experiência de Angicos intitulado Alfabetizar e conscientizar: Paulo Freire, 

50 anos de Angicos, da seguinte maneira: 

Com a presença do presidente da República João Goulart, de vários governadores do 

Nordeste e de representantes da Aliança para o Progresso, na qual também falou  

Aluizio Alves, Paulo Freire e o ex-analfabeto Antônio Ferreira. A aluna mais idosa, 

Maria Hermínia, entregou cartas escritas pelos participantes do curso ao presidente. 

Formava-se, assim, a primeira turma de Angicos. Nessa ocasião, foi notada a presença 

do marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, fardado, comandante da Região  

Militar no Recife, que, ao final da aula, teria dito a Calazans Fernandes: “Meu jovem, 

você está engordando cascavéis nesses sertões”. (GADOTTI, 2014, p. 37). 

 

A fala do Marechal a Calazans Fernandes12 foi apenas um breve anúncio do que 

aconteceria no ano seguinte, quando Paulo Freire foi destituído de seu cargo de professor e 

precisou reunir sua família, fazendo com que sua mulher e seus filhos deixassem para trás as 

vidas que tinham e fossem embora do Brasil. 

Foi no exílio que escreveu os manuscritos da Pedagogia do Oprimido, pode teorizar 

toda a vivência que teve com a realização dessa experiência de alfabetização com a concepção 

popular emancipadora, conforme escreve nas “Primeiras Palavras” do livro analisado nesta 

dissertação: 

As páginas que se seguem e que propomos como uma introdução à Pedagogia do 

Oprimido são o resultado de nossas observações nestes cinco anos de exílio. 

Observações que se vêm juntando às que fizemos no Brasil, nos vários setores em que 

tivemos oportunidade de exercer atividades educativas. (FREIRE, 1968 – Primeiras  

Palavras). 

 

Paulo Freire e sua equipe conseguiram provar que era possível modificar a política de 

alfabetização de adultos e alfabetizar de maneira igualitária, sem o distanciamento entre os 

sujeitos da ação realizada, nem com a passividade que era observada até então. 

Esse processo era apenas o primeiro passo para que o país pudesse construir um novo 

sistema educacional, revolucionário e com base popular, no qual a educação popular se tornaria 

política pública e o conceito de educação ao longo da vida se tornasse uma realidade no país 

em curto prazo. 

                                                                 
12 Calazans Fernandes foi secretário de Educação do Estado e acompanhou de perto a Experiência de Angicos. 

Produziu um documentário sobre as 40 horas e escreveu, com sua filha Antônia Terra, o livro “40 horas de 

esperança - O Método Paulo Freire: política e pedagogia na Experiência de Angicos ”. 
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Os educandos formados e certificados após essa experiência conseguiam formar frases 

curtas, ler pequenos textos e escrever um grande número de palavras isoladas, mesmo com 

dificuldade, um estágio importante para o processo de letramento e escolarização. 

Mas o ganho social foi muito mais elevado, pois esses participantes se tornaram mais 

conscientes de seu papel na comunidade e melhoraram a autoestima, pois tiveram, naquelas 40 

horas uma oportunidade que, até então, lhes havia sido negada, a de evolução como sujeitos 

críticos, atuantes, detentores de opiniões e dignos de respeito não só por seus pares, mas por 

todos os outros cidadãos, independente da escolaridade e poder aquisitivo.  

Como parte do Plano Nacional de Alfabetização foi possível, ainda no ano de 1963, o 

desenvolvimento dessa ação alfabetizadora nas cidades de Mossoró, Natal, Macau, Quintas e 

Caicó, todas no Rio Grande do Norte.  

O programa ganhou reconhecimento nacional e chegou a ser matéria de capa do jornal 

Tribuna de Imprensa, no Rio de Janeiro, mantido por opositores do presidente João Goulart. O 

jornalista enviado, Luiz Lobo, produziu um longo relato sobre a “experiência revolucionár ia” 

que estava vendo, e também testemunhou fatos de grande relevância para aquele povoado ao 

longo do processo, como a formação de uma greve, a primeira greve ali organizada pelos 

trabalhadores, como relatou com exclusividade para o livro comemorativo: 

Depois, veio uma greve, a primeira, logo em Angicos, cidade natal de Aluizio e cujo 

prefeito era seu irmão. Fui mandado para ver o que estava acontecendo. E acontecia 

que o pessoal das obras contra a seca não estava sendo pago. Ou melhor, estava, mas 

com grande atraso. E mais: o prefeito dizia que pagava do bolso dele e que, depois, 

deveria receber o dele de volta. O secretário da Fazenda negou atraso na remessa do 

dinheiro. E descobriu-se que o prefeito estava emprestando ao povo das obras com o 

dinheiro destinado a pagá-los. A greve era o resultado da conscientização que havia 

chegado junto com a alfabetização. Acabou a crise com a regularização dos 

pagamentos. (Luiz Lobo - depoimento exclusivo, escrito em maio de 2014) 

(GADOTTI, 2014, p. 37). 

. 

No entanto, com a chegada do regime militar e a condenação de Paulo Freire por 

subversão, o programa durou poucos meses. Muitos materiais foram descartados, alguns outros 

foram escondidos e até mesmo enterrados, como mimeógrafos, filmes e outros documentos que 

comprovaram a existência do projeto.  

Educadores e educandos envolvidos nessa experiência foram duramente perseguido s 

pelos servidores e até mesmo simpatizantes da nova ordem política. Muitos desses personagens 

históricos só voltaram a falar sobre este período 30 anos mais tarde, quando Paulo Freire voltou 

a Angicos para visitar seus antigos amigos e receber o título de cidadão da cidade. 

A realização dessa experiência foi também fundamental para a concepção da Pedagogia 

do Oprimido, na medida em que as vivências trazidas desse período são na obra teorizadas e 
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ampliadas, ainda que sejam relembradas de maneira indireta, já que Paulo Freire não chega a 

citar diretamente o que aconteceu em Angicos.  

Desde então, diversos pesquisadores da área da educação, até hoje, pesquisam as 

implicações dessa experiência para o desenvolvimento da Educação Popular no Brasil. 
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4 A PEDAGOGIA DO OPRIMIDO  

 

Neste capítulo, registramos um relato histórico do manuscrito da Pedagogia do 

Oprimido, recordando fatos importantes referentes a sua concepção, no final da década de 60 e 

com total apoio da esposa Elza e, também a sua conservação, graças a ajuda dos novos amigos, 

que acolheram a família Freire no exílio, até a chegada ao Instituto Paulo Freire, já nos anos 

2000.  

Ainda serão abordadas questões relativas ao rigor na escrita e preservação desse 

documento, que evidencia uma característica do autor, a de reescrever seus textos 

meticulosamente. Analisaremos as rasuras e mudanças textuais registradas no texto, que 

revelam as escolhas de Freire ao longo do processo de produção do livro. 

Uma parte deste capítulo é dedicada ao percurso editorial da obra, que mesmo tendo 

sido escrita em português foi primeiramente publicada na língua inglesa e somente anos mais 

tarde teve a sua primeira edição publicada no Brasil. 

Outra parte é dedicada a peculiaridades da obra que não se tornaram conhecidas do 

grande público leitor, como o gráfico criado por Paulo Freire, que foi somente publicado em 

parte das edições da obra, que não eram baseadas nas edições em língua portuguesa, bem como 

a análise dos lugares críticos da obra, produzidos no único manuscrito em análise. 

4.1 O manuscrito 

 

Durante o período de exílio, Paulo Freire teve a oportunidade de ampliar seus horizontes 

educacionais, conhecendo novas experiências nos países por onde passou, realizadas com 

camponeses e outros grupos e organizações autônomas que desejavam também a emancipação 

através da palavra escrita. 

Fora de sua terra de origem começou a trabalhar, discutir e ampliar todas as ideias já 

aplicadas no Brasil. Conheceu novos teóricos da educação popular, que estava em grande 

ascensão naquele período e, por influência de sua primeira esposa, Elza Freire, começou a 

registrar as experiências. Foi dessa forma que nasceram as primeiras anotações, que mais tarde 

se tornarariam o texto que aqui analisamos. Freire (2014) relembra este processo da seguinte 

maneira: 

Comecei a escrever fichas a que ia dando, em função do conteúdo de cada uma, um 

certo título ao mesmo tempo que as numerava. Andava sempre com pedaços de papel 

nos bolsos, quando não com um pequeno bloco de notas. Se uma ideia me ocorria, 

não importava onde eu estivesse, no ônibus, na rua, num restaurante, sozinho, 

acompanhado, registrava a ideia. Às  vezes era uma pura frase. À noite, em casa, 

depois do jantar, trabalhava a ou as ideias que havia registrado, escrevendo duas, três 
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ou mais páginas. Em seguida dava o título para a ficha e o número em ordem 

crescente. (FREIRE, 2014, p. 80). 

 

O apoio de Elza Freire foi comentado em todas as entrevistas realizadas para o 

encaminhamento dessa pesquisa. Todos os entrevistados colocam a primeira esposa de Paulo 

Freire como a grande apoiadora e também primeira leitora desses manuscritos.  

O professor Adriano Salmar Nogueira, companheiro de Paulo Freire na Universidade 

de Campinas, relatou da seguinte maneira a relevância de Elza para a concretização dessa obra: 

Primeiro houve falas e diálogos em que Paulo “dizia” a Pedagogia. A incrível Elza, 

(Elza Maia Costa Freire, toda uma senhora) foi quem deu-lhe “um tranco”: Pois 

Paulo!. Você deveria é redigir, escrever isso que tu (reflexivamente) conversas ou 

palestras. E assim Paulo isolou-se” num período qualquer e redigiu... manuscreveu. E 

deu-lhe a ela, a primeira leitora. (Entrevista com Adriano Salmar Nogueira, apêndice 

E). 

 

Já o professor Moacir Gadotti lembrou-se de uma conversa que teve com Paulo Freire 

sobre a leitura atenta de Elza, que muito o ajudou na construção deste livro:  

O que Paulo me disse, certa vez, foi que ele escrevia à noite e que de manhã cedo 

submetia esses manuscritos à Elza para que opinasse. Era um hábito dele pedir que 

outros lessem seus textos antes de publicar. Este, em particular, teve a leitura atenta 

da Elza. (Entrevista com Moacir Gadotti, apêndice C). 

No entanto, o depoimento de maior relevância sobre a participação da esposa é mesmo 

o do próprio Freire (2014), que fez questão de deixar registrada essa parceria bem sucedida: 

Durante todo o tempo em que falei da Pedagogia do Oprimido a outras pessoas e a 

Elza, ela sempre foi uma ouvinte atenciosa e crítica, e se tornou minha primeira 

leitora, igualmente crítica, quando comecei a fase de redação do texto. De manhã, 

muito cedo, lia as páginas que eu escrevera até a madrugada e deixara arrumadas sobre 

a mesa. Às vezes, não se continha. Me acordava e, com humor, me dizia: 'Espero que 

este livro não nos torne mais vulneráveis a novos exílios'. (FREIRE, 2014, p. 65). 

 

O título do livro, no entanto, veio apenas após a leitura de outro amigo, o professor 

Ernani Maria Fiori13, também brasileiro e exilado, amigo de Paulo Freire, quase sempre estava 

na casa da família, e era também com quem o autor ia formatando, pelo diálogo, as ideias do 

texto em construção.  

Fiori teve não somente a incumbência de ler os escritos sobre o que os dois partilhavam, 

mas foi também convidado por Freire a escrever um prefácio para aquela obra. 

Fiori (apud FREIRE, 1975) por várias vezes fala sobre a importância de uma Pedagogia 

do Oprimido, e não simplesmente para o oprimido. E foi nesse prefácio que surgiu o título, 

como contou o professor Gadotti em sua entrevista para esta pesquisa: 

Embora os manuscritos de Paulo Freire não tivessem nenhum título, Fiori termina sua 

apresentação afirmando que, tomar a palavra “dos que a detém e a recusam aos 

demais, é um difícil”, mas essa tomada é imprescindível para o aprendizado do 

                                                                 
13 Ernani Maria Fiori (1941-1985) foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do sul. No exílio 

trabalhou com Paulo Freire em diversos projetos de educação popular. 
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oprimido. Essa seria a “Pedagogia do Oprimido” (p. 15 da primeira edição). Ele 

estava sugerindo, assim, um título para o livro de Paulo Freire. (Entrevista com Moacir 

Gadotti, apêndice C). 

 

Freire (2014) conta que iniciou a feitura de seus manuscritos em um período de férias, 

em julho de 1967. Redigiu os primeiros três capítulos em apenas quinze dias e entregou uma 

cópia datilografada para Fiori, que o devolveu, em dezembro do mesmo ano, junto com o texto 

do prefácio. 

Depois de ler tudo atentamente e, seguindo um conselho do amigo Josué de Castro14, o 

autor o guardou por mais de dois meses, e quando fez a nova leitura descobriu que o material 

precisava de mais um capítulo, que foi escrito por Freire durante os intervalos entre a sua 

jornada de trabalho, viagens e horários de descanso. 

A obra foi finalizada no segundo semestre do ano de 1968, de acordo com carta escrita 

pelo autor aos amigos Jacques e Maria Edy. 

Temendo que o texto fosse confiscado, Freire entregou os manuscritos ao amigo, e 

naquele período também chefe, Jacques Chonchol Chait, chileno, vice-presidente do Instituto 

de Desenvolvimento Agropecuário (INDAP) e a sua esposa, a brasileira Maria de Oliveira 

Ferreira Chonchol, mais conhecida como “Maria Edy”. Esse casal acompanhou de perto a 

família de Paulo Freire durante os cinco anos (1964-1969) que passaram naquele país.  

De acordo com Romão, Mafra e Gadotti (apud ROMÃO, 2013) no prefácio elaborado 

para a divulgação do fac-símile desses manuscritos, em tiragem especial e comemorativa15, a 

obra poderia ser considerada “subversiva e perigosa” por forças da inteligência chilena, e por 

conta disso deveria estar bem guardada, abrigada por pessoas de elevada confiança do autor e 

de sua família. 

Em 2013, após uma série de tentativas mal sucedidas, o professor José Eustáquio Romão 

conseguiu entrevistar Jacques Chonchol, que contou a seguinte história sobre a entrega desse 

documento: 

A história é muito simples. Certo dia, estando com Paulo – Não me lembro mais se 

em minha casa, ou na casa dele, para a famosa galinha cabidela de Elza, quando ele 

me disse: ‘Quero lhe deixar uma lembrança de todos esses anos de trabalho juntos; 

quero lhe dar um livro que escrevi e que penso que é importante’. Recebi a lembrança, 

li a bela dedicatória que ele fizera para mim e para minha esposa e guardei-o, 

religiosamente, todos estes anos. E aí termina a história do manuscrito . (ROMÃO, 

2013, p. 8). 

 

                                                                 
14 Médico pernambucano, que foi visitar Paulo Freire em Santiago, em 1966 e disse a ele que uma obra, quando 

terminada, deveria passar um tempo em “quarentena” antes de ser relido ou até mesmo retomado.  
15 Edição publicada em uma parceria entre o Ministério da Educação, a Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE) e o Instituto Paulo Freire. 
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A dedicatória é uma carta cheia de figuras retóricas de linguagem, tendo como objetivo 

não somente explicar o que viria a ser aquele calhamaço de folhas cuidadosamente a eles 

confiado, mas também a forma de expressar a sua grande gratidão pela acolhida no Chile, mas 

também o compartilhamento da saudade que tinha de seu país, de seu povo. 

No final da carta o autor descreve a data, também de modo figurativo. “Primavera de 

68” de Paulo é uma alusão ao mês de setembro de 1968, que é também a estação das flores e 

do renascimento, fato bem significativo para quem está longe da terra natal. 

De acordo com o professor José Eustáquio Romão, esses manuscritos ficaram, por 

muito tempo, guardados em uma estante na casa do casal Chonchol, “sobrevivendo” até mesmo 

ao desmantelamento da biblioteca do casal, ocorrido após o regime militar de Augusto Pinochet.  

Em 2001, durante a realização do Fórum Social Mundial, na cidade de Porto Alegre / 

RS, os professores Moacir Gadotti e José Eustáquio Romão tiveram a oportunidade de encontrar 

Jacques Chonchol, que havia sido convidado para fazer uma conferência no evento. Neste 

encontro ficou combinado que, na primeira oportunidade que tivessem, alguém iria até o Chile 

para fazer uma cópia fac-similada dos manuscritos. E isso foi feito pelo professor Adriano 

Nogueira, que em agosto do mesmo ano, trouxe a cópia para o Brasil.  

Por muitas vezes o ex-ministro pensou em doar os manuscritos para a United Nation 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)16 ou outra entidade europeia que 

já tivesse recebido a colaboração de Paulo Freire em algum de seus projetos, mas optou por 

devolvê-la ao país de origem do autor, para que ficasse, segundo ele, “a disposição da 

humanidade”. 

O manuscrito é cuidadosamente escrito em caneta azul, respeitando um espaçamento 

regular em todas as páginas, centralizando o texto com cuidado e separando um espaço para a 

construção das notas de rodapé, também assinaladas com asteriscos ao longo da página. 

Algumas páginas chegam a ter até duas notas de tamanhos variados, e cada nota é 

assinalada com um ou dois asteriscos, de acordo com a ordem de aparição. As notas de rodapé 

possuem espaçamento menor entre linhas e, em alguns casos chegam a ser tão extensas quanto 

o texto da página.  

Os manuscritos são compostos por quatro capítulos, assinalados com algarismos 

romanos e separados por uma página indicativa, nos quais o autor, com a exceção do capitulo 

III (que não apresenta mais nada além do nome “Capítulo III” na página de apresentação), 

                                                                 
16 Em português, Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas, entidade com a qual 

Paulo Freire também colaborou por um tempo. 
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sinaliza também o que será tratado ao longo de cada texto, em pequenos tópicos organizados 

no meio da página. 

Antes de iniciar os capítulos, Paulo Freire escreveu um texto de apresentação para a 

obra em sete fólios, com conteúdo manuscrito somente no fólio frontal, que nomeou como 

sendo as “Primeiras palavras”. Os fólios estão numerados no topo, de forma centralizada e com 

o uso de algarismos romanos. 

Cada capítulo é também numerado no topo e de forma centralizada, mas em algarismos 

indo-arábicos e com conteúdo anotado somente no fólio frontal de cada folha. São também 

registradas duas ocorrências relacionada à numeração das páginas: no capítulo IV o autor 

esquece o número 18, indo diretamente do 17 para o 19 e no mesmo capítulo citado ele também 

não numera as duas primeiras páginas, tornando a fazer isso somente na página 3. 

 O único fólio que é utilizado também no verso é a página 32 do capítulo III, que tem a 

letra bem menor, como se desejasse colocar o máximo possível de conteúdo dentro daquele 

espaço, mas parte da nota não coube e acabou indo para o verso, com a anotação: “la nota está 

en el otro lado de la pagina”, escrita em espanhol. 

Essa nota, escrita no idioma do país onde vivia, é apenas uma de tantas outras notas ou 

registros feitos em espanhol, como o caso do registro de “su”, no lugar de “sua”, ou “otro” no 

lugar de “outro” e “colaboración” no lugar de “colaboração”. 

Algumas palavras, com o intuito de melhorar a estética ou a compreensão do texto foram 

inseridas na página posteriormente, escritas entre as linhas textuais e sempre com um sinal 

indicando onde elas devem entrar na oração. Em alguns casos as palavras foram trocadas e as 

novas foram grafadas imediatamente ao lado das anteriores, já rabiscadas, ou até mesmo logo 

acima, no espaço entre as linhas. 

Alguns trechos de texto do manuscrito, de fato, não aparecem nas edições impressas que 

serviram de base para esta análise, como o seguinte17: “Tôda situação em que, nas relações 

objetivas | entre “A”, e “B”, “A” explore a “B”, em que “A” obsta- | culize “B” na sua busca 

de afirmação como | pessoa, como sujeito, é opressora. Esta situação, | implicando no 

estrangulamento desta busca, é, | em si mesma, uma violência”. O trecho não está riscado nos 

manuscritos, ou seja, não há nele um indicativo de que deveria ser suprimido logo antes mesmo 

da publicação da primeira edição impressa, é o início de um parágrafo no qual o autor explica, 

didaticamente, como age o sujeito opressor.  

                                                                 
17 Trecho retirado da transcrição dos manuscritos - capítulo I - Fólio 30 - página 20 - linhas 15 a 20. Foram 

utilizadas para efeito comparativo as edições publicadas em 1985 e 1987 pela Editora Paz e Terra. 
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Em virtude do fato de só ter conhecido o fac-símile dos manuscritos, não foi possível 

saber exatamente qual foi o tipo e gramatura de papel utilizado para a confecção desta obra. 

Essa dissertação não poderá portanto abordar aspectos codicológicos do texto, bem como fazer 

um exame mais detalhado dos manuscritos e a análise de outras marcas formais. 

O professor José Eustáquio Romão, no entanto, relatou em seu texto introdutório para a 

edição comemorativa (FREIRE, 2013) que foram utilizadas folhas de papel almaço sem pauta 

e caneta na cor azul. 

O rigor metodológico do autor no momento da formatação do texto na página indica 

que, possivelmente este tenha sido o manuscrito final dessa versão da Pedagogia do Oprimido, 

mas não o inicial da obra. É possível que a obra tenha sido passada a limpo, reescrita diversas 

vezes, dado o número muito pequeno de palavras rabiscadas ou rasuras de qualquer outra 

ordem. Em toda a obra manuscrita apenas duas frases inteiras estão rasuradas pelo autor, as 

outras rasuras, umas mais e outras menos marcadas, são apenas de palavras ou pequenos trechos 

de frases. 

Essa hipótese pode ser confirmada por intermédio do depoimento dado por Lutgardes 

Freire: 

Ele se corrigia muito, ele rasgava muita folha, ele riscava muitas coisas. A Pedagogia 

do Oprimido, no manuscrito, está do jeito que está porque depois de todas essas 

correções, ele reescreveu tudo. Mas ele chegava a escrever algumas coisas, parava, 

conversava com um amigo e dizia “não, isso aqui está tudo errado”. (Entrevista com 

Lutgardes Costa Freire, apêndice A). 

 

O professor Moacir Gadotti registra em seu depoimento que esse cuidado com as 

palavras possivelmente foi o que levou os manuscritos a terem um número tão pequeno de 

rasuras, pois, segundo ele, “Não há muitas palavras substituídas em seus manuscritos porque 

ele não escrevia nenhuma delas sem antes refletir profundamente. A palavra tinha muito valor 

para ele. Ficava muito atento a isso” (Entrevista com Moacir Gadotti, apêndice C). 

 Outro fato também citado em quase todas as entrevistas realizadas foi o desejo que o 

autor tinha de rever estes manuscritos. Os professores Gadotti, Romão e Nogueira confirmaram 

que Freire pretendia até mesmo entrar em contato com o amigo que os recebeu de presente com 

o intuito de revê-los depois de tantos anos. Disseram também que poderia ser, talvez, para 

compará-los ao texto que estava sendo publicado em diversos países e com tantas tiragens pelo 

mundo, mas infelizmente faleceu sem conseguir realizar este sonho (ROMÃO, 2013). 
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4.2 O caminho editorial da obra 

 

Finalizada em 1968, a primeira publicação da Pedagogia do Oprimido, no entanto, não 

se deu no mesmo ano em que Freire entregou seus manuscritos ao amigo Jacques, e a obra não 

foi nem mesmo publicada, inicialmente, no mesmo idioma no qual foi escrita. 

Em 1970, a editora nova iorquina Herder and Herder publicou, pela primeira vez, a obra 

em língua inglesa, traduzida por Myra Bergman Ramos e ainda sem o prefácio do amigo Ernani 

Maria Fiori. A publicação trazia apenas uma breve apresentação de Millard Richard Shaull18, 

um teólogo com quem Paulo Freire trabalhou tempos depois, no Conselho Mundial das Igrejas, 

em Genebra. 

A história dessa publicação dividiu os pesquisadores que entrevistamos, uns afirmaram 

que o autor não ficou com nenhuma cópia dos manuscritos, já outros disseram que ele tinha 

uma cópia datilografada digitada, e que entregou pessoalmente a Myra enquanto estava nos 

Estados Unidos. A única unanimidade que conseguimos é no que se refere à mutilação da obra, 

ou seja, na crença de que alguns trechos do texto foram cortados ou brutalmente modificados 

durante o processo de tradução para o inglês. 

Também em 1970 foi publicada a primeira edição em língua espanhola, em Montevidéu, 

no Uruguai, pela editora Tierra Nueva. Esta versão foi traduzida por Jorge Mellado, parceiro 

de Paulo Freire no Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agrária - ICIRA e 

também não trazia o prefácio de Fiori.  

Ainda de acordo com a Pedagogia da Esperança (2014) Freire também informou que, 

ao terminar a redação e revisão dos manuscritos, entregou-os a uma datilógrafa, que cuidou de 

toda a transcrição para que assim ele pudesse fazer algumas cópias e entregá-las a alguns 

amigos mais próximos e companheiros de exílio que partilhavam daquele projeto de educação 

e emancipação dos sujeitos oprimidos.  

É possível que tenha sido dessa forma, por intermédio da divulgação do trabalho entre 

amigos e potenciais parceiros e partidários de suas ideias, que a obra chegou a ser traduzida 

para o inglês, espanhol, francês, italiano e alemão antes mesmo da publicação em português. 

Segundo Freire (2014), o livro só foi publicado em língua portuguesa alguns anos mais 

tarde, quando se tornou possível e seguro enviar uma cópia datilografada para Fernando 

Gasparian, editor da Paz e Terra, que já havia publicado, em 1968, o primeiro livro de Freire: 

Educação como prática da liberdade.  

                                                                 
18 Teólogo presbiteriano (1919 - 2002), conhecido por ter participado da criação da Teologia da Libertação. 
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A principal preocupação de Freire não era com os manuscritos, mas com o portador 

deles, que seria o responsável pelo traslado entre Genebra, na Suíça, local onde o autor estava 

naquele momento, e o Rio de Janeiro, no Brasil, espaço físico onde estava instalada a editora 

Paz e Terra. Freire (2014) conta da seguinte maneira como se deu o transporte de uma edição 

datilografada dos originais para o senhor Fernando Gasparian: 

Professor Jean Ziegler me fez oferecimento para trazer pessoalmente os originais. Ele 

viria ao Rio de Janeiro com tarefas acadêmicas. Aceitei seu oferecimento fundado em 

que, com seu passaporte diplomático, além de ser suíço, nada lhe ocorreria. Passaria 

pelo controle de passaporte e pela alfândega sem perguntas e revisões. Dias depois, 

Gasparian, discretamente, acusava o recebimento do material pedindo que esperasse 

por tempos mais favoráveis para a sua publicação. (FREIRE, 2014, p . 87). 

 

Somente no ano de 1975 o livro encontrou “tempos mais favoráveis” para a publicação, 

e finalmente chegou às livrarias do Brasil a primeira edição da Pedagogia do Oprimido em sua 

língua original. 

No entanto, o público brasileiro interessado pelo assunto já tinha conhecido a obra por 

outras vias, burlando a censura e o processo editorial oficial. Traduções dos textos já publicados 

oficialmente em outros idiomas chegavam até os grupos de trabalho de norte a sul do país por 

meio de edições vindas de outros países de maneira ilegal. 

Religiosos, diplomatas, políticos e educadores com certa “imunidade” alfandegár ia 

naquele período, traziam edições de todas as maneiras em suas bagagens, para que a obra 

pudesse ser discutida e difundida no Brasil. Paulo Freire recebia o retorno dessas pessoas via 

correspondência, lendo atentamente todas as cartas e respondendo-as, sempre que havia uma 

possibilidade. 

Em outros países que também passavam por regimes ditatoriais, a obra tornou-se 

conhecida por meio de edições apostiladas, traduções caseiras e outros meios de difusão não 

oficiais, as chamadas “edições populares” eram montadas por grupos de trabalho contendo o 

texto, integral ou não, da Pedagogia do Oprimido, com tiragens reduzidas e formatos adaptados 

às necessidades de cada equipe. 

Gadotti relata-nos ainda que, mesmo depois do fim da proibição do livro em alguns 

países, era possível encontrar edições populares montadas por equipes de pesquisa, movimentos 

sociais, pessoas interessadas no conteúdo e difusão da obra de forma livre e até mesmo gratuita : 

Em janeiro de 1997, em Madrid, encontrei uma destas edições, impressa pelo 

Movimento Cultural Cristão, com uma apresentação de Julián Gómez del Castillo , 

responsável pelas edições “Voz dos sem Voz” que abre o livro com uma nota: “Frente 

à censura que supõem os preços dos livros, principalmente ocasionada pelo circuito 

comercial estabelecido neste setor, agradecemos aos autores e trabalhadores que 

tornam possível 'Vos dos sem voz' a gratuidade com que desempenham suas funções. 

O livro continua sendo artigo de primeira necessidade para a cultura dos povos e deve 
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ser tratado como tal e não como instrumento de negócio”. Mostrei o exemplar a Paulo  

Freire que ficou muito feliz. (Entrevista com Moacir Gadotti, apêndice C). 

 

Por conta da importância dada à aproximação de seu público, principal agente na 

construção das obras, o autor também teve acesso a muitas críticas por parte de seus leitores, e 

precisou até mesmo utilizar eventos públicos para respondê-las. 

Uma das críticas mais contundentes, que causou grande comoção no autor, foi recebida 

pouco depois da publicação da primeira edição da obra. O autor, tão preocupado com a 

colocação correta de cada palavra para desencadear o entendimento do seu texto não se atentou 

a uma questão de gênero no momento em que criava a obra e, quando falava sobre o sujeito 

oprimido, muitas vezes utilizava o substantivo “homem”, contando que aquela palavra 

simbolizaria tanto o homem quanto a mulher oprimida. 

Esse registro foi considerado, por muitas mulheres norte americanas, como um exercício 

do machismo, e diversas leitoras escreveram cartas para ele com o intuito de manifestarem sua 

expressão contrária a linguagem do livro, que consideravam discriminatória. Freire (2014) 

respondeu a todas elas, uma a uma, e fez um longo relato referente a este assunto: 

Escrevi então a todas, uma a uma, acusando suas cartas e agradecendo a excelente 

ajuda que haviam me dado. Daquela data até hoje me refiro sempre a mulher e homem 

ou seres humanos. Prefiro, às vezes, enfear a frase explicitando, contudo , minha 

recusa a linguagem machista. Agora, ao escrever esta Pedagogia da Esperança, em 

que repenso a alma e o corpo da Pedagogia do Oprimido, solicitarei das casas editoras 

que superem a sua linguagem machista. (FREIRE, 2014, p. 93). 

 

Freire, desde então, passou a ser ainda mais cuidadoso com seus textos, rejeitando 

qualquer linguagem discriminatória em seus escritos. No entanto, a obra aqui editada não teve 

nenhuma alteração e seguiu utilizando o mesmo substantivo (homem) para se referir ao coletivo 

(seres humanos). 

 

4.3 Teoria da Ação Revolucionária x Teoria da Ação Opressora: o gráfico não 

publicado em língua portuguesa 

 

Ainda que o conteúdo de Pedagogia do Oprimido já estivesse publicado em vários 

idiomas e reimpresso diversas vezes, o manuscrito em estudo guardava algo inédito aos leitores 

de língua portuguesa e também aos consumidores de outras traduções, baseadas na edição 

publicada no Brasil: um gráfico elaborado pelo autor e de grande relevância para o 

entendimento do texto. 
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O conteúdo em questão está localizado na página 15, do IV capítulo da obra, onde ele 

desenha o esboço de duas teorias: a Teoria da Ação Revolucionária e a Teoria da Ação 

Opressora, sendo a primeira cíclica, com setas representando o constante movimento, e a 

segunda verticalizada, sem mobilidade alguma, conforme imagem abaixo: 

Figura 1: O gráfico não publicado em lingua portuguesa 

 

 

Fonte: FREIRE, (1968, IV Capítulo, p. 15). 

 

Na página já citada, o gráfico aparece abaixo da seguinte nota explicativa, na qual 

evidencia o papel fundamental do diálogo para a concretização da “Ação Revolucionária”: 

Salientamos, mais uma vez, que não estabelecemos nenhuma dicotomia entre o 

diálogo e a ação revolucionária, como se houvesse um tempo de diálogo e outro, 

diferente, de revolução. Afirmamos, pelo contrário, que o diálogo é a “essência” da 

ação revolucionária. Daí que, na teoria desta ação, seus atores, intersubjetivamente, 

incidam sua ação sobre o objeto, que é a realidade que os mediatiza, tendo, como 

objeto, através da transformação desta, a humanização dos homens. Isto não ocorre 

na teoria da ação opressora, cuja “essência” é antidialógica. Nesta, o esquema se 

simplifica. Os atores têm, como objetos de sua ação, a realidade e os oprimidos , 

simultaneamente e, como objetivo, a manutenção da opressão, através da manutenção 

da realidade opressora”. (FREIRE, 1968, IV Capítulo, p. 15). 

 

Neste capítulo, o autor defende a importância do diálogo para que a Teoria da Ação 

Revolucionária se concretize e siga sendo aplicada de forma constante. No entanto, mostra 

também que o diálogo não deve ser praticado em formato de verbalização simples ou vazia, 

sem embasamento e participação das partes envolvidas no processo, pelo contrário, defende 
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que a revolução se dá na práxis, ou seja, na prática diária da ação e reflexão, como motores que 

conduzem o oprimido neste processo emancipador, que deve ser vivido e partilhado. 

No trecho destacado, Freire (1968) também aponta que a ausência de diálogo verticaliza 

a ação, pois nada é previamente problematizado. O processo aí se dá unicamente pela via da 

imposição e aceitação da realidade, sem nenhuma perspectiva de modificação, o que torna 

inevitável possibilita a manutenção da opressão e sua integração como prática na sociedade. 

Por conta disso, o gráfico que explicita a Teoria da Ação Opressora é composto por setas 

verticais apontadas para baixo, mostrando que a ação vem do topo, já formatada por sujeitos 

opressores, e as massas oprimidas são colocadas apenas como objetos, ou seja, nada podem 

fazer além de aceitar o outro objeto colocado ao lado, que é a realidade a ser mantida. 

A massa oprimida é “objetificada” e se torna mera receptora e reprodutora daquilo que 

foi imposto. A ação aqui é apenas uma repetição, de modo induzido e sem qualquer reflexão, 

colaborando apenas para a ampliação de um pensamento alienante vindo de cima e copiado, 

por conta disso o gráfico é menor, mais simples e aparentemente finito. 

Já Teoria da Ação Revolucionária é exemplificada no gráfico de maneira cíclica, 

colocando líderes revolucionários e massas oprimidas no mesmo patamar, sendo as duas partes 

fundamentais para o processo de compreensão e posterior modificação da realidade.  

Em nenhum momento o líder revolucionário é superior às massas oprimidas, mas a 

interação entre estes sujeitos, unindo as suas práxis por meio do diálogo é que gera o 

entendimento de tudo aquilo que está colocado e deve ser transformado. 

As setas mostram que o diálogo (interação) é fundamental para que aconteça a troca de 

ideias e conceitos (intersubjetividade) e, o processo constante de troca, possibilita uma melhor 

compreensão da realidade, bem como o planejamento das ações necessárias para alcançar os 

objetivos da comunidade de forma permanente e humanizadora.  

O diálogo é essencial para que se chegue a conclusão do que deve ser transformado com 

o intuito de promover os avanços necessários para a emancipação dos oprimidos, de forma 

previamente problematizada, garantindo que todos sejam partes do progresso que estão 

construindo e se sintam capazes de ir além, de problematizar mais e seguir alimentando o ciclo 

dialógico proposto. 

Nas primeiras edições impressas da obra, publicadas em língua portuguesa, os editores 

deixavam um espaço não preenchido na página, onde originalmente deveria estar inserido o 

gráfico. Posteriormente, esse espaço deixou de existir. A última edição na qual apareceu este 

vácuo textual foi a décima quinta, publicada no ano de 1985, pela editora Paz e Terra, conforme 

figura 2. 
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Figura 2: Reprodução da 15ª edição da Pedagogia do Oprimido, com edições manuscritas por Paulo Freire  

 

 
 

Fonte: FREIRE (1985, p. 159). 

 

A escolha por não publicar este gráfico, segundo o professor José Eustáquio Romão, em 

entrevista concedida ao Jornal BBC Brasil (COSTA, 2015) se deu por questões ideológicas e 

políticas, pois o livro trabalha uma teoria de esquerda, de emancipação popular, na qual o sujeito 

é, na verdade, a representação do coletivo das massas oprimidas, o que, segundo o entrevistado, 

os americanos jamais admitiriam. 

No entanto, é possível que o Professor Romão, até o momento no qual concedeu a 

entrevista acima citada, ainda não tivesse conhecimento do fato de o gráfico ter sido publicado 

em outras edições da Pedagogia do Oprimido, curiosamente baseadas na primeira publicação 

da obra, que foi justamente feita nos Estados Unidos, conforme já relatado no capítulo 4.2 deste 

trabalho. 

Em uma breve pesquisa, realizada com base em todas as edições da obra disponíveis no 

acervo físico do Instituto Paulo Freire, em 31 de outubro de 201619 e também por meio de 

                                                                 
19 O acervo do Instituto Paulo Freire recebe, até hoje, edições da Pedagogia do Oprimido, publicadas em diversas 

partes do mundo. Todas as edições estão disponíveis para consulta mediante agendamento prévio. Foram 

consultadas 22 edições da obra. 
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edições adquiridas em sebos, foi possível distinguir as edições baseadas na publicação em 

língua portuguesa, que não continham o gráfico, das edições baseadas na publiciação em língua 

inglesa, que apresentam o texto do gráfico. Os dados coletados nessa pesquisa foram divid idos 

em duas tabelas, de acordo com a presença e a ausência do gráfico nas edições pesquisadas. 

Foram consultadas algumas edições publicadas em alemão, dinamarquês, sueco, chinês, 

finlandês e georgiano, sendo que a grande semelhança entre todas é justamente sua origem, ou 

seja, todas foram baseadas na primeira tradução da obra para o inglês, feita por Myra Bergman 

Ramos para a publicação realizada no ano de 1970. Todas essas edições apresentam o gráfico 

e sua explicação, seja no corpo do texto ou em formato de nota de rodapé. 

Na tabela abaixo, segue o detalhamento de cada uma dessas edições, com o máximo 

possível de informações coletadas de acordo com nosso conhecimento acerca de cada idioma: 

 

Quadro 1 - Edições que apresentam o gráfico 

 

Ano de 

publicação 
Editora Idioma Localização do gráfico Observações 

1972 – 3ª edição 

(Uruguay) 
Siglo XXI Espanhol Página 176 – no texto 

1ª edição publicada 

pela Tierra Nueva em 

novembro de 1970 / 

2ª edição publicada 

em junho de 1971 

1973 – 10ª edição 

(Uruguay) 
Siglo XXI Espanhol Página 176 – no texto 

1ª edição publicada 

pela Tierra Nueva em 

novembro de 1970 / 

2ª edição publicada 

em junho de 1971 

1973 (Alemanha) 
Sachbuch 

RORORO 
Alemão Página 114 – no texto 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970 

1974 (Dinamarca) 

– De undertrykes 

Paedagogik 

Kobenhavn Dinamarquês Página 168 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970 – 

(Tradutor: Christian 

Ejlers) 

1979 – Pedagogik 

För Förtryckta 

(Suécia) 

não identificada Sueco Página 197 – no texto 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970 – 

ISBN 9170703426 

1985 (Grã-

Bretanha) 
Pelican Books Inglês 

Página 116/177 – nota de 

rodapé 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970– ISBN 

0140225838 

1986 – 34ª edição 

(Uruguay) 
Siglo XXI Espanhol Página 106 – no texto 

Não há informações 

sobre a obra fonte. 
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Ano de 

publicação 
Editora Idioma Localização do gráfico Observações 

1990 – 32ª edição The Continunn Inglês Página 131 – no rodapé 

Tradução de Myra 

Bergman Ramos – 

1970 

1991 – 42ª edição 

(Uruguay) 
Siglo XXI Espanhol Página 172 – no texto 

Tradução de Jorge 

Mellado 

 

1993 The Continunn Inglês 
Páginas 116/117 – no 

rodapé 

Tradução de Myra 

Bergman Ramos – 

1970 – ISBN: 

0826406114 

1996 (Reino 

Unido e Austrália) 
Penguim Books Inglês 

Páginas 116/177 – nota 

de rodapé 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970 

2002 – 1ª edição 

(Argentina) 
Siglo XXI Espanhol Página 172 – no texto 

Não há informações 

sobre a obra fonte. 

2003 (China) Chu Lui Books Chinês Página 183 – no texto 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970 

2005 (Finlândia) – 

Sorrettujen 

Pedagogiika 

Não identificado Finlandês Página 150 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970 – 

ISBN 9517681593 

2005 (Tbilish – 

Geórgia - Eurásia) 
Globus LTDA Georgiano Página 105 

Utilizaram a tradução 

de Myra Bergman 

Ramos – 1970 – 

ISBN 9994030698 

2013 – 1ª edição / 

1ª reimpressão 

2003 (Argentina) 

Siglo XXI Espanhol Página 172 – no texto 

2013 – 1ª edição / 1ª 

reimpressão 2003 

(Argentina) 

2014 – 3ª edição 

revisada / 2008 

(Argentina) 

Siglo XXI Espanhol 
Página 165 – nota de 

rodapé 

Não há informações 

sobre a obra fonte. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Durante a pesquisa, foi também possível encontrar algumas edições que não possuíam 

o gráfico publicado, sendo que somente a edição em Indonésio havia sido feita com base na 

tradução do texto de Paulo Freire para o inglês.  

As outras edições encontradas, respectivamente nos idiomas Basco e Italiano, foram 

publicadas a partir de traduções feitas de edições da obra já publicadas em língua portuguesa, 

e por conta disso também não apresentam o gráfico em seus respectivos idiomas, de acordo 

com as informações organizadas na tabela abaixo: 

 

Quadro 2 - Edições que não apresentam o gráfico 

 

Ano de publicação Editora Idioma Observações 

1985 – 15ª edição (Brasil) Paz e Terra Português Apenas um espaço onde entraria o gráfico 

1985 (Fevereiro - Indonésia) 

– De undertrykes Paedagogik 

Não 

identificada 
Indonésio 

Utilizaram a tradução de Myra Bergman 

Ramos – 1972 

1987 (Catalunha) Ediciones CrC Basco 
Utilizaram a edição publicada em 1987 pela 

Paz e Terra 

2002 
Gruppo Abele / 

EGA 
Italiano 

Utilizaram a edição publicada em 1985 pela 

Paz e Terra 

2011 
Gruppo Abele / 

EGA 
Italiano 

Utilizaram a edição publicada em 1985 pela 

Paz e Terra (Tradutora para o italiano: Linda 

Bimbi) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Este gráfico pode ser considerado como um resumo objetivo do trabalho que estava 

sendo desenvolvido por Paulo Freire e outros pensadores naquele período, era um diagrama do 

propósito de toda a sua obra, anterior e posterior a Pedagogia do Oprimido.  

Freire teve o cuidado de ilustrar a sua teoria, possivelmente com o objetivo de torná- la 

didática e compreensível aos olhos de todos, diferenciando, com o auxílio das imagens (assim 

como fez na aplicação do Método Paulo Freire) a teoria vigente da teoria por ele proposta. 

Gadotti, quando indagado sobre a existência dessa ilustração, forneceu-nos relevantes 

declarações a respeito da não publicação do gráfico, e também falou de sua importância para o 

entendimento da obra de Paulo Freire, mostrando como todos os tópicos estavam extremamente 

relacionados na imagem: 
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Curiosamente, durante as primeiras edições do livro, no quarto capítulo, à página 158, 

havia mais de meia página em branco. Consultando os originais, percebe-se que Paulo  

havia feito (à pág.15 do IV capítulo) um gráfico, opondo a “Teoria da Ação 

Revolucionária” à “Teoria da Ação Opressora”. Não se sabe porque havia sido 

omitido esse quadro explicativo, resumindo, graficamente, a “intersubjetividade” - a 

relação horizontal entre os “sujeitos -atores (lideranças revolucionárias) e os atores 

sujeitos” (massas oprimidas) da teoria da ação revolucionária – e a relação vertical 

entre atores e sujeitos, na teoria da ação opressora. Enquanto a primeira teoria leva à 

humanização, diz Paulo Freire, a segunda leva à “manutenção objetiva da opressão”. 

Paulo Freire dava grande importância à teoria para uma práxis transformadora. A 

educação bancária e o seu oposto, a educação problematizadora, fundam-se, 

respectivamente, na teoria da ação antidialógica, caracterizada pela conquista, pela 

divisão do povo, pela manipulação e pela invasão cultural e na teoria da ação dialógica 

caracterizada pela colaboração, pela união, pela organização e pela síntese cultural. 

(Entrevista com Moacir Gadotti, apêndice C). 

 

Pouco tempo depois da realização da entrevista, Gadotti prefaciou uma nova publicação 

sobre Paulo Freire, mais precisamente uma tradução do livro Conscientização: teoria e prática 

da libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo Freire20, obra preparada pelo INODEP 

(Institut Oecuménique au Service du Développement des Peuples), na França, com base em 

documentos produzidos pelo autor no período em que ele lá trabalhava e traduzida para a língua 

portuguesa pela Cortez Editora (FREIRE, 1980). 

Esta publicação é um compilado de diversos textos escritos e até mesmo já publicados 

em várias línguas, devidamente traduzidas inicialmente para o francês e depois retraduzidas em 

outros países. 

Como parte da pesquisa para a produção de um prefácio dessa nova edição brasile ira 

traduzida, Gadotti relatou-nos que foi buscar uma cópia muito antiga de uma edição francesa 

do livro, que conseguiu com o próprio Paulo Freire. 

Com o objetivo de fazer uma comparação dos dados constantes na edição original, para 

para fazer um texto atualizado e comparativo (FREIRE, 2016), acabou encontrando o gráfico 

não publicado em nenhuma edição na Pedagogia do Oprimido em língua portuguesa: 

                                                                 
20 Obra publicada inicialmente em francês com o título Conscientisation: recherche de Paulo Freire, no ano de 

1971 e posteriormente traduzida e publicada em português . 
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Figura 2: O gráfico publicado em língua francesa 

 

 
 

Fonte: FREIRE (1971). 

 
O texto em francês tem exatamente o mesmo conteúdo do gráfico não publicado, e a 

formatação também é semelhante, faltando apenas a inclusão das setas indicativas dos modelos 

vertical, representação da Teoria da Ação Opressora, e cíclico, representação da Teoria da Ação 

Revolucionária. 

No entanto, assim como aconteceu nas edições em língua portuguesa nas publicações 

da Pedagogia do Oprimido, também aconteceu com Conscientização. O texto do gráfico foi 

suprimido em todas as edições publicadas no Brasil, mas dessa vez nem mesmo foi deixado um 

espaço representativo, como chegou a acontecer com algumas edições da obra aqui analisada.  

Infelizmente não foi possível conversar com os primeiros editores e o tradutor do livro 

Conscientização para a língua portuguesa, mas entramos em contato com a editora que 

atualmente é responsável pela publicação da obra e relatamos a ‘descoberta’. A editora 

comprometeu-se a inserir o gráfico na próxima edição, de acordo com a edição original da obra. 

Quanto à publicação do gráfico na Pedagogia do Oprimido, não foi possível declarar 

com precisão o motivo de sua não-publicação desde a edição de 1975, mas todos os relatos 

coletados com os pesquisadores e amigos de Freire e também o relato do próprio autor, 

publicado na Pedagogia da esperança, leva-nos a crer que foi mesmo uma opção, sobretudo, 

política, para evitar maiores censuras ou polêmicas em torno da obra. 



54 

 

4.4  Classificação e análise das variações encontrados na Pedagogia do Oprimido: um 

exercício de critica genética 

 

Conforme já abordamos, Paulo Freire tinha o costume de reescrever muitas vezes seus 

textos, apurando seu trabalho segundo o que conversava com seus amigos e também após o 

olhar cuidadoso da esposa Elza. Essa prática também, aliada ao rigor metodológico e 

formatação de cada página nos levou a inferir que o manuscrito aqui analisado não é a primeira 

versão do texto, mas uma versão já transcrita, sem grande quantidade de rasuras, com malha 

sintática mais elaborada e com letra cursiva de traçado mais firme e constante. 

De acordo com Blecua (1983), esse manuscrito pode ser classificado como uma cópia 

autógrafa, ou seja, uma cópia do manuscrito feita pelo próprio autor, já considerando as 

alterações realizadas e também as novas inserções ou alterações no texto em desenvolvimento.  

O que realmente nos aproxima da possibilidade de o texto ser uma cópia autógrafa, além 

da entrevista já citada de Lutgardes Freire, filho de Freire, sobre o fato de o pai “rasgar muitas 

folhas” (Entrevista com Lutgardes Costa Freire, apêndice A) é justamente a explicação dada 

por Blecua, ao explicar a diferença entre rascunho, texto original e cópia autógrafa: 

La distinción entre los tres no es gratuita porque el original, como copia de un 

borrador, incluirá más errores, pero a la vez subsanará errores de aquél , y en la copia 

autógrafa los errores seran mas abundantes, aunque el autor pueda igualmente 

subsanar otros del original o copia que le sirve de base (BLECUA, 1983, p. 40, 

grifo nosso). 

Blecua (1983) destacou também que os erros provenientes do ato de cópia podem dar-

se por uma série de variáveis, que vão desde a iluminação do local ao cansaço do copista durante 

o trabalho de transmitir o texto de uma matriz a outra e que a tipologia de erros pode até ser 

variada, mas os quatro formatos mais comuns encontrados em obras copiadas são21: 

1. Erros por adição (adiecto): caracterizados pela repetição de uma letra ou sílaba, uma 

palavra ou até mesmo uma frase no texto. O caso mais comun na obra aqui analisada é 

mesmo a repetição de letras nas palavras, como acontece na página 38 do IV Capítulo 

do manuscrito, onde o autor repete a sílaba ra ao grafar o adjetivo feminino operária, 

que acabou ficando no texto como ope[ra]rária.  

                                                                 
21 Segundo Blecua (1983), esta classificação de erros foi baseada na análise de textos clássicos feita por J. Kenney 

no livro The Classical Text que, por sua vez, utilizou lições retiradas de Quintiliano. Este, por sua vez, retomou 

lições dos humanistas Ugoletus e Valla, no entanto tudo o que os humanistas fizeram foi a aplicação dos 

conceitos de ‘vicios’ e ‘virtudes’ constantes na Gramática e na Retórica de Aristóletes. Os conceitos foram sendo 

adaptados e classificados ao longo do tempo. 
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2. Erros por omissão (detractatio): nestes casos são erros nos quais algumas letras ou 

palavras do texto são omitidas. Aqui falaremos apenas das letras omitidas, pois a 

comparação para encontrar as palavras duplicadas só seria possível mediante a 

comparação com outro manuscrito. Esse tipo de erro pode ser encontrado na primeira 

página do I capítulo, no qual Freire omite a letra m que marca justamente a conjugação 

do verbo resultar no presente do subjuntivo na palavra resulte[m]. 

3. Erros por alteração de ordem (transmutatio): são erros caracterizados pela alteração 

de letras, palavras ou frases de sua ordem habitual. Segundo Blecua, este tipo de erro é 

muito mais comum em textos poéticos e não ocorrem na obra aqui analisada. 

4. Erros por substituição (immutatio): considerado por Blecua o mais complexo dentre 

os quatro tipos de erros, é também praticado por Paulo Freire na Pedagogia do 

Oprimido. Trata-se da troca, frequentemente de palavras, de acordo com fatores como: 

a semelhança de grafia entre elas ou a proximidade entre as palavras no texto.  

Podemos inferir que ocorria apenas a aproximação pela similaridade entre as grafias das 

palavras escolhidas por ele, o que pode ser uma explicação para o uso de uma série de palavras 

no idioma espanhol no texto, como o que podemos observar nos manuscritos. Por exemplo, 

Freire (1968) troca o adjetivo outro por seu correspondente em língua espanhola otro na página 

2 do II capítulo. 

Na tabela abaixo, fazemos uma análise dos erros encontrados nos manuscritos da 

Pedagogia do Oprimido, com base na classificação dada por Blecua (1983): 

 

Quadro 3 - Variantes praticados pelo autor no ato da possível cópia 

 

Nº Localização Ocorrência Correção Tipo Observações 

01 I Capítulo - 

Página 1 

Resulte Resulte[m] omissão Ausência do “m” para marcar o tempo 

verbal da frase, de acordo com a 

concordância (3º pessoa do plural). 

02 I Capítulo - 

Página 6 

Su Su[a] omissão / 

substituição 

Consideramos um erro por omissão 

pela ausência da letra “a” no final da 

palavra, mas também um erro por 

substituição por ter trocado o termo 

em língua portuguesa pela sua 

tradução em língua espanhola, o que 

pode ter acontecido até mesmo de 

maneira mecânica, dada a sua 

proximidade com as duas línguas. 
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Nº Localização Ocorrência Correção Tipo Observações 

04 I Capítulo - 

Página 8 

otra o[u]tra omissão / 

substituição 

A omissão da letra “u” modificou não 

somente a grafia, mas o idioma da 

palavra escrita, sem a alteração de 

significado no texto. Essa alteração 

pode ser explicada pela diferença de 

ditongação silábica nos dois idiomas. 

05 I Capítulo - 

Página 12 

pessoa pessoa[s] omissão Ausência do “s” para marcar o plural 

de pessoas. 

06 I Capítulo - 

Página 27 

caracriticas carac[te]risticas omissão Omissão da terceira sílaba (“te”) da 

palavra 

07 I Capítulo - 

Página 27 

capônes ca[m]pônes omissão Omissão da letra “m” na primeira 

sílaba da palavra. 

08 I Capítulo - 

Página 28 

contôle cont[r]ôle omissão Omissão da letra “r” na segunda sílaba 

da palavra. 

09 I Capítulo - 

Página 29 

cambiada mudada substituição Troca do termo em português pelo 

termo em espanhol, sem prejuízo ao 

contexto da frase. É a primeira 

ocorrência na qual as palavras nas 

duas línguas não possuem grafia 

semelhante. 

10 I Capítulo - 

Página 35 

dialo diálo[go] omissão Omissão da parte final da palavra 

diálogo. 

11 I Capítulo - 

Página 35 

a a [[a]] adição Duplicação da letra a no texto. 

12 I Capítulo - 

Página 40 

Su su[a] omissão / 

substituição 

Ver nº 02 

13 II Capítulo educção educ[a]ção omissão omissão da letra a, no meio da palavra 

educação. 

14 II Capítulo - 

Página 02 

iquieta i[n]quieta omissão Omissão da letra “n” em inquieta. 

15 II Capítulo - 

Página 02 

otro o[u]tra omissão / 

substituição 

Ver nº 04. 

16 II Capítulo - 

Página 05 

emplo e[xe]mplo omissão Omissão de parte (“xe”) da primeira 

sílaba da palavra 
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Nº Localização Ocorrência Correção Tipo Observações 

17 II Capítulo - 

Página 20 

tampoco tampo[u]co omissão / 

substituição 

Ver nº 04. 

18 Capítulo III - 

Página 05 

su su[a] omissão / 

substituição 

Ver nº 02 

19 Capítulo III - 

Página 06 

tampoco tampo[u]co omissão / 

substituição 

Ver nº 04. 

20 Capítulo III - 

Página 25 

paso pas[s]o omissão / 

substituição 

Ver nº 04. 

21 Capítulo III - 

Página 26 

tampoco tampo[u]co omissão / 

substituição 

Ver nº 04. 

22 Capítulo III - 

Página 40 

conher conhe[ce]r omissão Omissão de parte da sílaba final da 

palavra. 

23 Capítulo III - 

Página 42 

basea base[i]a omissão / 

substituição 

Ver nº 04. 

24 Capítulo III - 

Página 46 

siguificativa sigui[ni]ficativa omissão Omissão de parte da sílaba no meio da 

palavra 

25 Capítulo III - 

Página 47 

contêem contêm adição duplicação da letra “e” na ultima 

sílaba palavra. 

26 Capítulo III - 

Página 50 

pescrevem p[r]escrevem omissão Omissão da letra “r” na primeira 

sílaba da palavra. 

27 IV Capítulo - 

Página 36 

pepa pela substituição Substituição dos termos “pela” por 

“pepa”. Erro possívelmente cometido 

pela semelhança entre a grafia das 

palavras. 

28 IV Capítulo - 

Página 38 

operarárias operárias adição Duplicação da terceira sílaba “ra” da 

palavra. 

29 IV Capítulo - 

Página 47 

grupo grupo[s] omissão Ver nº 05. 

30 IV Capítulo - 

Página 58 

rutura ru[p]tura omissão Omissão da letra “p” na primeira 

sílaba da palavra 

31 IV Capítulo - 

Página 61 

opressor opressor[a] omissão Omissão da letra “a” na palavra, o que 

causou a ausência de concordância (de 
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Nº Localização Ocorrência Correção Tipo Observações 

gênero) na frase na qual estava 

inserida. 

32 IV Capítulo - 

Página 62 

colaboración colaboração substituição Troca do termo em português pelo 

termo em espanhol, sem prejuízo ao 

contexto da frase. É a segunda (ver nº 

09) ocorrência na qual as palavras nas 

duas línguas não possuem grafia 

semelhante. 

33 IV Capítulo - 

Página 62 

conquistanto conquistando substituição Troca da consoante “d” por “t” na 

última sílaba da palavra 

34 IV Capítulo - 

Página 70 

escavo esc[r]avo omissão Omissão da letra “r” na segunda sílaba 

da palavra. 

35 IV Capítulo - 

Página 70 

Améria Améri[c]a omissão Omissão da letra “c” na última sílaba 

da palavra. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre todas as ocorrências na tabela anterior elencadas, as que mais chamam a atenção 

são mesmo as transições entre palavras de língua portuguesa e língua espanhola neste texto, 

principalmente quando se trata da diferença da forma de ditongação de algumas vogais, como 

nos explica o professor Alfredo Maceira Rodríguez22:  

Por um lado observa-se no espanhol grande número de ditongos ie e ue, provenientes 

da ditongação das vogais e e o abertas do latim vulgar: hierro, cielo, diente, rueda, 

cuerda, etc. Por outro lado observam-se em português muitos ditongos em ei, 

provenientes de vogal + iode e de ditongação de consoantes: primariu > primairu > 

primeiro, esp. primero; lacte > laite > leite, esp. leche; basiu > beijo, esp. beso. O 
ditongo latino au deu origem ao português ou, embora foneticamente se tenha 

monotongado. Ocorre o mesmo com a ditongação do l. Em espanhol, este ditongo 

logo se monotongou: tauru > touro, esp. toro; alteru > outro, esp. otro; saltu > souto, 

esp. soto. (RODRIGUÉZ, 2004, p. 14). 

São registrados 10 erros por omissão / substituição, nos quais as grafias das palavras nas 

duas línguas são muito parecidas, e somente duas ocorrências de erros por substituição, no qual 

palavras em espanhol que aparecem no texto de Freire não condizem com a explicação dada 

acima: a) a troca do adjetivo mudada por cambiada, seu correspondente em língua espanhola 

em um período inteiro escrito em língua portuguesa, no I Capítulo - página 29; b) a troca do 

substantivo feminino colaboração pelo seu também correspondente colaboración, no IV 

                                                                 
22 Professor adjunto da Universidade Castelo Branco. 



59 

 

Capítulo - página 62. As duas situações aparecem em períodos inteiros escritos em língua 

portuguesa. 

Outro modo de explicar este trânsito feito pelo autor entre os dois idiomas é o code-

switching, expressão usada para designar a alternância linguística entre dois idiomas na mesma 

interação, que passa de monolíngue a plurilingue, conforme explica a professora Ana Paula 

Deslandes de Almeida Moutinho: 

Nas interações plurilíngules que ocorrem em projetos de intercompreensão, um 

aspecto lingúistiico presente é a alternância /comutação de códigos, ou code-

switching. Na concepção de Gumperz (1982a)23, o code-switching é “a justaposição 

da mesma interação discursiva de passagens pertencentes a dois sistemas ou 

subsistemas gramaticais distintos” (p. 59), isto é, o uso alternado de duas ou mais  

línguas (ou dialetos, de acordo com algumas definições) (MOUTINHO, 2013, p. 16). 

De forma sutil, Paulo Freire transitava, em diversos momentos pelas duas línguas com 

alguma facilidade. Além do texto, escrito em português, mas com uma série de palavras em 

espanhol, grande parte das citações feitas por ele na obra está em língua espanhola, já que era 

este o idioma original dessas fontes, as quais tinha acesso. 

Também é de se destacar a quantidade de palavras tachadas que encontramos nos 

manuscritos, mesmo levando-se em consideração que editamos uma versão possivelmente já  

elaborada desse texto. Elencamos abaixo, de forma detalhada, todas as palavras tachadas e suas 

escolhas: 

 

Quadro 4 – Substituições tachadas realizadas pelo autor e marcadas no texto  

 

Nº Localização Ocorrência Alteração Contexto Observações / Hipóteses  

01 

Primeiras 

Palavras - 

III 

com Através 

“...o diálogo que 

pretendemos estabelecer 

com através  deste 

livro” 

Troca de regência verbal 

02 
Primeiras 

Palavras - V 
m o 

“Esta é a razão porque 

om reacionário de 

direita…” 

A alteração posterior foi 

feita apenas riscando a letra 

“m” e transformando a letra 

“o” em u, dando assim a 

definição de pessoa no 

discurso (troca da terceira 

pessoa do plural pela 

terceira do singular). 

03 
Primeiras 

Palavras - V 
m o 

“Esta é a razão também 

por que om sectário de 

esquerda…” 

Ver nº 02 

                                                                 
23 GUMPERZ, J. Discourse strategies . Cambridge: Cambridge University Press, 1982.  
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Nº Localização Ocorrência Alteração Contexto Observações / Hipóteses  

04 
Primeiras 

Palavras - V 
tempo Ø 

“Distinguem-se na 

medida em que o 

primeiro tenta 

domesticar o tempo 

presente…” 

Redundância comum apenas 

na oralidade, por isso teria 

sido suprimida pelo autor. 

05 

Primeiras 

Palavras - 

IV 

sectário Ø 

“Enquanto o sectário de 

direita, fechando-se em 

sua verdade, não faz 

mais do que o que lhe é 

próprio, o sectário 

homem de esquerda…” 

Ver nº 04 

06 
I Capítulo - 

Página 03 
mesmo Ø 

“Êstes que oprimem, 

exploram e violentam 

em razão do seu poder, 

não podem ter, neste 

mesmo poder…” 

Ver nº 04 

07 
I Capítulo - 

Página 03 
mesma Ø 

“Só o poder que nasce 

da dualidade mesma dos 

oprimidos 

Ver nº 04 

08 
I Capítulo - 

Página 05 
pode ser é 

“O seu ideal pode ser é, 

realmente…”. 

Opção pelo uso do verbo ser 

no presente do indicativo 

como modo de certificar o 

leitor sobre o tópico 

abordado. 

09 
I Capítulo - 

Página 07 

que uma 

consciência 

aceita ou ela é 

imposta 

é a 

imposição da 

opção de 

uma 

consciência 

“Tôda prescrição que 

uma consciência aceita 

ou ela é imposta é a 

imposição da opção de 

uma consciência…” 

Opção pelo uso da voz ativa 

também para dar mais 

ênfase ao conteúdo. 

10 
I Capítulo - 

Página 08 
criação da criar a 

“No momento também 

em que se comece a 

autêntica luta para 

criação da criar a 

situação…” 

Opção pelo uso do verbo no 

infinitivo 

11 
I Capítulo - 

Página 10 
atores autores 

“Entre serem 

espectadores ou atores 

autores…”. 

Uma possibilidade foi a 

significação do uso de cada 

palavra no contexto, para 

explicar o protagonismo da 

ação, ficando entre 

“autoria” e “atuação”, optou 

por “autoria”. 
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Nº Localização Ocorrência Alteração Contexto Observações / Hipóteses  

12 
I Capítulo - 

Página 26 
Não podem Ø Ø 

O autor optou por iniciar 

um novo parágrafo dessa 

forma e por isso riscou o 

trecho. 

13 
I Capítulo - 

Página 28 
passagem adesão 

“Problema de 

importância inegável a 

ser pensado no corpo 

dessas considerações é o 

da passagem adesão e 

consequente 

passagem...” 

Necessidade de 

contextualizar duas ações 

distintas nessa parte da 

explicação. 

14 
I Capítulo - 

Página 28 
não dificilmente 

“Enquanto se encontra 

nítida a sua 

ambiguidade, os 

oprimidos não 

dificilmente lutam…” 

Com essa troca o autor 

conseguiu uma forma mais 

inclusiva de falar sobre o 

problema abordado, sem 

excluir aqueles que lutam. 

15 
I Capítulo - 

Página 28 
considerações pontos 

“No capítulo IV 

voltaremos detidamente 

a estaes considerações 

pontos” 

Para adequar a 

concordância da frase, o 

autor rasurou o adjetivo 

“estas”, transformando-a em 

“estes”. 

16 
II Capítulo - 

Página 01 

serem 

narrados 
isto mesmo 

“Narração de conteúdos 

que, por serem narrados 

isto mesmo, tendem a 

petrificar-se…” 

Troca realizada para evitar 

redundância. 

17 
II Capítulo - 

Página 01 
por exemplo Ø 

“Sem perceber o que 

realmente significa, por 

exemplo, quatro vezes 

quatro…”. 

Retirada de palavras 

explicativas, consideradas 

desnecessárias pelo autor. 

18 
II Capítulo - 

Página 05 
domesticação 

sua vocação 

de 

humanizar-se 

“De si mesmos, ao se 

descobrirem, por 

experiência existencial 

em um modo de ser 

inconciliável com a 

domesticação sua 

vocação de humanizar-

se.” 

Troca com o intuito de 

tornar o objeto do discurso 

mais otimista. 

19 
II Capítulo - 

Página 09 
e dá prática Ø 

“Esta superposição é 

uma das notas 

fundamentais da 

concepção e da 

prática“educativa” que 

estamos criticando...” 

Retirada de um sintagma 

preposicionado. 
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Nº Localização Ocorrência Alteração Contexto Observações / Hipóteses  

20 
II Capítulo - 

Página 09 
[ilegível] mirar  

Trecho de uma citação de 

Fromm, em língua 

espanhola. 

21 
II Capítulo - 

Página 17 
da cons seu 

“...um percebido 

objetivo da cons- seu, 

ao qual se intenciona.” 

Troca exatamente no ato da 

inserção da palavra, que 

poderia ser “consciência”. 

22 
II Capítulo - 

Página 18 

de su 

objetivação 
Ø 

“A partir dêste 

momento, o “percebido 

destacado” já é objeto 

da “ad-miração” dos 

homens, de su 

objetivação e, como tal, 

de sua ação e de seu 

conhecimento.” 

Ocorrência de code-

switching 

23 
II Capítulo - 

Página 17 
pcomo seres como seres 

“Por isto mesmo é que 

os reconhece como seres 

que estão sendo, pcomo 

seres como seres 

inacabados 

No trecho tachado é 

possível visualizar a letra 

“p” abaixo do “c”, diante do 

borrão formado o autor 

possívelmente optou por 

reescrever a palavra. 

24 
Capítulo III 

- Página 07 
cognoscentes Ø 

A que, operando a 

superação da 

contradição educador-

educandos, se instaura 

como situação 

gnoseológica, em que os 

sujeitos cognoscentes 

incidem sem ato 

cognoscente sôbre o 

objeto cognoscível que 

os mediatiza 

Retirada de um sintagma 

adjetival. 

25 
Capítulo III 

- Página 17 
buraco ôco 

“...como um “ser em si” 

ao “produzir” um ninho, 

uma colméia, um buraco 

ôco onde viva, não 

esteja realmente criando 

produtos que tivessem 

sido o resultado de 

“atos-limites” 

Opção por um termo da 

cultura oral/ popular, com o 

mesmo significado do 

anterior. 

26 
Capítulo III 

- Página 19 
Que a ser 

Estes não sòmente 

implicam em outros que 

são seus contrários, às 

vezes antagônicos, mas 

também indicam tarefas 

que a ser realizadas e 

cumpridas 

Queísmo (retirada de um 

“que” desnecessário ao 

conteúdo sentencial). 
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Nº Localização Ocorrência Alteração Contexto Observações / Hipóteses  

27 
Capítulo III 

- Página 19 
de em 

Na [medida] de em que 

se aprofunda 
Correção gramatical. 

28 
Capítulo III 

- Página 21 
[ilegivel] como 

“A tendência então, dos 

primeiros, é vislumbrar 

no inédito viável, ainda 

[ilegível] como inédito 

viável…”. 

 

29 
Capítulo III 

- Página 21 
grande gama 

Temas de caráter 

universal, contidos na 

unidade epocal mais 

ampla, que abarca toda 

uma grande gama de 

unidades 

Retirada do sintagma 

adjetival. 

30 
Capítulo III 

- Página 22 
específicos próprios 

“...além desta temática 

universal, continental ou 

de um mundo específico 

de semelhanças 

históricas, ela vive seus 

temas específicos 

próprios , suas 

“situações limites” 

Troca de sintagma adjetival. 

31 
Capítulo III 

- Página 24 

Ver Paulo 

Freire: 

“Educação 

como Prática 

da Liberdade” 

| Paz e Terra 

– Rio – 967 

Ø Ø 
Uma nota de rodapé inteira 

tachada pelo autor 

32 
Capítulo III 

- Página 25 
deve em 

“... da mesma forma, do 

que resulta que deixe de 

ser ela um beco sem 

saída para ser o que 

deve em…” 

 

33 
Capítulo III 

- Página 28 
promema- Ø Ø 

Este trecho está no final da 

página. O autor inicia a 

página seguinte com a 

palavra “problematização”. 

34 
Capítulo III 

- Página 30 
como tert Ø 

“E a superação não se 

faz no ato de consernir 

idéias, como tert mas | 

no de produzí-las e de 

transformá-las 
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35 
Capítulo III 

- Página 31 

é, como já 

salientamos 
Ø 

“... por excelência, êste 

conteúdo, que jamais 

é6“depositado”; é, como 

já salientamos, se 

organiza e se constitue 

na visão do mundo dos 

educandos, em que se 

encontram seus “temas 

geradores”. 

O autor desconsidera a 

necessidade desse tipo de 

reinteração e opta por cortar 

esse trecho 

36 

Capítulo III 

- Página 32 

- Frente 

dispostos Ø 

|| Ao lado dêste trabalho 

da equipe local, os 

investigadores iniciam 

suas visi- | tas à área, 

sempre autênticamente, 

nunca forçadamente, 

como observado-| res 

simpáticos. Dispostos. 

Retirada do sintagma 

adjetival. 

37 

Capítulo III 

- Página 32 

- Frente 

sempre Ø 

“Por isso mesmo, com 

atitudes sempre 

compreensivas em face 

do que observam.” 

Retirada do sintagma 

adverbial. 

38 
Capítulo III 

- Página 36 
o que os pela qual a 

Esta, contudo, não deve 

ser uma tentação a que 

os pela qual os  

investigadores se 

deixem seduzir. 

Troca de regência nominal. 

39 
Capítulo III 

- Página 37 
en el proceso 

das 

dimensiones 

|José Luiz Fiori, em 

artigo recente 

“Dialéctica y libertad 

em el proceso das 

dimensiones  de la 

investigación temática” 

- Santiago – ICIRA 

Indução de acordo com o 

contexto. 

40 
Capítulo III 

- Página 38 

Enquanto às 

codificações 

do ponto de 

vista de esua 

estrutura, ver| 

P.F. 

“Educação 

como Prática 

da 

Liberdade”. || 

Pas e Terra – 

Rio - 1967 

Ø Ø 

O autor desistiu de fazer 

uma citação ao seu primeiro 

livro. 
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41 
Capítulo III 

- Página 39 
incide recae 

“Como a descodificação 

é, no fundo, um ato 

cognoscente, realizado 

pelos sujeitos 

descodificadores, e 

como êste ato incide 

recae sôbre a 

representação de uma 

situação concreta…” 

Sinonímia verbal 

42 
Capítulo III 

- Página 40 
que Ø 

“Por outro lado, 

observava que, embora 

a codificação se 

centrasse nas 

necessidades sentidas 

[codificação contudo, 

que não inclusiva…”. 

Ver nº 26 

43 
Capítulo III 

- Página 41 

[ilegível] lhes, 

até, a 

percepção 

destas 

situações 

Ø Ø 

O autor optou por trocar de 

parágrafo, começando-o de 

outra maneira 

44 
Capítulo III 

- Página 43 
não pouco 

“... um psicólogo e um 

sociólogo, cuja tarefa é 

registrar as reações mais 

significativas ou 

aparentemente não 

pouco significativas dos 

sujeitos 

descodificadores.” 

Modalização adverbial. 

45 
IV Capítulo 

- Página 02 
é que Ø 

“Por isto, é que, na 

medida em que a 

liderança nega a | praxis 

verdadeira aos 

oprimidos.” 

Retirada de locuções 

explicativas, desnecessárias 

ao texto formal. 

46 
IV Capítulo 

- Página 03 
[ilegível] Ø Ø Trecho ilegível cortado 

47 
IV Capítulo 

- Página 03 
[ilegível] Ø Ø Ver nº 46 

48 
IV Capítulo 

- Página 14 
equatoriano 

de um país 

latino 

americano 

“Contou-nos um aluno 

nosso, equatoriano de 

um país latino 

americano, que em 

certa comunidade 

camponesa indígena…” 

Autor optou por não revelar 

a nacionalidade do aluno, 

por isso trocou a localização 

geográfica . 
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O uso da perífrase 

neutralizou mais o contexto. 

49 
IV Capítulo 

- Página 17 
[ilegível] Ø Ø Ver nº 46 

50 
IV Capítulo 

- Página 24 
[ilegível] Ø Ø Ver nº 46 

51 
IV Capítulo 

- Página 24 
pouca existenciação 

“É que sua pouca 

existenciação se 

constitue como 

indispensável à ação 

libertadora…” 

Provavelmente “pouca” é 

palavra de sentido negativo, 

por isso foi retirada. 

52 
IV Capítulo 

- Página 28 
pois Ø 

“A realização dos 

homens, enquanto 

homens pois está, pois, 

na realização dêste 

mundo.” 

Repetição do “pois”, “pois”. 

53 
IV Capítulo 

- Página 34 
tenha possa ter 

“Se vier a confundí-la, 

perderá as raízes, 

pairará no ar à espera da 

queda inevitável, ainda 

quando tenha possa ter, 

como no caso brasileiro, 

a ilusão de fazer a 

revolução…” 

Ver nº 08 

54 
IV Capítulo 

- Página 35 
revolucionária de classe 

“Chame-se a êste pensar 

certo de “consciência 

revolucionária”, ou de 

“[consciência] 

revolucionaria de classe, 

é indispensável a 

revolução. ” 

Cortou o paralelismo 

vocabular feito pela 

coordenação alternativa. 

55 
IV Capítulo 

- Página 35 
Até Ø 

“As elites dominadoras 

sabem tão bem disto 

que, em certos níveis 

seus, até 

instintivamente, usam 

todos os meios, até 

mesmo a violência 

física, para proibir que 

as massas pensem..”. 

Retirada de sintagma 

adverbial “até”. 

56 
IV Capítulo 

- Página 40 

são os 

invasores 

são os 

autores 

“Por isto é que, na 

invasão cultural como 

de resto em tô- | das as 

Ver nº 52 
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modalidades da ação 

antidialógica, os 

invasores | são os 

invasores são os 

autores  e os atores do 

proces- | so seu 

sujeito…” 

57 
IV Capítulo 

- Página 40 
jamais Ø 

“Daí que a invasão 

cultural coherente com 

sua matriz antidialógica 

e ideológica, jamais 

jamais possa ser feita 

através da 

problematização da 

realidade…” 

Ver nº 52 

58 
IV Capítulo 

- Página 43 
[ilegível] Ø Ø Ver nº 46 

59 
IV Capítulo 

- Página 44 
cair vir 

“...alienadas à 

autoridade e os mitos de 

que lança mão esta 

autoridade para “formá-

la”, ou poderão cair vir 

a assumir formas de 

ação destrutiva.” 

Nova escolha lexical, mais 

adequada ao contexto. 

60 
IV Capítulo 

- Página 44 
[ilegível] Ø Ø Ver nº 46 

61 
IV Capítulo 

- Página 48 
[ilegível] Ø Ø Ver nº 46 

62 
IV Capítulo 

- Página 49 
na a 

“Como a entendemos, 

na a “revolução 

cultural” é o máximo de 

esfôrço de 

conscientização 

possível…” 

Correção gramatical, sujeito 

sentencial não pode ser 

preposicionado. 

63 
IV Capítulo 

- Página 50 
como Ø 

“a) da cultura como 

supraestrutura e, não 

obstante, como capaz de 

| manter na infra 

estrutura 

revolucionariamente 

transformando-se, 

“sobrevivências” do 

passado*” 

Correção gramatical, 

retirada da comparação. 
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64 
IV Capítulo 

- Página 52 
[ilegível] 

que é sempre 

a mesma 

Desta forma, na medida 

em que ambos - 

liderança e povo – se 

vão criticizando vai a 

revolução defendendo-

se mais facilmente dos 

riscos dos burocratismos 

que implicam em novas 

formas de opressão e de 

“invasão” [ilegível] que 

é sempre a mesma.” 

Novamente uma 

modalização, pois é uma 

subordinada adjetiva 

restritiva. 

65 
IV Capítulo 

- Página 52 
Sua Ø 

“A invasão cultural, que 

serve à conquista e à 

manutenção da 

opressão, implica 

sempre na visão focal da 

realidade, na sua 

percepção desta como 

estática, na superposição 

de uma visão do mundo 

à outra. 

Correção gramatical. A 

manutenção de “sua” 

tornaria a frase agramatical. 

 

66 
IV Capítulo 

- Página 53 
O um 

“1) que haja o um 

movimento de busca, de 

criatividade, que tenha, 

no ser mesmo que o faz, 

o seu ponto de 

decisão…” 

Troca de artigo, indefindo o 

referido movimento de 

busca. 

67 
IV Capítulo 

- Página 54 
de decisão Ø 

“A sociedade 

simplesmente 

modernizada, mas não 

desenvolvida, continua 

dependente do centro 

externo, de decisão, 

mesmo que assuma por 

mera delegação, 

algumas áreas mínimas 

de decisão.” 

Retirada de sintagma 

preposicionado, com valor 

adjetival. 

68 
IV Capítulo 

- Página 59 
Ao com o 

“...de certa maneira, 

começado, em função 

da experiencia histórica, 

a romper sua 

“aderência” ao com o 

opressor.” 

Mudança de regência 

nominal. 

69 
IV Capítulo 

- Página 64 
não Ø 

“Não significa isto que a 

teoria da ação dialógica 

não conduza ao nada.” 

Manter o advérbio de 

negação modificaria 

totalmente o sentido da 
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frase, por isso a opção pela 

retirada. 

70 
IV Capítulo 

- Página 64 
deste Ø 

“Adesão conquistada 

não é adesão, porque é 

“aderência” do 

conquistado ao 

conquistador através da 

prescrição deste das 

opções dêste àquele.” 

Correção gramatical. 

71 
IV Capítulo 

- Página 65 
são Ø 

“Enquanto, na teoria 

antidialógica as massas 

são são objetos sôbre 

que incide a ação da 

conquista,| na teoria da 

ação dialógica são 

sujeitos também a quem 

cabe conquistar o 

mundo. 

Ver nº 52 

72 
IV Capítulo 

- Página 66 
[ilegível] Ø Ø Ver nº 46 

73 
IV Capítulo 

- Página 69 
revolucionária dialógica 

“O que exige a teoria da 

ação revolucionária 

dialógica é que, 

qualquer que seja o 

momento da ação 

revolucionária, ela não 

pode prescindir desta 

comunhão com as 

massas populares.” 

Retirada de sintagma 

adjetival. 

74 
IV Capítulo 

- Página 78 
uma a 

“... já ficou claro não 

significar uma a 

acomodação ao mundo 

injusto, mas uma a 

transformação| deste 

mundo para a crescente 

libertação dos | homens. 

Neste caso a correção da 

concordância aconteceu 

duas vezes na frase. 

75 
IV Capítulo 

- Página 80 
pela se 

“O objetivo da 

organização, que é 

libertador, é negado pela 

“coisificação” das 

massas populares, pela 

se a liderança 

revolucionária as 

manipula.” 

Correção gramatical. 
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76 
IV Capítulo 

- Página 86 
Na é 

“Neste sentido é e que 

tôda revolução, se 

autêntica, na é 

revolução cultural.” 

Correção gramatical. 

77 
IV Capítulo 

- Página 90 
Que  

“Finalmente que, a 

invasão cultural....” 
Ver nº 26 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nesse manuscrito que ora editamos da Pedagogia do Oprimido, não se pode negar que 

os processos de reescrita ocorridos são todos de responsabilidade de Freire, ao passo que a 

variação entre edições, como já apontamos – por questões políticas e ideológicas – nem sempre 

lhe pode ser atribuída com segurança. O que é sediado no manuscrito é revelador para a 

compreensão dos processos criativos e, portanto, do gênio criativo de Freire.  

Essas variações nos mostram, como não podia deixar de ser, atos usuais de reescrita: 

preocupação com adequações, eliminação de inconsistências lógicas, questões estilíst icas 

(envolvendo modalização discursiva pela retirada de advérbios e adjetivos) etc. Essas escolhas 

proporcionam uma constante abertura no texto, exigida pelo momento político de então, 

neutralizando-o de modo a não parecer demasiadamente técnico, mas ao mesmo tempo sóbrio. 

Essa é a matéria primordial dos estudos genéticos: aquilo com que o escritor se preocupava ao 

escrever, mas rejeitou. Essa porção de texto rejeitada importa tanto para uma leitura enriquec ida 

do texto, como aquilo que ele definitivamente escreveu. 

As variações redacionais em análise configuram um total de 112 casos, somando-se as 

duas tabelas descritas acima. Apoiando-nos em Castro (2008), podemos assim organizá-las em 

Emenda mediata e Emenda imediata, conforme:  

A emenda mediata ocorre em um momento futuro e é precedida e motivada pela 

leitura do texto completo ou de uma sua secção. Esta emenda é tipicamente um acto 

de reescrita, enquanto da emenda imediata se pode arguir que pertence mais  

propriamente a fase da escrita. A emenda mediata é uma reacção ao que está escrito, 

enquanto a emenda imediata não só tem em conta o que acaba de ser escrito, como 

reage preventivamente ao que ainda não foi escrito. É possível reconhecer, nestes 

processos, afiinidades com o que interessa aos psicolinguistas, talvez com a diferença 

de não estarem em causa problemas de aprendizagem da produção escrita nem 

distúrbios de comportamento nem actos de livre criação ficcional de linguagem. 

(CASTRO, 2008, p. 214). 

 

No manuscrito de Pedagogia do Oprimido, é possível encontrar alguns exemplos 

pontuais de três das quatro operações sintagmáticas usuais — que caracterizam a emenda 

mediata — que são: adição, supressão e substituição. Isso se dá principalmente pelo fato de 
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que, como citamos anteriormente no capítulo 4.1, terminada a escrita, houve um tempo de 

releitura, amadurecimento e revisão global do manuscrito. A quarta operação sintagmática 

característica desta emenda seria a reordenação24, mas não ocorre na obra aqui analisada, dado 

o manuscrito em questão ser provavelmente um texto passado a limpo. 

Com o intuito de ilustrar as três operações sintagmáticas da emenda mediata, tomamos 

como base o texto introdutório contido no trabalho realizado por Castro (2007), publicado na  

edição crítica genética da obra Amor de perdição, de Camilo Castelo Branco. Cada 

característica será exemplificada com exemplos encontrados no manuscrito de Freire:  

Adição: é a inserção de um novo elemento do sintagma, geralmente na entrelinha, 

integrando-o na frase já escrita abaixo ou acima da linha estabelecida. Na edição do manuscr ito, 

essas ocorrências foram colocadas entre diples. Se na entrelinha do documento original, entram 

na edição em alinhamento normal e entre os diples: < >, <↑ >, se na entrelinha superior; <↓ > 

se na entrelinha inferior. 

Nos exemplos selecionados é possível verificar a inserção posterior de elementos que 

comprovam o que dissemos até aqui, ora uma correção gramatical, ora o acrescimento de uma 

ou outra pequena informação relevante ao texto ou ao rodapé da página. 

 

 Exemplo 1: Até as revoluções, que transformam a situação | concreta de opressão em 

uma nova <↑em> que <↑a> libertação | se [instaura] como processo, enfrentam esta | 

manifestação da consciencia oprimida. 

Figura 3: Transcrição do exemplo 1 de adição 

 

 
 

Fonte: FREIRE (1968, I Capítulo, p. 7).    

 Exemplo 2: Marx Engels – Obras Escogidas – || Editorial Progreso <↓mosu> – 1966 – 

II Volume – página – 456. || 

                                                                 
24 Também segundo Castro (2007), a reordenação é apenas a troca das unidades presentes no sintagma, atribuindo 

a elas uma nova ordem. 
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Figura 4: Transcrição do exemplo 2 de adição 

 

 
 

Fonte: FREIRE (1968, IV Capítulo, p. 27). 

 

 Exemplo 3: A realiza- | ção dos homens, <↑enquanto homens> pois está, [pois], <↑na> 

realização dêste mundo. | Desta maneira, se seu estar no mundo do trabalho | é um estar 

em dependência total, em insegurança, | em ameaça permanente, enquanto seu trabalho 

não | lhe pertence, não podem realizar-se.  

 

Figura 5: Transcrição do exemplo 3 de adição 

 

 Fonte: FREIRE (1968,  IV Capítulo, p. 28). 

Supressão: é a retirada de elementos no sintagma, sem a necessidade de reposição. No 

manuscrito, essas ocorrências aparecem tachadas pelo autor. 

Escolhemos exemplos nos quais Freire retira desde pequenos fragmentos de texto, como 

uma palavra, até uma citação inteira, sem que isso comprometa o desenvolvimento textual. 

Assim, como no grupo anterior, nesse tipo de emenda obsevamos a ação de modalização 

discursiva, correção gramatical e retirada de informações desnecessárias à progressão da 

escrita. 

 Exemplo 1: Distinguem-se na medida em que o pri- | meiro pretende domesticar o 

tempo presente pa- | ra que o futuro, na melhor das hipóteses, repita | o presente 

domesticado, enquanto o segundo | transforma o futuro em algo pre-estabelecido, | uma 

espécie de fado, de sina ou de destino | irremediáveis. 
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Figura 6: Transcrição do exemplo 1 de supressão 

 

Fonte: FREIRE (1968, Primeiras Palavras, p. V). 

 Exemplo 2: Um dos elementos básicos na mediação | opressores-oprimidos é a 

prescrição. Tôda prescrição | que uma consciência aceita ou a ela é imposta | é a 

imposição da opção de uma consciência a | outra. Daí, o sentido alienador das 

prescrições  

Figura 7: Transcrição do exemplo 2 de supressão 

 

Fonte: FREIRE (1968, I Capítulo, p. 7).    

 Exemplo 3: *Enquanto às codificações do ponto de vista de esua estrutura, ver| P.F. 

“Educação como Prática da Liberdade”. || Paz e Terra – Rio - 1967 

 

Figura 8: Transcrição do exemplo 3 de supressão  

 

Fonte: FREIRE (1968, Capítulo III, p. 38). 
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Substituição: é a combinação dos dois processos anteriores, ou seja, a retirada de 

elementos, com a adicão de novos, seja nas entrelinhas ou na linha posterior ou anterior do 

testemunho. Neste caso, por termos a combinação de processos os termos podem aparecer 

tachados e seguidos por diples na edição do documento.  

Os exemplos abaixo nos mostram além do constante exercício de correção gramatica l 

do autor, também uma pequena amostra do que já discutimos acima no que se refere a constante 

modalizacão discursiva, com o intuito de proporcionar uma abertura no texto, tornando-o mais 

mais didático, sóbrio. 

 

 Exemplo 1: No momento, porém, em que se comece | a autêntica luta para criação da 

<↑criar> [a] situação | que nascerá da superação da velha, já se está | lutando pelo ser 

mais.  

 

Figura 9: Transcrição do exemplo 1 de substituição 

 

Fonte: FREIRE (1968, I Capítulo, p. 8). 

 

 Exemplo 2: Narração de conteudos que, por serem narrados <↑isto mesmo>, tendem | 

a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam | valôres ou dimensões empíricas 

da realidade. Nar- | ração ou discertação que implica num sujeito – o nar- | rador – e 

<↑em> objetos pacientes, ouvintes – os educandos. 

Figura 10: Transcrição do exemplo 2 de substituição  

 

Fonte: FREIRE (1968, II Capítulo, p. 1). 
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 Exemplo 3: Contou-nos um aluno nosso, equatoriano <↑de um país latino americano> , 

que em certa comunida- | de camponesa indígena de seu país, bastou que um sacerdote 

faná- | tico denunciasse a presença de dois “comunistas” na comunidade, | pondo em 

risco o que êle chamava de “fé católica”, para que, na | noite dêste mesmo dia, os 

camponeses, unânimes, quei- | massem vivos os dois simples professores primários que 

| exerciam seu trabalho de educadores infantis. 

 

Figura 11: Transcrição do exemplo 3 de substituição 

 

Fonte: FREIRE (1968, IV Capítulo, p. 14). 

 

No caso das emendas imediatas, devido a fortes indícios de o manuscrito ser uma cópia 

autógrafa, como já exemplificamos, não há um processo de variação na escritura, pois o ato de 

copiar, passar a limpo, não pressuporia esse tipo de intervenção. As alterações realizadas por 

Freire não dão conta de suprir a definição já dada acima por Castro (2008), pois mesmo as 

substituições que se seguiam de um termo tachado e seu substituto na mesma linha, ao lado 

direito e em segmento direto, não caracterizam uma reação específica ao texto, dado o modo 

com o qual Freire costumava escrever, conforme falamos no capítulo 4.1. 

4.5 Transcrição do manuscrito “Pedagogia do Oprimido” 

 

A transcrição desses manuscritos segue as “Normas para edição semidiplomática” 

elaboradas na ocasião do Segundo Seminário para a História do Português do Brasil, realizado 

entre 10 e 16 de maio de 1998, na cidade de Campos do Jordão, pela comissão de elaboração 

das Normas para transcrição de documentos para a História do Português do Brasil.  

Estas normas foram originalmente utilizadas para a construção da Série Diachronica e 

também para a edição dos manuscritos publicados na obra Por Minha Letra e Sinal (MODOLO 

et. al., 2006). 

Algumas adaptações das normas anteriormente fixadas foram realizadas com o intuito 

de adequarem-se à lição: 
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1. A transcrição será conservadora; 

2. Todas as abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se - em itálico - as letras omitidas 

e respeitando, sempre que possível, a grafia do documento. Exemplos: “prof”, a ser 

transcrita “professor” e “pág.”, a ser transcrita “página”; 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se 

introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplo: “todopoderoso”; 

4. A pontuação original será mantida;  

5. Os sinais de separação de sílaba ou de linha serão mantidos como no original. Exemplos : 

“morri- | am”, “ide- | ologia” e “desu = | manização”; 

6. Será respeitado o emprego das maiúsculas e minúsculas como se apresentam no origina l. 

No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar de fatores cursivos, não 

será considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve 

propiciar melhor solução. Também será respeitado o emprego da acentuação feito pelo 

escriba/autor. Exemplos: “sòmente”, “necesàriamente”; 

7. Inserções do escriba/autor, para não conferir à mancha gráfica um aspecto demasiado 

denso obedecem o seguinte critério: 

a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em alinhamento normal 

e entre os diples: < >, <↑ >, se na entrelinha superior; <↓ > se na entrelinha infer ior. 

Exemplo: “Até as revoluções, que transformam a situação | concreta de opressão 

em uma nova <↑em> que <↑a> libertação” ; “|| Editorial Progreso <↓mosu> – 

1966 – II Volume – página – 456. ||”; 

8. Supressões feitas pelo escriba/autor no original serão tachadas. Exemplos: “Distinguem-

se na medida em que o pri- | meiro pretende domesticar o tempo presente pa- | ra que o 

futuro...”. No caso de repetição que o escriba/autor não suprimiu, passa a ser suprimida 

pelo editor que a coloca entre colchetes duplos. Exemplos: “Pretender a libertação de- | 

les sem a [[a]] sua reflexão no ato desta liber- | tação é transformá-los em objeto.”; 

“preenchendo um | possível vazio entre ambos, ora contê[[e]]m, em si, as relações”; “o 

apoio das organizações opera[[ra]]rias.”; 
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9. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso de extrema 

necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem à dúvida. Quando 

ocorrerem, devem vir entre colchetes e em itálico . Exemplos: “ao exigirem a trans- | 

formação das universidades de que resulte[m], de um lado”; “Não um diá- | lo[go] às 

escâncaras, que provoca à fúria e a repres- | são maior do opressor.”; 

10. Letra ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam intervenção do 

editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para 

vocábulos e [ilegível + n linha] para a extensão de trechos maiores. Exemplos: “Esta é 

razão, por exemplo, por que o [.] rea- | cionário de direita”; “se a luta por uma sociedade 

livre não o é | a menos que, através dela, seja criado um sem- | pre maior que sua 

liberdade [ilegível] ||” ; “Poderiam, inclusive, | ter vindo das classes populares e a 

deformação | [ilegível + 1 linha] | no fundo seria a mesma.”; 

11. Todas as rasuras, ainda que perfeitamente identificáveis, serão marcadas, palavra a 

palavra, com o uso de colchetes. Exemplo: “a pergunta òbviamente não é [a] [propósito] 

[do] [conteudo] | do diálogo”. Caso mais de uma palavra esteja marcada com colchetes, 

a marcação foi feita pelo escriba/autor, não pelo editor. Exemplo: “* “O camponês tem 

um medo quase instintivo | do patrão” [Entrevista com um camponês] || **”; 

12. A divisão de linhas do documento original será preservada, ao longo do texto, na edição, 

pela marca de uma barra vertical entre as linhas. A mudança de parágrafo será indicada 

pela marca de duas barras verticais. Exemplo: “ Agri- | dem, como opressores, ao 

opressor nos oprimi- | dos. || Há, por outro lado, em certo momento da | experiênc ia 

existencial dos oprimidos, uma irre- | sistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões 

| de vida.”. A marcação de número de página, feita pelo autor, será sempre seguida pela 

marca de duas barras verticais, ainda que não seja em uma mudança de parágrafo. 

Exemplo: “VI || o outro, o futuro como pré-determinado, não”; 

13. Será respeitada a distância de uma linha entre o texto e as notas de rodapé elaboradas 

pelo escriba/autor, mas não serão marcados no texto os espaços contidos nessas notas. 
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Pedagogia del Oprimido || Paulo Freire 
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Aos es[f]arrapados do mundo e| aos que neles se descobrem | e, assim descobrindo-se, com | 

eles sofrem, mas, sobretudo, | com êles lutam. || 
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Primeiras palavras. || As páginas que se seguem e que propomos co- | mo uma introdução à 

Pedagogia do Oprimido são | resultados de nossas observações nestes três anos | de exílio. 

Observações que se vêm juntando às que | fizemos no Brasil, nos vários setores em que | tivemos 

oportunidade de exercer atividades edu- | cativas. || Um dos aspectos que surpreendemos, quer 

nos | cursos de capacitação que damos e em que anali-| samos o papel da conscientização, quer 

na aplica- | ção mesma de uma educação realmente libertado-| ra, é o “medo da liberdade”, a 

que faremos referên- | cia no primeiro capítulo deste ensaio. || Não são raras as vêzes em que, 

participantes dês- | tes cursos, numa atitude com que manifestam | o seu “medo da liberdade”, 

se referem ao que cha-| mam de “perigo da conscientização”. A consciên-| cia crítica, dizem, é 

anárquica”. Ao que outros | acrescentam: “Não poderá a consciência crítica |conduzir à 

desordem?” Há, contudo os que também |dizem: “Por que negar? eu temia a liberdade. Já não | 

a temo”. || Certa vez, em um dêstes cursos, de que fazia | parte um homem que fôra, durante 

longo tem- | po, operário, se estabeleceu uma destas discussões, | em que se afirmava a 

“periculosidade da consciên- | cia crítica”. No meio da discussão, disse este ho- | mem: “ Talvez 

seja eu, entre os senhores, o único de | origem operária. Não posso dizer que haja entendi- | do 

tôdas as palavras que foram ditas aqui, mas | uma coisa posso afirmar: cheguei a êste curso in-  

| gênuo e, ao descobrir-me ingênuo, comecei a | tornar-me crítico. Esta descoberta, contudo nem 

| me faz fanático, nem me da a sensação de [desmorona-| mento]”. Discutia-se, a oportunidade, 

se a conscien-|tização de uma situação existencial, concreta, de | injustiça, não poderia conduzir 

os homens dela | 
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II || conscientizados, a um “fanatismo destrutivo”, ou | a “uma sensação de desmoronamento 

total do mun- | do em que estavam êstes homens”. || A dúvida, assim expressa, implicita uma 

afir- | mação nem sempre explicitada, no que teme a li- | berdade: “melhor será que a situação 

concreta | de injustiça não se constitua num “percebido” | claro para a consciência dos que a 

sofrem.” || Na verdade, porém, não é a conscientização | que pode levar o povo a “fanatismo s 

destrutivos” || Pelo contrário, a conscientização que lhe possibi- | lita insertar-se no processo 

histórico, como sujeito, | evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua | afirmação. || ”Se a 

tomada de consciência abre o caminho à | expressão das insatisfações Sociais, se deve a que | 

estas são componentes reais de uma situação de opressão.”* || O medo da liberdade, de que 

necessàriamente não | tem consciência o seu portador, o faz ver o que não exis-| te. No fundo, 

o que teme a liberdade se refugia na | “Segurança vital, como dizia Hegel, preferindo-a à 

liberdade arriscada”. || Raro, porém, é o que manifesta explìcitamente | êste receio da liberdade. 

Sua tendência é, antes | camuflá- lo, num jôgo manhoso, ainda que, às | vêzes, inconsciente. Jôgo 

artificioso de palavras| em que aparece ou pretende aparecer como o que | defende a liberdade 

e não como o que a teme. || Às suas dúvidas e inquietações empresta um | ar de profunda 

seriedade. Seriedade de quem | fôsse o zelador da liberdade. Liberdade que se con- | funde com 

a manutenção do “status-quo”. Se a | conscientização implica em pôr êste “status quo” | em tela 

de juizo, ameaça a liberdade. || 

 

 *Weffort, Francisco – Prefácio a “Educação como Prática da | Liberdade” – Paulo Freire. Paz 

e Terra | Rio – 1967. || 
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III || Nossas afirmações, neste ensaio, ainda que não | lhes demos jamais caráter dogmático, não 

são fruto | de meros [devaneios] intelectuais nem resultados, | apenas, de leituras, por mais 

importantes que | nos tenham sido estas. Estão sempre ancoradas | em situações concretas. 

Expressam [reações] de cam- | poneses, de proletários e de homens de classe mé- | dia, que 

vimos observando, direta ou indireta- | mente, em nosso trabalho educativo. Nossa | intenção é 

continuar com estas observações para | retificar ou ratificar, em estudos posteriores, | pontos 

afirmados neste ensaio introdutório. || Ensaio que, provàvelmente, irá provocar em | alguns de 

seus possíveis leitores, reações sectárias. || Entre êstes haverá, talvez, os que não ultrapassa- | 

rão as primeiras páginas. Uns, por considera- | rem a nossa posição diante do problema da | 

humanização dos homens, como uma posição |idealista a mais, quando não um bla-bla-bla re- | 

acionário /. Bla.bla.bla <↑ de> quem se “perde” falando em | vocação ontológica, em amor, em 

diálogo, em espe- | rança, em humildade, em sim – patia. Outros, por | não querer ou não poder 

aceitar as críticas e a denun- | cia da situação opressora em que os opressores se | “grafiticam”. 

|| Daí que seja êste, com tôdas as deficiências | de um ensaio puramente aproximativo, um tra- 

| balho para homens radicais. Marxistas ou não, | ainda que discordando de nossas posições, em 

gran- | de parte, em parte ou em sua totalidade, êstes, | estamos certos, poderão chegar ao fim 

do texto. || Na medida, porém, em que sectariamente | assumam posições fechadas, 

“irracionais”, rechas- | sarão o diálogo que pretendemos estabelecer com | através dêste livro. || 

A sectarização é sempre castradora, pelo | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

  



89 

 

IV || fanatismo de que se nutre. A radicalização é sem- | pre criadora, pela criticidade que a 

alimenta. Enquan-| to a sectarização é mítica, por isto alientante, a | radicalização é crítica, por 

isto, libertadora. | Libertadora porque, implicando no enraizamento | que os homens fazem na 

opção que fizeram, | os engaja cada vez mais no esfôrço de trans- | formação da realidade 

concreta, objetiva. || A sectarização, porque mítica e irracional, | transforma a realidade numa 

falsa realidade, | que, assim, não pode ser mudada / || Parta de quem parta, a sectarização é um 

| obstáculo à emancipação dos homens. || É doloroso observar que nem sempre o secta- | rismo 

de direita provoca o seu contrário, que | deve ser a radicalização do revolucionário. || Não são 

raros os revolucionários que se tornam | reacionários pela sectarização em que se deixam | cair, 

ao responder à sectarização do reacionário | de direita. || Não queremos, porém, com isto dizer 

– e o | deixamos claro no ensaio anterior - que o ra-| dical se nora dócil objeto de dominação | 

sectária irracional do reacionário direitista. || Precisamente porque inscrito, como radical, | num 

processo de libertação, não pode ficar | passivo diante da violência do dominador. || Por outro 

lado, jamais será o radical um | subjetivista. É que, para êle, o aspecto subjetivo | toma corpo 

numa unidade dialética com a di- | mensão objetiva da própria idéia, isto é, com | os conteudos 

concretos da realidade sôbre a qual | exerce o ato coquosciente. Subjetividade e objeti- | vidade, 

desta forma, se encontram naquela uni- | dade dialética de que resulta um conhecer-so- | 
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V || lidário com o atuar e êste com aquele. É exatamen- | te esta unidade dialética a que gera um 

atuar e |um pensar certos a e sôbre a realidade para transformá-la. || O sectário, por sua vez, 

qualquer que seja a opção | de onde parta, na sua “irracionalidade” que o ce- | ga, não percebe 

ou não pode perceber a dinâmi-| ca da realidade ou a percebe equivocadamen-| te. || Até quando 

se pensa dialética, a sua é uma | “dialética domesticada”, como diria Goutuitche. || Esta é razão, 

por exemplo, por que o [.] rea- | cionário de direita que, no nosso ensaio ante- | rior, chamamos 

de “sectário de nascença”, | pretende freiar o processo, “domesticar” o tem- | po e, assim, aos 

homens. Esta é a razão tam- | bém por que o [.] sectário de esquerda se equi- | voca totalmente 

na sua interpretação “dialé- | tica” da realidade, da história, deixando-se | cair em posições 

fundamentalmente fatalis- | tas. Distinguem-se na medida em que o pri- | meiro pretende 

domesticar o tempo presente pa- | ra que o futuro, na melhor das hipóteses, repita | o presente 

domesticado, enquanto o segundo | transforma o futuro em algo pre-estabelecido, | uma espécie 

de fado, de sina ou de destino | irremediáveis. Enquanto para o primeiro, o | hoje, ligado ao 

passado é algo dado e imutável, | para o segundo, o amanhã é algo pré-dado, | pré-fixado 

inexoràvelmente. Ambos se fazem | reacionários porque, a partir de sua falsa visão | da história, 

desenvolvem um e outro formas | de ação regadoras da liberdade. É que, o fato | de um conceber 

o presente “bem comportado” e | 
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VI || o outro, o futuro como pré-determinado, não | significa que se tornem espectadores, que | 

cruzem os braços, o primeiro, esperando a ma- | nutenção do presente, uma espécie de volta | 

ao passado; o segundo à espera de que o futu- | ro já “conhecido” se instale. || Pelo contrário, 

fechando-se em um “círculo | de segurança”, do qual não podem sair, estabe- | lecem ambos a 

sua verdade. E esta não é | a dos homens lutando e aprendendo, uns com | os outros, a edificar 

êste futuro, que ainda |não está dado, como se fôsse destino, como se | devesse ser recebido 

pelos homens e não criado | por êles. || A sectarização, em ambos os casos, é reacio- | nária 

porque, um e outro, apropriando-se do | tempo de cujo saber se sentem igualmente pro- | 

prietários, terminam sem o povo, uma forma | de estar contra êle. || Enquanto o sectário de 

direita, [fechando]- |se em “sua” verdade, não faz mais do que o que | lhe é próprio, o sectário 

homem de esquer-da | que se sectariza e também se encerra é a ne- | gação de si mesmo. || Um, 

na posiçao que lhe é propria; o outro, na | que o nega, ambos girando em torno de “sua” | 

verdade, sentem-se abalados na sua segurança | se alguém a discute. Daí que lhes seja necessá-  

| rio considerar como mentira tudo o que nao se- | ja a sua verdade. “Sofrem ambos da falta de 

dú- | vida.” * || O radical comprometido com a libertação ||  

 

*Marcio Moreira Alves, em conversa com o autor || 
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VII || dos homens, não se deixa prender em “círculos | de segurança”, nos quais aprisione 

também | a realidade. Tão mais radical, quanto mais | se inscreve nesta realidade para, 

conhecendo- | a melhor, poder transformá- la. || Não teme enfrentar, não teme ouvir, não | teme 

o desvelamento do vivido. Não teme | o encontro com o povo. Não teme o diálogo | com êle, 

de que resulta o crescente saber de ambos*. | Não se sente dono do Tempo, nem | dono dos 

homens, nem libertador dos oprimi- | dos. Com êles se compromete, dentro do tempo, | para 

com êles lutar. | Se a sectarização, como afirmamos, é o | próprio do revolucionário. Daí que a 

pedagogia | do oprimido, que implica uma tarefa radical, | cujas linhas introdutór ias 

pretendemos a- | presentar neste ensaio e a própria leitura | dêste texto não possam ser realizadas 

por | sectários. || Queremos expressar aqui o nosso agra- | decimento a Elza, de modo geral nossa 

pri- | meira leitora, por sua compreensão e estímu- | los constantes a nosso trabalho que também 

| é seu. Agradecimentos que estendemos a | ........ ...... ..... ..... | ..... ...... ..... ...... | pelas críticas 

que nos fizeram ao texto, o que não | nos retira ou diminue a responsabilidade pelas afir- | 

mações nele feitas. || Santiago. || Inverno de 67. || Paulo Freire || 

 

*11 ”Enquanto o conhecimento teórico permaneça como privilé- | gio de uns quantos 

“acadêmicos” dentro do Partido, êste | se encontrará em grande perigo de ir ao fracasso”. | Rosa 

Luxemburgo - Reforma o revolución?” || 14 – Los marxistas de wright mills || ediciones ERA. 

S.A. – México – 1964 – pagina - 171|| 
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I Capitulo || Justificativa da Pedagogia do Oprimido. || A contradição opressores-oprimidos, sua 

supera- | ção. || A situação concreta de opressão e os | opressores. || A situação concreta de 

opressão e os | oprimidos. || Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta | sozinho - os homens 

se libertam em co- | munhão. || 
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1 || Reconhecemos a amplitude do tema que | nos propomos tratar neste ensaio, com o qual pre- 

| tendemos, em certo aspecto, aprofundar alguns | pontos discutidos em nosso [trabalho] 

anterior. “Edu- | cação como Prática da Liberdade”*. Daí que o conside- | remos como mera 

introdução, como simples a- | proximação a assunto que nos parece de impor- | tância 

fundamental. || Mais de uma vez os homens, desafiados pela drama- | ticidade da hora atual, se 

propõem, a si mesmos, | como problema. Descobrem que pouco sabem de | si, de seu “posto no 

cosmos” e se inquietam | por saber mais. Estará, alías, no reconhecimen- | to do seu pouco saber 

de si uma das razões des- | ta procura. Ao instalar-se na quase, senão trá-| gica descoberta do 

seu pouco saber de si, se fazem | problema a êles mesmos. Indagam. Respondem | e suas 

respostas os levam a novas perguntas. || O problema de sua humanização, apesar | de sempre 

dever haver sido, de um ponto de | vista axiológico, o seu problema central, assu- | me, home, 

caráter de preocupação inclúdivel. **  

 

* Paz e Terra – Rio – 1965. || ** Os movimenrtos de rebelião, sobretudo de jovens, no mundo 

atual, que | necessáriamente revelam peculiaridades dos espaços onde se | dão, manifestam, em 

sua profundidade, esta preocupação em | torno do homem e dos homens, como seres no mundo 

e | com o mundo. Em tôrno do que e de como [estão] sendo. || Ao colocarem em tela de juizo a 

civilização do consumo; ao denun- | ciarem as “burocracias” de todos os matizes; ao exigirem 

a trans- | formação das universidades de que resulte[m], de um lado, o desapa- | recimento da 

rigidez nas relações professor – aluno; de outro a | insersão delas na realidade; ao proporem a 

transformação da | realidade mesma para que as universades passam renovar-se; | ao 

rechassarem velhas ordens e instituições estabelecidas, | buscando a afirmação dos homens 

como sujeitos de | decisão, todos êstes movimentos refletem o sentido | mais antropológico ao 

que antropocêntrico de nossa época. || 
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2 || Constatar esta preocupação implica, desde logo, em | reconhecer a desumanização, não 

apenas como via- | bilidade ontológica, mas como realidade histórica. || É também, e talvez 

sobretudo, a partir desta dolo- | rosa constatação, que os homens se perguntam sô- | bre a outra 

viabilidade - a de uma humanização. Am- | bas, na raiz de sua inconclusão, que as inscreve[m] 

num | permanente movimento de busca. Humanização | e desumanização, dentro da história, 

num contex-| to real concreto, objetivo, são possibilidades dos ho-| mens como seres 

inconclusos e conscientes de | sua inconclusão. || Mas, se ambas são possibilidades, só a primei-  

| ra nos parece ser o que chamamos de vocação | dos homens. Vocação negada mas também 

afir- | mada na própria negação. Vocação negada na in- | justiça, na exploração, na opressão, a 

violên-| cia dos opressores. Mas afirmada no anseio de li- | berdade, de justiça, de luta dos 

oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada. || A desumanização, que não se 

verifica apenas | nos que têm sua humanidade roubada, mas tam- | bém, ainda que de forma 

diferente, nos que a rou- | bam, é distorsão da vocação do SER MAIS. É distor- | ção possível 

na história, mas não vocação histórica. *|| 

 

 * Na verdade se admitíssemos que a desumanização é vocação histó- | rica dos homens, nada 

mais teríamos que fazer, a não ser | adotar uma atitude cínica ou de total desespêro. A lu- | ta 

pela [desumanização] , pelo trabalho livre, pela desaliena-| ção, pela afirmação dos homens 

como pessoa[s], como | “[seres] para si”, não teria signinificação. Esta sòmente é possí- | vel 

porque a desumanização, mesmo que um fato con- | creto na história, não é porém, destino 

dado, mas | resultado de uma “ordem” injusta que gera a viô- | lência dos opressores e esta o ser 

menos. || 
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3 || A violência dos opressores, que os faz também desuma-| nizados, não instaura uma outra 

vocação – a do | ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos | leva os oprimidos, cedo 

ou tarde, a lutar contra | quem os fêz menos. E esta luta sòmente tem sem- | tido quando os 

oprimidos, ao buscar recuperar | sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não |se sentem 

idealistamente opressores dos opressores, | nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, 

| mas restauradores da humanidade em ambos. | E aí está a grande tarefa humanista e histórica 

| dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. Êstes, | que oprimem, exploram e violentam, 

em razão de seu poder, não podem ter, neste mesmo poder | a fôrça de libertação dos oprimidos 

nem de si | mesmos. Só o poder que nasça da deleilidade mesma |dos oprimidos será 

suficientemente forte para libertar |a ambos. Por isto é oque o poder dos opressores, quando | se 

pretende ameinzar ante a debilidade dos oprimi- | dos, não apenas quase sempre se expressa em 

falsa |generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opresso- | res, falsamente generosos, têm 

necessidade, para que a sua | “generosidade” continue tendo oportunidade de realizar- | se, de 

permanência da injustiça. A “ordem”, social injusta | é a fonte geradora, permanente , desta 

“generosidade” | que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Que |se nutre de tudo isto e 

a tudo isto nutre* || 

 

* “Talvez dês esmolas. Mas, de onde as tiras, senão de tuas rapinas | crucis, do sofrimento, das 

lágrimas, dos suspiros? Se o pobre | soubesse de onde vem o teu óbulo, êle o recusaria porque | 

teria a impressão de morder a [carne] de seus irmãos e de su- | gar o sangue de seu próximo. 

Ele te diria estas palavras corajosas: | não sacies minha sêde com as lágrimas de meus irmãos. 

Não dês ao | pobre o pão endurecido com [os] soluços de meus companheiros | de miséria. 

Devolve a teu semelhante aquilo que reclamaste| injustamente e eu te serei muito grato. || De 

que vale consolar um pobre, se tu fazes outros cem?” || São Gregório de Nissa (+194) Sermão 

contra os usurários. || 
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4 || Daí o desespêro desta “generosidade” diante de qualquer | ameaça, [embora] tênue, à sua 

fonte. Não pode jamais | entender esta “generosidade” que a verdadeira gene- | rosidade está 

em lutar para que desapareçam | as razões que alimentam o falso amor. A falsa | caridade, da 

qual decorre a mão estendida [do] “de- | mitido da vida”, medroso e inseguro, esmagado | e 

vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarra- | pado do vivido, dos “condenados da terra”. A 

gra- | de generosidade está em lutar para que , cada vez| mais, estas mãos, sejam de homens ou 

de povos, | se estendam menos, em gestos de súplica. | Súplica de humildes [a] poderosos. E se 

vão fazen- | do cada vez mais mãos humanas, que traba- | lhem e transformem o mundo. Êste 

ensina- | mento e êste aprendizado têm de partir, porém | dos “condenados de terra”, dos 

oprimidos, dos esfarra-| pados do mundo e dos que com êles realmente | se solidarizem. Lutando 

pela restauração de | sua humanidade estarão, sejam homens ou po- | vos, tentando a restauração 

da generosidade |verdadeira. || Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará pre- | parando 

para entender o significado terrível de | uma sociedade opressora? || Quem sentirá, melhor que 

êles, os efeitos da o- | pressão? Quem, mais que êles para ir compreen- | dendo a necessidade 

da libertação? Libertação | a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis | de sua busca; pelo 

conhecimento e reconhecimento | da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela | finalidade 

que [lhe] deram os oprimidos, será um ato |de amor, com o qual se oporão ao desamor con- | 

tido na violência dos opressores, até mesmo quan- | do esta se revista da falsa generosidade 

referida. || A nossa preocupação, neste trabalho, é apenas | 
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5 || apresentar alguns aspectos do que nos parece cons- | tituir o que vimos chamando de 

Pedagogia do Oprimido. | Aquela que tem de ser forjada com êle e não para | êle, enquanto 

homem ou povo, na luta incessan-| te de recuperação de sua hunamidade. Pedago- | gia que faça 

da opressão e de suas causas obje- | to da reflexão dos oprimidos, de que resultará | o seu 

engajamento necessário na luta por | sua libertação, em que esta pedagogia se fará e | refará. || 

O grande problema está em como poderão os | oprimidos, que “hospedam” ao opressor em sim, 

par- | ticipar da elaboração, como seres duplos, inau- | tênticos, da pedagogia de sua libertação. 

Sòmen- | te na medida em que se descubram “hospedeiros” | do opressor poderão contribuir 

para o partejamen-| to de sua pedagogia libertária. Enqunto vivem | a dualidade na qual ser é 

parecer e parecer é | parecer com o opressor é impossível fazê-lo. A | Pedagogia do Oprimido, 

que não pode ser elabora-| da pelos opressores, é um instrumento para es- | ta descoberta crítica 

– a dos oprimidos por si mês- | mos e dos opressores pelos oprimidos, como | manifestações da 

desumanização. || Há algo, porém, a considerar nesta descoberta, | que está diretamente ligado 

à pedagogia libertá- | ria. É que, quase sempre, num primeiro momen- | to dêste descobrimento, 

os oprimidos, [em] lugar | de buscar a libertação, na luta e por ela, tendem | a ser opressores 

também, ou sub- opressores. A es- | trutura de seu pensar se encontra condicionada | pela 

contradição concreta, existencial, em que se | “formam”. O seu ideal pode ser <↑é>, realmente 

ser | homens, mas, para êles, ser homens, na contra- | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

  



109 

 

6 || dição | em que sempre estiveram e cuja superação | não lhes está clara, é ser opressores. 

Êstes são o | seu testemunho de humanidade. || Isto decorre, como analisaremos mais adiante, | 

com mais vagar, do fato de que, em certo momento | de su[a] experiência existencial, os 

oprimidos assumam | uma postura que chamamos de “aderência” ao opres- | sor. Nestas 

circunstâncias, não chegam a “ad-mira-lo” | o que os levaria a objetivá-lo, a descobrí-lo, como 

| diz Fallow, fora de si. || Ao fazermos esta afirmação não queremos | dizer que os oprimidos, 

neste caso, não se saibam | os oprimidos. O seu conhecimento, contudo, de opri- | midos, é ainda 

preponderantemente sensível. | Falta-lhes a razão da opressão. “Reconhecer”-se, àque-| le nível, 

contrário ao outro, não significa ainda | lutar pela superação da contradição. Dai esta | quase 

aberração: um dos polos da contradição pre- | tendendo, não a libertação, mas a identificação | 

com o seu contrário || O “homem novo”, em tal caso, para os oprimi- | dos, não é o homem a 

nascer da superação da | contradição com a transformação da velha | situação concreta 

opressora, que cede seu lugar | a uma nova, de libertação. Para êles, o novo ho- | mem são êles 

mesmos formando-se opressores | de outros. A sua visão do homem novo é uma | visão 

individualista. A sua [aderência] ao opressor | não lhes possibilitou a consciência de si como 

pessoa | nem a consciência de classe oprimida. || Querer a reforma agraria, neste caso, não | para 

libertar-se, mas para passar a ter terra e, | com esta, tornar-se proprietarios ou, mas pre- | 

cisamente, patrões de novos empregados. || Raros são os campones[es] que, ao serem “promovi-

| dos” a capatazes, não se tornam mais duros opres- | 
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7 || sores de seus antigos companheiros do que o patrão | mesmo. Poder-se –à dizer – e com 

razão- que isto | resulta de que a situação concreta, vigente, de opres-| são, não foi transformada. 

E que, [nesta] hipótese, | o capataz, para assegurar seu posto, tem de en- | carnar, com mais 

dureza ainda, a dureza do patrão. | Tal afirmação não nega a nossa – a de que, nestas | 

circunstâncias, os oprimidos têm no opressor o | seu testemunho de “homem”. || Até as 

revoluções, que transformam a situação | concreta de opressão em uma nova <↑em> que <↑a> 

libertação | se [instaura] como processo, enfrentam esta | manifestação da consciencia oprimida. 

Muitos | dos oprimidos que, direta ou indiretamente , par- | ticiparam da revolução, marcados 

pelos velhos | mitos da estrutura anterior, pretendem fazer | da revolução a sua revolução 

privada. Perdera |neles, de certo modo, a sombra testemunhal | do opressor antigo. Êste continua 

a ser o seu |testemunho de “humanidade”. || O “medo da liberdade”* , de que se fazem [objeto] 

| os oprimidos, medo da liberdade que tanto pode | conduzí- los a pretender <↑ser> opressores 

também, quan- | to pode mantê-los [atados] aos “status” de oprimidos, | é outro aspecto que 

merece igualmente nossa | reflexão. || Um dos elementos básicos na mediação | opressores-

oprimidos é a prescrição. Tôda prescrição | que uma consciência aceita ou a ela é imposta | é a 

imposição da opção de uma consciência a | outra. Daí, o sentido alienador das prescrições || 

 

*Êste medo da liberdade também se instala nos opressores | mas, óbviamente, de maneira 

diferente. Nos oprimidos, | o medo da liberdade é o medo de assumí-la. Nos opressores, | é o 

medo de perder a “liberdade” de oprimir. || 
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8 || que transformam a consciência recebedora no | que vimos chamando de consciênc ia 

hospedeira | da consciência opressora. Por isto, o comporta- | mento dos oprimidos é um 

comportamento | prescrito. Faz- se à base de pautas estranhas | a êles – as pautas dos opressores. 

|| Os oprimidos, que introjetam a “sombra” | dos opressores e seguem suas pautas, temem | a 

liberdade na medida em que esta, impli- | cando na expulsão desta sombra, exigiria | deles que 

preenchessem o “vazio” deixado pela | expulsão, com outro “conteudo” – o de sua | autonomia. 

O de sua responsabilidade, sem | o que não seriam livres. E a liberdade, que | é uma conquista 

e não uma doação, exige uma | permanente busca. Ninguém tem liberdade | para ser livre, senão 

que, não sendo livre, | busca a liberdade. Não é também a liberda-| de de um ponto ideal, fora 

dos homens, ao qual |inclusive êles se alienem. Não é idéia que se | faça mito. É condição 

indispensável ao mo- | vimento de busca em que estão inscritos os | homens como seres 

inconclusos. || Daí, a necessidade que se impõe de superar | a situação opressora. Isto implica 

no reconhe- | cimento crítico, na razão desta situação para | que, através de uma ação 

transfomadora [que] | incida sôbre ela, se instaure uma o[u]tra| que possibilite aquela busca do 

ser mais. || No momento, porém, em que se comece | a autêntica luta para criação da <↑criar> 

[a] situação | que nascerá da superação da velha, já se está | lutando pelo ser mais. E, se a 

situação | opressora gera uma totalidade desumaniza- | da e desumanizante, que atinge aos que 

| 
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9 || oprimem e aos oprimidos, não vai caber, como já | afirmamos, aos primeiros, que se 

encontram de-| sumanizados pelo só motivo de oprimir, mas aos | segundos, gerar de seu ser 

menos a busca do | ser mais de todos. || Êstes, contudo, acomodados e adaptados, imer-| sos na 

própria engrenagem da estrutura domina- | dora, temem a liberdade, enquanto não se sentem | 

capazes de correr o risco de assumí-la. E a temem | também na medida em que, lutar por ela, 

signi-| fica uma ameaça, não só aos que a usam pa-| ra oprimir, como seus proprietárias 

exclusivos mas | aos companheiros oprimidos, que se assustam <↑com> maio- | res repressões. 

|| Quando descobrem em si o anseio por liber- | tar-se percebem que êste anseio sòmente se | faz 

concretude na concretude de outros anseios. || Enquanto tocados pelo medo da liberdade, 

negam-| se a apelar a outros e a aceitar o apêlo que se | lhes faça ou que se tenham feito a si 

mesmos, | preferindo a gregarização à convivência autên- | tica. Preferindo a adaptação em que 

sua não li- | berdade os mantém à comunhão criadora a | que a liberdade leva, até mesmo quando 

ainda | sòmente buscada. || Sofrem uma dualidade que se instala na | “interioridade” do seu ser. 

Descobrem que, não | sendo livres, não chegam a ser autênticamente. | Querem ser, mas temem 

ser. São êles e ao | mesmo tempo são o outro introjetado neles | como consciência opressora. 

Sua luta se trava entre serem êles mesmos ou serem duplos. En-| tre expulsarem ou não ao 

opressor de “dentro” | de si. Entre se desalienarem ou se manterem | aliciados. Entre seguirem 

prescrições ou te- | 
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10 | rem opções. Entre serem espectadores ou atores <↑autores>. || Entre atuarem ou terem a 

ilusão de que atuam, | na atuação dos opressores. Entre dizerem a a pala- | vra ou não terem voz, 

castrados no seu po- |der de criar e recriar, no seu poder de trans-| formar o mundo. || Êste é o 

trágico dilema dos oprimidos, que | a sua pedagogia tem de enfrentar. || A libertação, por isto, 

é um parto. E um | parto doloroso. O homem que nasce dêste par-| to é um homem novo que só 

é viável na e pela | superação da contradição opressores-oprimidos, | que é a humanização de 

todos. || A superação da contradição é o parto que traz | ao mundo êste homem novo- não mais 

opressor, | não mais oprimido, mas homem libertando-se. || Esta superação não pode dar-se, 

porém em ter- | mos puramente idealistas. Se se faz indispen- | sável aos oprimidos, para a luta 

por sua liberta- | ção, que a realidade concreta da opressão já não se- | já para êles uma espécie 

de “mundo fechado” (em | que se gera o seu medo da liberdade) do qual não pu- | dessem sair, 

mas uma situação que apenas os | limita e que êles podem transformam, é funda- | mental, então 

que, ao reconhecerem o limite que | a realidade opressora lhes impõe, tenham, neste re- | 

conhecimento, o motor de sua ação libertária. || Vale dizer , pois, que reconhecer-se limitados | 

pela situação concreta de opressão, de que o falso | sujeito, o falso “ser para si”, é o opressor, 

não signi- | fica ainda a sua libertação. Como contradição | do opressor, que tem neles a sua 

ração, como disse | Hegel*, somente superam a contradição que | 

 

*”Fenomenologia del Espiritu” – Fondo de Cultura – México | 
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11 || se acham , quando o reconhecer-se oprimidos os en- | gaja na luta por libertar-se. Daí que 

êste reconhe- | cer-se oprimidos ultrapasse a percepção sensível, | experiencial, da opressão e 

chegue a razão da | opressão. Mesmo que esta jamais pudesse exis-| tir sem aquela, que sendo 

humana, como adverte Marx *, é prática. || Não basta saber se [nesta] relação dialética com | o 

opressor – sem contrário antagônico – descobrindo, | por exemplo, que sem êles o opressor não 

existiria, | (Hegel) para estarem de fato liberados. || O mesmo se pode dizer <↑ou> afirmar com 

relação ao opressor, tomado individualmente, como pes- | soa. Descobrir-se na posição de 

opressor, mesmo | que sofra por êste fato, não é ainda solidarizar-se | com os oprimidos. 

Solidarizar-se com êstes é al- | go mais que prestar assistência a 30 a 100, man-| tendo-os a 

todos, contudo, na mesma posição | de dependência. Solidarizar-se não é ter a consciên- | cia de 

que explora e “racionalizar” sua culpa pater- | nalistamente. A solidariedade, exigindo de quem 

| se solidariza que “assuma” a situação de com quem | se solidarizou, é uma atitude radical. || 

Se o que caracteriza os oprimidos, como “cons- | ciência servil”, submetidos à consciência do | 

Senhor, é fazer se “coisas” e transformar-se, | como salienta Hegel, em “consciência para | 

o[u]tro”, a solidariedade verdadeira com êles está | em com êles lutar para a transformação | dá 

realidade objetiva que os faz êste “ser para | outro”. || O opressor só se solidariza com os 

oprimidos | quando o seu gesto deixa de ser um gesto pie- | gas e sentimental, de caráter 

individual, e pas- | as a ser um ato de amor àqueles. Quando, | 
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12 || para êle, os oprimidos deixam de ser uma designa- | ção abstrada e já são os homens 

concretos injus- | tiçados e roubados. Roubados na sua palavra, | por isto no seu trabalho 

comprado, que significa | a sua pessoa vendida. Só na plenitude dêste ato | de amar, na sua 

existenciação, na sua praxis, se cons- | titui a solidariedade verdadeira. Dizer que os homens 

são pessoa[s] e, como pessoa[s], são livres, e nada concre- | tamente fazer para que esta 

afirmação se objetive, é | uma farsa. || Da mesma forma como é, em uma situação con- | creta – 

a da opressão – que se instaura a contradição | opressor-oprimidos, a superação desta 

contradição | só se pode verificar objetivamente também. || Daí, esta exigência radical, tanto 

para o opres- | sor que se descobre opressor; [quanto] para os opri- | midos que, reconhecendo-

se contradição daquele, | desvelam o mundo da opressão e percebem os mi- | tos que o 

alimentam – a radical exigência da | transformação da situação concreta que gera a | opressão. 

|| Parece-nos muito claro, não apenas neste, | mas noutros momentos do [ensaio] que, ao apre- | 

sentarmos esta radical exigência – a da transfor- | mação objetiva da situação opressora – 

[combatendo] | um imobilismo subjetivista que <↑ transformasse> o ter consciên- | cia da 

opressão numa especie de espera paciente | de que um dia a opressão desapareceria por si mesma 

| não estamos negando o papel da subjetividade | na luta pela modificação das estruturas. || Não 

se pode pensar em objetividade sem subje- | tividade. Não há uma sem a outra, que não po- | 

dem ser dicotomizadas. || A objetividade dicotomizada da subjetividade, | a negação desta na 

análise da realidade ou na | ação sobre ela, é [objetivismo]. Da mesma forma, |  
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13 || a negação da objetividade, na análise como na | ação, conduzindo ao subjetivismo que se 

alon- | ga a posições solipsistas, nega a ação mesma por | negar a realidade objetiva, desde que 

essa passa a | ser criação da consciência. Nem objetivismo, | nem subjetivismo ou psicologismo, 

mas subje- |tividade e objetividade, simplesmente opostas | entre si mas numa permanente 

dialeticidade. || Confundir subjetividade com subjetivismo, | com psicologismo e negar-lhe a 

importância | que tem no processo de transformação do mun- | do, da história, é cair num 

simplismo ingê- | nuo. É admitir o impossível: um mundo sem | homens, tal qual a outra 

ingenuidade, a do | subjetivismo, que implica em homens sem mundo. || Não há um sem os 

outros, mas ambos | em permanente interação. || Em Marx como em nenhum pensador crítico | 

realista jamais se encontrará essa dicotomia. O | que Marx criticou e científicamente destruiu | 

não foi a subjetividade, mas o subjetivismo, o psico- | logismo. || A realidade social, objetiva, 

que não existe por | acaso, mas como produto da ação dos homens, | também ão se transforma 

por acaso. Se | os homens são os produtores desta realidade | e se esta, na “inversão da praxis”, 

se volta sôbre | êles e os condiciona, transformar a realidade | opressora é tarefa histórica, é 

tarefa dos homens. X25 

 || Ao fazer-se opressora, a realidade implica na | existência dos que oprimem e dos que são 

oprimi- | dos. Êstes, a quem cabe realmente lutar por sua | libertação juntamente com os que 

com êles em verdade | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25  Ao longo do texto aparecem algumas marcações em formato de X e / (letra X maiúscula e barra 

vertical). Todas elas foram mantidas nesta transcrição..  



124 

 

 

  



125 

 

14 || se solidarizam, precisam ganhar a consciencia crítica | da opressão, na praxis desta busca. 

|| Êste é um dos problemas mais graves que se põem | à libertação. É que a realidade opressora, 

ao cons- | tituir-se como um quase mecanismo de absor- | ção dos que nela se encontram, 

funciona como | uma fôrça de imersão das consciências.* || Neste sentido, em si mesma, esta 

realidade é fun- | cionalmente domesticadora. Libertar-se de sua | fôrça exige, 

indiscutivelmente, a emersão dela, a vol- | tá sôbre ela. Por isto é que, só através da práxis autên-  

| tica que não sendo bla-bla-bla nem ativismo, mas | ação e reflexão, é possível fazê-lo. || “Hay 

que hacer la opresíon real todavia más opresiva | anádiendo a aquélla la consciencia de la 

opresíon, ha- | ciendo la infamia [todavia] más infamante, al pre- | gonarla.” ** || Êste fazer “ a 

opressão real ainda mais opressora, acrescen- | tando-lhe a consciência da opressão”, a que 

Marx se refere | corresponde à relação dialética subjetividade-objetivi- | dade. Sòmente na sua 

solidariedade, em que o subjetivo | constitue com o objetivo uma unidade dialética, é possível | 

a práxis autêntica. || A práxis, porém , é reflexão e ação dos homens sôbre o | mundo para 

transformá-lo. Sem ela é impossível a | superação da contradição opressor-oprimidos. || Desta 

forma, esta superação exige a inserção crítica | 

 

* “A ação libertadora implica num momento necessáriamente consciente e | volit ivo, 

configurando-se como a prolongação e a inserção continuadas | dêste na história. || A ação 

dominadora, entretanto, não supõe esta dimensão com a mes- | ma necessariedade, pois a 

própria funcionalidade mecânica e inconsciente da estrutura é mantenedora de si mesma e, 

portanto, da dominação”. || De um trabalho inédito de José Luiz Fiori, a quem o autor agradece 

a possibili- | dade da citação. || ** Marx, Engels - “La Sagrada Familia y otros escritos” || 

Grijalbo Editor – S.A. México – 1961 – página 6 || - o grifo é nosso. || 
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15 || dos oprimidos na realidade opressora, com que, obje- | tivando-a, simultaneamente atuam 

sôbre ela. || Por isto é que, inserção crítica e ação já são a | mesma coisa. Por isto também é que 

o mero reconhecimento de uma realidade que leve | a esta inserção crítica – ação já – não conduz 

a | nenhuma transformação da realidade objetiva, | precisamente porque não é reconhecimento 

verda- | deiro. || Êste é o caso de um “reconhecimento” de | caráter puramente subjetivista, que 

é antes | o resultado da arbitrariedade do subjetivista | o qual, fugindo da realidade objetiva, cria 

| uma falsa realidade em si mesmo. E não é | possível transformar a realidade concreta na re- | 

alidade imaginária. || É o que ocorre, igualmente, quando a mo- | dificicação da realidade 

objetiva fere os interesses | individuais ou de classe de quem faz o reconhe- | cimento. || No 

primeiro caso, não há inserção crítica na | realidade, porque esta é fictícia; no segundo, por- | 

que a inserção contradiria os interêsses de classe | do reconhecedor. || A tendência dêste é, então, 

comportar-se neuróticamente. O fato existe, mas é preciso | que não exista. Daí que seja 

necessário, numa | indiscutível “racionalização”, não pròpriamente | negá-lo, mas vê-lo de 

forma diferente. A “racio- | nalização”, como um mecanismo de defeza, ter- | mina por 

identificar-se com o subjetivismo. Ao | não negar o fato , mas ao fazer a “racionalização” | das 

verdades do fato, êste “perde” ou dele se retira | a base objetiva. Deixa de ser êle concretamente 

| e passa a ser um mito criado para a defeza da | classe do que fêz o reconhecimento que se torna 

falso. || 
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16 || Assim, mais uma vez é impossível a insenção crí- | tica, que só existe na dialeticidade 

objetividade-subje- | tividade. || [Aí] está uma das razões para a proibição, para | as dificuldades 

– como veremos no último capí- | tulo dêste ensaio – no sentido de que as massas | cheguem a 

inserir-se criticamente, na realidade. || É que o opressor [sabe] muito bem que está in- | serção 

crítica das massas oprimidas, na reali- | dade opressora, em nada pode interessar a êle o- | 

pressor. O que lhe pode interessar é a permanên- | cia delas em seu estado de imersão. || Apesar 

de haver Lucáks afirmado que “o re- | conhecimento de um fato ou de uma tendência | como 

existentes não deve ser reconhecido como | realidade diferentemente da ação”, afirmou tam- | 

bém que... “ êle (o partido) deve, para empre- | gar as palavras de Marx, explicar às massas | 

sua própria ação, não somente para assegurar | a continuidade das experiências revolucionár ias 

| do proletariado, mas també mpara ativar cons- | cientemente o desenvolvimento ulterior destas 

| experiências”* || Se a ação se explicasse por si mesma não haveria | necessidade de explicar 

às massas a sua própria | ação para, inclusive “ativar conscientemente | o desenvolvimento 

ulterior destas experiências”. || Ao afirmar esta necessidade, Lucáks coloca a | questão da 

inserção crítica a que nos referimos. || Não se poderia dizer que, ao pôr como um dever | do 

partido revolucionário a necessidade de “explicar | das massas a sua própria ação para inclus ive 

ativar | 

 

*Lucáks, Jorge - “Lénine” - Études ET Documentation internationa- | les, 29 rue, Decartes – 

Paris (vem – abreviatura) – 1965 – paginas 38 – 39 – 62 || os grifos são nossos || 
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17 || conscientemente o ulterior desenvolvimento das | experiências das massas”, | Lucáks não 

estaria | pròpriamente referindo-se ao “reconhecimento | de um fato ou de uma tendência como 

existentes” | capazes de “determinar a ação”. Que estaria sim-| plesmente referindo-se à ação 

das massas que | deveria “ser explicada a elas para que ativassem conscientemente” o fu|turo 

desenvolvimento | de sua experiência. E não se poderia afirmá- lo | na medida em que a ação 

das massas é um que | fazer que não se da no ar, mas na e sobre a a reali- | dade objetiva, como 

resposta a um desafio, ou a | um fato desafiador. || Explicar, portanto, às massas a sua ação | é 

esclarecer e ilu minar a ação. É aclarar o | fato que a provoca do que deve resultar, na | própria 

afirmação de Lucáks, “ativar conscien- | temente o m naus qye ydesenvolvimento ulterior de 

suas | experiências”. É que não haveria ação humana | se não houvesse uma realidade objetiva, 

um | mundo como “não ser” do homem, capaz de | desafiá-lo; como também não haveria ação 

| humana se o homem não fosse um “projeto”, | um mais além de si, capaz de captar a sua reali-

| dade, de conhecê-la para transformá-la. || Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e | ação 

estão intimamente solidários. Mas a ação só | é humana quando mais que um puro fazer é | um 

quefazer, isto é, quando também não se di- | cotomiza da reflexão. Esta, necessária à ação, es- | 

ta implícita na exigência que faz Lucáks da “ex-| plicação às massas de sua própria ação – como 

| está implícita na finalidade que êle dá à essa | explicação – a de “ativar conscientemente o de-

| senvolvimento ulterior da experiência”. || 
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18 || Para nós, contudo, a questão não está em expli- | car às massas, mas em dialogar com elas 

sôbre | a sua ação. O dever que Lucáks reconhece ao parti- | do revolucionário de “explicar às 

massas a sua ação” | coincide, exatamente, com a experiência que faze- | mos da inserção crítica 

das massas na sua | realidade, pelo fato de nenhuma realidade se | transformar a si mesma.* || A 

Pedagogia do Oprimido, que, no fundo, é | a pedagogia dos homens empenhando-se | la luta por 

sua libertação, tem suas raizes | aí. E quem que ter, nos próprios oprimidos | que se saibam ou 

comecem críticamente a | saber-se oprimidos, um dos seus sujeitos. || Nenhuma pedagogia 

realmente libertaria | pode ficar distante dos oprimidos, quer dizer | pode fazer deles seres 

desditados, objetos de um | “tratamento” humanitarista, para tentar, atra- | vés de exemplos 

retirados de entre os opressores, mo- | delos para a sua “promoção”. Os oprimidos hão de | ser 

o exemplo para si mesmos, na luta por sua re- | dução. || A Pedagogia do Oprimido, que busca 

a [restaura- | ção] da intersubjetividade, se apresenta como peda- | gogia do Homem. Sòmente 

ela, que se anima de | generosidade autêntica, humanista e não “huma-| nitarista”, pode alcançar 

êste objetivo. Pelo contrario, | a pedagogoa que pertindo dos interêsses egoistas | dos opressores, 

egoismo camuflado de falsa genero- | sidade, faz dos oprimidos objetos de seu humanita- | 

nismo, mantêm e encarna a própria opressão. É ins- | trumento de desumanização. || 

*|| 
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19 || Esta é a razão pela qual, como já afirmamos | esta pedagogia não pode ser elaborada nem 

prati- | cada pelos opressores. || Seria uma contradição se os opressores, não só | defendessem, 

mas praticassem uma educação liber- | tária || Se, pois, a prática desta educação implica no | 

poder político e se os oprimidos não o têm, como | então realizar a Pedagogia do Oprimido 

antes da | reforma das estruturas? || Esta é, sem dúvida, uma indagação da mais | alta 

importância, cuja resposta nos parece encontrar- | se mais ou menos clara no último capítulo 

dês- | te ensaio. || Ainda que não queiramos antecipar-nos, po- | deremos, contudo afirmar que 

um primeiro as- | pecto desta indagação se encontra na distinção | entre educação sistemática, a 

que só pode ser | cambiada com o poder e os trabalhos educati- | vos que devem ser realizados 

com os oprimidos, | no processo de sua organização. || A Pedagogia do Oprimido, como 

pedagogia | humanista e libertária, terá dois momentos dis- | tintos. O primeiro, em que os 

oprimidos vão desvelan- | do o mundo da opressão e comprometendo-se, na | práxis, com a sua 

transformação; o segundo, em | que transformada a realidade opressora, esta pe- | dagogia deixa 

de ser do oprimido e passa a ser | a pedagogia dos homens em processo de per- | manente 

libertação. || Em qualquer dêstes momentos, será sempre | a ação profunda, através da qual se 

enfrentará, | culturalmente, a cultura da dominação. No pri- | meiro momento, por meio da 

mudança da percepção | do mundo opressor, por parte dos oprimidos, no | segundo, pela 

expulsão dos mitos criados e desenvol- | vidos na estrutura opressora e que preservam como | 

espectros míticos na estrutura nova que surge da transfor- | 
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20 || mação. | No primeiro momento, o da pedagogia do | oprimido, estamos frente ao problema 

da | consciência oprimida como ao da consciência | opressora; dos homens opressores e dos 

homens | oprimidos, em uma situação concreta de opres- | são. Frente ao problema de seu 

comporta- | mento, de sua visão do mundo, de sua ética. | Frente à dualidade dos oprimidos. E 

é como | seres duais, [contraditórios], divididos, que temos | de encará-los. A situação de 

opressão, de violên- | cia em que se “formam”, em que “realizam” sua | existência, os constitui 

nesta dualidade. || Tôda situação em que, nas relações objetivas | entre “A”, e “B”, “A” explore 

a “B”, em que “A” obsta- | culize “B” na sua busca de afirmação como | pessoa, como sujeito, 

é opressora. Esta situaçao, | implicando no estrangulamento desta busca, é, | em si mesma, uma 

violência. E violência, não importa que muitas vêzes adocicada pe- | la generosidade falsa a que 

já nos referimos, | porque fere a ontológica e histórica vocação dos | homens – a do ser [mais]. 

|| Estabelecida a relação opressora, esstá inau- | gurada a violência. Daí que jamais tenha | sido 

esta, até hoje na história, deflagrada | pelos oprimidos. || Como poderiam os oprimidos dar início 

| à violência, se êles são o resultado de uma | violência? || Como poderiam ser os promotores de 

algo | que, ao instaurar-se objetivamente, os constitue? || 
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21 || Não haveria oprimidos se não houvesse uma rela- | ção de violência que os conforma como 

violentados, | numa situação objetiva de opressão. || Inauguram a violência os que oprimem, os 

| que exploram, os que não se reconhecem nos | outros; [não] <↑os> oprimidos, os explorados, 

os que não | foram reconhecidos pelos que os oprimiram co- | mo outro. || Inauguram o desamor, 

não os desama- | dos, mas <↑os> que não amaram, porque apenas se | amaram. || Os que 

inauguram o terror não são os dé- | beis, que a êle são submetidos, mas os violentos | que, com 

seu poder, criam a situação concreta | em que se geram os demitidos da vida, os | esfarrapados 

do mundo. || Quem inaugura a tirania não são os tirani- | zados, mas os tiranos. || Quem inaugura 

o ódio não são os odiados | mas os que primeiro odiaram. || Quem inaugura a negação dos 

homens não | são os que tiveram a sua humanidade negada, mas | os que a negaram, negando 

também a sua. || Quem inaugura a fôrça não são os que se tor- | naram fracos sob a robustez dos 

fortes, mas os | fortes que se debilitaram. || Para os opressores, porém, na hipocrisia de sua | 

“generosidade”, são sempre os oprimidos, que êles já- | mais <↑obviamente> chamam de 

oprimidos, mas, conforme se | situem, [interna] ou externamente, de “essa gente” | ou de “essa 

massa cega e invejosa”, ou de “selvagens”, | ou de “nativos”, são sempre os oprimidos os que | 
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22 || desamam. São sempre eles os “violentos”, os “bár- | baros”, os “malvados”, os “ferozes”, 

quando reagem | à violência dos opressores. || Na verdade, porém, por paradoxal que possa | 

parecer, na resposta dos oprimidos à violência | dos opressores é que vamos encontrar o gesto | 

de amor. Consciente ou inconscientemente, o | ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre | 

tão ou quase tão violento quanto a violência | que os cria, êste ato dos oprimidos, sim, pode | 

inaugurar o amor. || Enquanto a violência dos opressores faz | dos oprimidos homens proibidos 

de ser, a | resposta dêstes à violência daqueles se en- | contra énfundida do anseio de busca | do 

direito de ser. || Os opressores, violentando e proibindo | que os outros sejam, não podem igual-  

| mente ser; os oprimidos, lutando por | ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir | e de esmagar, 

lhes restauram a humani- | dade que haviam perdido no uso da opressão. || Por isso é que 

somente os oprimidos, liber- | tando-se, podem libertar aos opressores. Êstes, | enquanto classe 

que oprime, nem libertam, nem | se libertam. || O importante, por isto mesmo, é que a luta | dos 

oprimidos se faça para superar a contradi- | ção em que se acham. Que esta superação seja | o 

surgimento do homem novo – não mais opres- | sor – não mais oprimido, mas homem libertan-  

| do-se. Precisamente porque, se sua luta é no | sentido de fazer-se Homem, que [estavam] sendo 

proi- | 
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23 | bidos de ser, não o conseguirão se apenas invertem | os termos da contradição. Isto é, se 

apenas mudam | de lugar, nos polos da contradição. || Esta afirmação pode parecer ingenua. Na 

verdade, | não o é. || Reconhecemos que, na superação da contradi- | ção opressores-oprimidos, 

que somente pode ser ten- | tada e realizada por êstes, está implícito o desapa- | recimento dos 

primeiros, enquanto classe que opri- | me. Os freios que os antigos oprimidos devem | impor 

aos antigos opressores para que não voltem | a oprimir não são opressão daqueles a êstes. A | 

opressão só existe quando se constitue em um | ato proibitivo do ser mais dos homens. || Os 

oprimidos de ôntem, que detêm os antigos o- | pressores na sua ânsia de oprimir, estarão | 

gerando, com seu ato, liberdade, na medida | em que, com êle, evitam a volta do regime | 

opressor. Um ato que proíbe a restauração dês- | te regime não pode ser comparado com o que 

| o <↑cria e> mantém; não pode ser comparado com aque- | le através do qual alguns homens 

negam às | maiorias e o direito de ser. X || No momento, porém, em que o novo poder | se 

enrigesse em “burocracia” dominadora, se | perde a dimensão humanista da luta e já não | se 

pode falar em libertação. || Daí, a afirmação anteriormente feita, [de] que | a superação autêntica 

da contradição opressores- | oprimidos não está na pura troca de lugar, | ou <↑na passagem> de 

um polo a outro. Mais ainda: não está em que | os oprimidos de hoje, em nome de sua libertação, 

passem | a ter novos opressores. || Mas, o que ocorre ainda quando a superação | da contradição 

se faça em termos autênticos, com | 
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24 || a instalação de uma nova situação concreta, de | uma nova realidade inaugurada pelos 

oprimi- | dos que se libertam, é que os opressores de ôntem | não se reconhecem em libertação. 

Pelo contrario, | vão sentir-se como se realmente [estivessem] | sendo oprimidos. É que, para 

êles, “formados” | na experiência de opressores, tudo o que não | seja o seu direito [antigo] de 

oprimir, signifi- | ca opressão a êles. Vão sentir-se, agora na nova | situação, como oprimidos, 

porque, se antes | podiam comer, vestir, calçar, educar-se, | passear, ouvir Beethoven, enquanto 

milhões, | não comiam, não calçavam, não vestiam, não | estudavam, nem tampouco passeavam, 

quant- | to mais podiam ouvir Beethoven, qualquer | restrição a tudo isto, em nome do direito | 

de todos, lhes parece uma profunda violência | a seu direito de pessoa. Direito de pessoa | que, 

na situação anterior, não respeitavam | nos milhões de pessoas que sofriam e morri- | am de 

fome, de dor, de tristeza, de desespe- | rança / || É que, para êles, pessoa humana são a- | penas 

êles. || Os outros, êstes são “coisas”. Pa- | ra êles, há um só direito – o seu direito de | viverem 

em paz, ante o direito de sobrevi- | verem, que talvez nem siquer reconheçam, | mas somente 

admitam aos oprimidos. E isto [.] | ainda, porque, afinal, é preciso que os oprimidos | existam, 

para que êles existame e sejam “generosos”... || 
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25 || Esta maneira de assim proceder, de assim compreen- | der o mundo e os homens (que 

necessàriamente os faz | reagir à instalação de um novo poder) explica-se como | já dissemos, 

na experiência em que se constituem | como classe dominadora. || Em verdade, instaurada uma 

situação de violen - | cia, de opressão, ela gera tôda uma forma de ser e | comportar-se nos que 

estão envolvidos nela. Nos | opressores e nos oprimidos. Uns e outros, porque | concretamente 

banhados nesta situação, refletem | a opressão que os marca. || Na análise da situação concreta, 

existencial, | de opressão, não podemos deixar de surpreeender | o seu nascimento num ato de 

violencia que é | inaugurado, [repitamos], pelos que não têm poder. || Esta violência, como um 

processo, passa de ge- | ração a geração de opressores que se vão fazendo | legatários dela e 

formando-se no seu clima | geral. Este clima [cria] no opressor uma consciên- | cia fortemente 

possesiva. Possessiva do mun- | do e dos homens. Fora da posse direta, concre- | tá, material, 

do mundo e dos homens, a cons- | ciência opressora não se pode entender a si mes- | ma. Não 

pode ser. Dela, como uma consciên- | cia necrófila, diria Fromm que, sem esta pos- | se “perderia 

o contacto com o mundo”. * Daí que | a consciência opressora tenda a transformar tudo | que a 

cerca em objeto de seu domínio. A terra, os | bens, a produção, a criação dos homens, os homens 

| 

 

*Fromm, Erich - “El corazón del hombre” | 
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26 || mesmos, o tempo em que estão os homens | tudo se reduz a objeto de seu dominio. || Nesta 

ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em | si a convicção de que lhes é possível transformar | 

tudo a seu poder de compra. Daí a sua concepção estritamente materialista da existência. O 

dinhei- | ro é a medida de todas as coisas. || Por isto é que, para os opressores, o que vale é ter | 

mais e cada vez mais, à custa inclusive do ter | menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser para 

êles é Ter e ter sozinhos ou como classe que | tem. Não podem || Não podem perceber, na 

situação opressora | em que estão como usufrutários que, se ter | é condição para ser, esta é uma 

condição neces-| sária a todos os homens. Não podem perceber | que, na busca egoísta do ter 

sozinho ou como | classe que tem, se afogam na posse e já < ↑não> são. | Já não podem ter. || 

Por isto tudo é que sua generosidade, como | salientamos, é falsa. || Por isto tudo é que a 

humanização é uma | “coisa” que possuem como direito exclusivo. | Como atributo herdado. A 

humanização é apenas | sua. A dos outros, dos seus contrários, se | apresenta como subversão. 

Humanizar é, na- | turalmente, subverter e não ser mais, para a | consciência opressora. / || Ter 

mais, na exclusividade, não é um privilé- | gio desumanizante e inautêntico dos demais | e de si 

mesmos, mas um direito intocável. | Direito que conquistaram com seu esfôrço, com | sua 

coragem de correr risco... | 
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27 || Se os outros – “esses invejosos”, não têm, é por- | que são incapazes e preguiçosos a que 

juntam ain- | da um injustificável mal agradecimento a seus | “gestos generosos”. E, porque 

“mal agradecidos e inve- | josos” , são sempre vistos os oprimidos como seus | inimigos 

potenciais a quem têm de observar e | vigiar || Não poderia deixar de ser assim. Se a humani- | 

zação dos oprimidos é subversão, sua liberdade | também o é. Daí a necessidade de seu 

constante | controle. E quanto mais controlam aos oprimi-| dos mais os transformam em “coisa”, 

em algo | que é como se fosse [inanimado]. || Esta tendência da consciência opressora de | 

inanimar tudo e todos, que se encontra em | sua ânsia de posse se identifica indiscutível-| mente 

com a tendencia sadista. “El placer del | dominio completo sobre outra persona (o sobre | outra 

creatura animada) diz Fromm, es la esen- | cia misma del impulso sádico. Outra manera | de 

formular la misma idea es decir que el fin | del sadismo es convertir um hombre em cosa, algo 

| animado em algo inanimado, ya que mediante | el control [completo] y absoluto el vivir pierde 

| uma cualidad esencial de la vida: la libertad” *|| O [sadismo] aparece, assim, como uma das 

carac[te]-| risticas da consciência opressora, na sua visão | necrófila do mundo. Por isso é que o 

seu amor é | um amor às avessas – um amor à morte e não | à vida. || Na medida em que, para 

dominar, se esforçam | 

 

*Fromm, Erich – “El corazón del hombre” || Breviarios – Fondo de Cultura Economica || 

México – 1967 – pag 30 || ( os grifos são nossos) || 
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28 || por deter a ánsia de busca, a inquietação, o po- | der de criar, que caracterizam a vida, a 

cons- | ciência opressora mata a vida. || Daí que os dominadores vão se apropriando, | cada vez 

mais, da ciência também, como instru- | mento para suas finalidades. Da tecnologia como | fôrça 

indiscutível de manutenção da “ordem” o- | pressora, com o qual manipulam e esmagam* || Os 

oprimidos, como objetos, como “coisas”, não | têm finalidades. As suas, são as finalidades que 

| lhes prescrevem os opressores. || Problema de importância inegável a ser pensa- | do no corpo 

destas considerações é o da passagem <↑adesão> | e consequente passagem que fazem repre- | 

sentantes do polo opressor ao polo dos oprimidos. De | sua adesão à luta dêstes por libertar-se. 

|| Cabe a êles um papel fundamental, como | sempre tem cabido na história dessa luta / || 

Acontece, porém, que ao passarem de explo- | radores ou de espectadores indiferentes da explo-  

| ração – o que é uma convivência com ela – ao polo | dos explorados, quase sempre levam 

consigo | condicionados [ilegível] pela “cultura do silêncio”, tôda | a marca de sua origem. Seus 

preconceitos. Suas | deformações entre estas, a desconfiança no povo, | Desconfiança de que o 

povo seja capaz de pensar | certo. De querer. De saber. || Dêste modo, estão [sempre] correndo 

o risco de | cair num outro tipo de generosidade tão funes- | to quanto o que criticamos nos 

dominadores. || 

 

 *A propósito das “formas dominantes de cont[r]ôle social”, ver Hebert | Marcuse: ||” L’homme 

unidimensionael” e “Etos et civilisation”. || Les Edition de Minuit – 1968 e 1969. || 
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29 || Se esta generosidade não se nutre, como no caso | dos opressores, da ordem injusta que 

precisa ser man- | tida para justificá- la; se querem realmente trans- | formá-la, na sua 

deformação, contuto, acreditam | que devem ser os fazedores da Transformação. || Comportam-

se assim, como quem não crê no povo, | ainda que nele falem. E crer no povo é a condição | 

previa, indispensável à mudança revolucionária. | Um humanista se reconhece mais por esta 

crença | no povo, que o engaja, do que por mil ações sem [ela]. || Àqueles que se comprometem 

autenticamente | com o povo é indispensável que se revejam cons- | tantemente. Esta adesão é 

de tal forma radical | que não permite a que m faz comportamentos | ambíguos. || Fazer esta 

adesão e considerar-se proprietá- |rio do saber revolucionario, que deve, desta ma- | neira, ser 

doado ou imposto ao povo, é manter- | se como era antes. || Dizer-se comprometido com a 

libertação e não | ser capaz de comungar com o povo, a quem con- | tinua considerando 

absolutamente ignorante | é um doloroso equívoco. || Aproximar-se dele mas sentir, a cada 

passo, | a cada dúvida, a cada expressão sua uma espécie | de susto e pretender impor o seu 

“status” é man- | ter-se nostálgico de sua[s] origens. || A passagem de um polo a outro deve ter 

| o sentido profundo do renascer. Os que passam | têm de assumir uma forma nova de estar | 

sendo; já não podem atuar como [atuavam]; | já não podem permanecer como estavam | sendo. 

|| Será na sua convivência com os oprimidos, | 
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30 || Sabendo-se também um deles – sòmente a um ní- | vel diferente de percepção da realidade-  

que poderão | compreender as formas de ser e comportar-se dos | oprimidos, que refletem, em 

momentos diversos, a | estrutura da dominação. || Uma destas, de que já falamos ràpidamente, 

é | a dualidade existencial dos oprimidos que, “hospe- | dando” ao opressor cuja / “sombra” êles 

introjetam, | são êles e ao mesmo tempo são o outro. Daí | que, quase sempre, enquanto não 

chegam a | localizar ao opressor concretamente, como | também enquanto não cheguem a ser 

“consciên- | cia para si assumam atitudes fatalistas em | face da situação concreta de opressão 

em que estão* || Êste fatalismo, ás vezes dá a impressão, em | análises superficiais, de 

docilidade, como caracter- | nacional, o que é um engano. Êste fatalismo alon- | gado de 

docilidade, é fruto de uma situação his- | tórica e sociológica e não um traço essencial da | forma 

de ser do povo. || Quase sempre êste fatalismo está [aferido] ao po- | der do destino ou da sina 

ou do fado – potên- | cias irremoviveis – ou a uma distorcida visão | de Deus. Dentro do mundo 

mágico ou mítico | em que se encontra a consciência oprimida, | sobretudo camponesa, quase 

imersa na natureza,** | encontra, no sofrimento, produto da exploração | em que está, a vontade 

de Deus, como se Êle fosse | o fazedor desta desordem organizada. || 

 

* “O camponés, que é um dependente começa a ter ânimo para | superar sua dependência 

quando se dá conta de sua de- | pendência. Antes disto, segue o patrão e diz quase sem- | pre: 

“ que posso fazer, se sou um camponês?” || Palavras de um ca[n]ponês durante entrevista com 

o autor. || ** Ver Mendes, Cândido – “Memento dos vivos – A esquerda católica no Brasil” | 

Tempo Brasileiro – Rio – 1966. || 
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31 || Na imersão em que se encontram, não chegam | os oprimidos a ver claramente a “ordem” 

que serve | aos opressores que, de certa forma, “vivem” neles. | “Ordem” que, frustrando-os no 

seu atuar, muitas | vezes os levam, como salientou Fanon*, a exercer- | um tipo de violênc ia 

horizontal com que agridem | aos próprios companheiros oprimidos pelos mo- | tivos mais 

simples. É possível que, ao agirem | assim, mais uma vez explicitem sua dualidade. | Ao 

agredirem seus companheiros oprimidos esta- | rão agredindo neles, indiretamente, ao opressor 

| também “hospedado” neles e nos outros. Agri- | dem, como opressores, ao opressor nos oprimi-  

| dos. || Há, por outro lado, em certo momento da | experiência existencial dos oprimidos, uma 

irre- | sistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões | de vida. Participar dêstes padrões 

constitue uma | incontida aspiração. Na sua alienação querem, | a todo custo, parecer como o 

opressor. Imitá-lo. | Seguí-lo. | Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos | de classe média, cujo 

anseio é ser igual ao | “homem ilustre” da chamada classe “superior”. || É interessante observar 

como Memmi, em | uma excepcional análise da consciência coloni- | zada, se refere à sua 

repulsa de colonizado ao | colonizador, mesclada, contudo, de “apaixonada” | atração por êle. || 

A autodesvalia é outra característica dos | oprimidos. Resulta da introjeção que fazem | 

 

* [Fanon], Frantz - “Los condenados de la Tierra” ||** Memmi, Albert - || 
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32 || êles da visão que deles têm os opressores* || De tanto ouvirem de si mesmos que são incapa-  

| zes, que nada sabem, que não podem saber, que são enfermos, insolentes, que não produzem | 

em virtude de tudo isto, terminam por se | convencerem de sua “incapacidade”. Falam de | si 

como os que não sabem e do “doutor” como | o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios 

| [de] saber que lhes são impostos são os convencionais. || Não se percebem, quase sempre, 

conhecendo, nas | relações que estabelecem com o mundo e com os | outros homens. || Dentro 

dos marcos concretos em que se fazem | duais é natural que os descreiam de si mesmos.** || 

Não são poucos os camponeses que conhecemos | em nossa experiencia educativa que, após 

alguns | momentos de discussão viva em torno de um te- | ma que lhes é problematizado foram 

de repen- | te e dizem ao educador: “ Desculpe, nós devia- | mos estar calados e o senhor falando. 

O senhor | é o que sabe, nós os que não sabemos.” || Muitas vezes insistem em que nenhuma | 

diferença existe entre êles e o animal e, quan- | do reconhecem alguma, é em vantagem do | 

animal. “É mais livre do que nós”, dizem. || É impressionante observar como, com as | 

 

* “O camponês se sente inferior ao patrão porque êste | lhe aparece como o que tem o mérito 

de saber e | dirigir” - Entrevista do autor com um camponês - || ** “Por que o senhor, disse certa 

vez [um] camponês participan- | te de um “círculo de cultura” ao educador, não expli- | ca 

primeiramente os quadros? [Referia-se às codificações] | assim, concluiu, nos custará menos e 

não nos doe | ma cabeça.” || 
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33 || primeiras alterações numa situação opressora, se | verifica uma transformação nesta auto-

desvalia. | Escutamos, certa vez, a um lider campones | dizer, em reunião, numa das unidades 

de produ- | ção - “asentamiento” - da experiência chilena de | reforma agrária -. “Diziam de nós 

que não pro- | duzíamos porque éramos “borrachos”, preguiço- | sos. Tudo mentira. Agora, que 

estamos res- | peitados como homens, vamos mostrar | a todos que nunca fomos “borrachos” 

nem pre- | guiçosos. Éramos explorados X isto sim” con- | cluiu enfático. || Enquanto se encontra 

nítida sua ambi- | guidade, os oprimidos <↑dificilmente> não lutam, nem siquer | confiam em 

si mesmos. Têm uma crença difu- | as, mágica, na invulnerabilidade do opressor.* No | seu 

poder de que sempre dá testemunho. Nos | campos, sobretudo, se observa a fôrça magica do | 

poder do Senhor.** É preciso que comecem a ver | exemplos de vulnerabilidade do opressor 

para | que, em si, <↑vá> operando-se na convicção oposta à an- | terior. Enquanto este não se 

verifica, continu- | arão abatidos, medrosos, esmagados. || 

 

* “O camponês tem um medo quase instintivo | do patrão” [Entrevista com um camponês] || ** 

Recentemente, em um país latinoameriano, | segundo depoimento que nos <↑foi> dado por 

sociólogo ami- | go, um grupo de camponeses, armados, se apoderou | do latifundio. Por motivos 

de ordem tática, se pen- | sou em manter o proprietário como refém. Nenhum | camponês, 

contudo, conseguiu dar guarda a êle. | Só sua presença os assustava. Possivelmente tam- | bém 

a ação mesma de lutar contra o patrão lhes | provocasse sentimento de culpa. || O patrão, na 

verdade, estava “dentro” deles... || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

  



165 

 

34 || Até o momento em que os oprimidos não | tomem consciência das razões de seu estado | 

de opressão, “aceitam” fatalistamente a sua | exploração. Mais ainda, provavelmente as- | 

sumam posições passivas, alheiadas, com re- | lação a necessidade de sua própria luta pela | 

conquista da liberdade e de sua afirmação | no mundo. || A pouco e pouco, porém, a tendência 

é as- | sumir formas de ação rebelde num quefazer | libertador, não se pode perder de vista esta 

| maneira de ser os oprimidos, nem esquecer | êste momento de despertar. / || Dentro desta visão 

inautêntica de si e do | mundo dos oprimidos se sentem como se | fossem uma “coisa” possuida 

pelo opressor. | Enquanto no seu afãn de possuir, para êste | como afirmamos, ser é ter à custa 

quase | sempre dos que não têm, [para] <↑os> oprimidos, num | momento de sua experiênc ia 

existêncial, ser | nem siquer é ainda parecer com o opressor | mas é estar sob êle. É depender. 

Daí que os opri- | midos sejam dependentes emocionais.* || É este caráter de dependência 

emocional | e total dos oprimidos que os pode levar [a] | manifestações que Fromm chama de 

necró- | filas. De destruição da vida. Da sua ou da ,<↑do> outro, | oprimido também. || 

 

* “O campesino é um dependente. Não pode expressar o | seu querer. Antes de descobrir sua 

dependência, sofre. || Desabafa sua pena em casa, onde grita com os filhos, | bate, desespera-se. 

Reclama da mulher. Acha tudo mal. | Não desabafa sua pena com o patrão porque o consi- | 

dera um ser superior. Em muitos casos, o campesi- | no desabafa sua pena, bebendo” || 

entrevista. || 
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35 || Somente quando os oprimidos descobrem | nitidamente, como observa Fanon*, ao opres- 

| sor e se engajam na luta por sua liberta- | ção começam a crer em si mesmos. Esta | descoberta, 

porém, não pode ser feita a nível | puramente intelectual, mas da ação. O que | nos parece 

fundamental, contudo, é que | esta ação não pode cingir-se a mero ativismo, | mas estar assoriada 

à sério empenho | de reflexão, para que seja praxis. || O diálogo crítico e liberador, por isto mes-  

| mo que supõe a ação, tem que ser feito com | os oprimidos, qualquer seja o grau em que | esteja 

a luta por sua libertação. Não um diá- | lo[go] às escâncaras, que provoca à fúria e a repres- | 

são maior do opressor. || O que pode e deve variar, em função das | condições históricas, em 

função do nível de | percepção da realidade que tenham os oprimi- | dos é o conteudo do dialogo. 

Substitui- lo pe- | lo antidiálogo, pela sloganização, pela verti- | calidade, pelos comunicados é 

pretender a | libertação dos oprimidos com instrumentos | da “domesticação”. Pretender a 

libertação de- | les sem a [[a]] sua reflexão no ato desta liber- | tação é transformá-los em objeto 

que se deves- | se salvar de um incêndio. || Os [oprimidos], nos vários momentos de | sua 

libertação, precisam reconhecer-se como | homens, na sua vocação ontológica e históri- | ca de 

ser mais. A reflexão e a ação se impõem | quando não se pretende, erroneamente, dicoto- | mizar 

o conteudo da forma histórica do ser hu- | 

 

*Fanon – Obra citada || 
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36 || mano. || Ao defendermos um permanente esfôr- | ço de reflexão dos oprimidos sôbre suas 

con- | dições concretas, não estamos prentendendo | um jôgo divertido a nível puramente | 

intelectual. Estamos convencidos, pelo con- | trário, de que a reflexão, se realmente refle- | xão, 

conduz a prática. || Por outro lado, se o momento já é o da ação, | esta se fará autêntica praxis 

se o saber | dela resultante volta se faz objeto da refle- | xão crítica. Neste sentido é que a praxis 

consti- | tui a razão nova da consciência oprimida e | que a revolução, que inaugura o momento 

histó- | rico desta razão, não possa encontrar viabili- | dade fora dos nives da consciênc ia 

oprimida. || A não ser assim, a ação é puro ativismo. || Desta forma, nem um diletante jôgo de | 

palavras vazias – quebra cabeça intelectual- | que, por não ser reflexão verdadeira, não con- | 

duz à ação, nem ação pela ação. Mas ambas, | ação e reflexão, como unidade <↑que> não deve 

ser | dicotomizada. || Para isto, contudo, é preciso que creiamos | nos homens <↑oprimidos>. 

Que os vejamos como capazes | de pensar certo também. || Se esta crença nos falha 

abandonamos | a idéia ou não a tempos, de diálogo, da reflexão, | da comunicação e caimos nos 

“slogans”, nos | comunicados, nos depósitos, no dirigismo. || A ação política junto aos oprimidos 

tem | de ser, no fundo, uma ação pedagógica no | sentido autêntico da palavra, por isto mes- | 

mo, uma ação com êle. A sua dependên - | 
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37 || cia emocional, fruto da situação concreta | de dominação em que se acham e que gera | 

também a sua visão inautêntica do mundo, | não pode ser aproveitada a não ser pelo opres- | sor. 

Êste é que se serve desta dependência | para criar mais dependência. || A ação libertadora, pelo 

contrário, reconhe- | cendo esta dependência dos oprimidos como | ponto vulnerável, deve 

tentar, através da | reflexão e da açã, transformá- la em indepen- | dência. Esta, porém, não é 

doação que uma | liderança, por mais bem intencionada que seja | lhes faça. Não podemos 

esquecer que a liberta- | ção dos oprimidos é libertação de homens e | não de “coisa”. Por isto, 

se não é auto-liber- | tação – ninguém se liberta sozinho – também | não é libertação de uns feita 

por outros. Porque | é fenômeno humano não se pode realizar com, | os homens pela metade, 

que êstes, inclusive, | não existem e, quando os tentamos, realiza- | mos a sua deformação. Mas, 

deformados | já estando, enquanto oprimidos, não pode | a ação de sua libertação usar o mesmo 

pro- | cedimento [empregado] para sua deformação. || O caminho, por isso mesmo, para um 

traba- | lho libertador a [ser] realizado pela liderança | revolucionária não é a “propaganda 

libertaria”. | Não está no mero ato de “[depositar]” a crença | da libertade nos oprimidos, 

pensando conquis- | tar a sua confiança, mas no dialogar com | êles. || Precisamos estar 

convencidos de que o con- | vencimento dos oprimidos de que devem lutar por | sua libertação 

não é doação que lhes façam as lideran- || 
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38 || ça revolucionária, mas resultado de sua | conscientização. || É necessário que a liderança 

revolucionária | descubra essa obviedade: que seu convencimento | da necessidade de lutar, que 

constitue uma di- | mensão indispensável do saber revolucioná- | rio, não lhe foi doado por 

ninguém, se é autên- | tico. Chegou a êste saber , que não é algo para- | do ou possível de ser 

transformado em | conteudo a ser depositado nos outros, por um | ato total de reflexão e de ação. 

|| Foi a sua inserção lúcida na realidade, | na situação histórica, que a levou à crítica | desta 

mesma situação. || Assim também é necessário que os oprimi- | dos que não se engajam na luta 

sem estar convencidos, e se não se engajam, retiram | as condições para ela, cheguem como 

sujeitos | e não como objetos a êste convencimento. || É preciso que também se insiram crítica -  

| mente na situação em que se encontram e de | que se acham marcados. E isto a propaganda | 

não faz. Se êste convencimento, sem o qual, | repitamos, não é possível a luta, é indispen- | sável 

à liderança revolucionária, que se cons- | titue a partir dele, o é também aos oprimidos. | A não 

ser que se pretenda fazer para êles a | transformação [a] não com êles – sòmente co- | mo nos 

parece autêntica esta transforma- | ção*. || Ao fazermos estas considerações outra coisa não 

esta- | mos tentando, senão defender o caráter eminentemen - || 

 

* No IV capítulo voltaremos detidamente, a | estes considerações pontos. || 
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39 | te pedagógico da revolução. || Se os líderes revolucionários de todos os tempos | afirmam a 

necessidade de convencimento das massas | oprimidas para que aceitem a luta pela libertação, 

| - o que de resto é óbvio – reconhecem implicitamen- | te o sentido pedagógico desta luta. 

Muitos, porém, | talvez por preconceitos naturais e explicaveis con- | tra a pedagogia, terminam 

usando, na sua ação, | métodos que são empregados na “educação” que | serve ao opressor. 

Negam a ação pedagógica no | processo libertário, mas usam a propaganda para | convencer... 

|| Desde o comêço mesmo da luta pela humani- | zação, pela superação da contradição opressor-  

opri- | midos, é preciso que êles se vão convencendo de <↑que> esta | luta exige deles, a partir 

do momento em que a acei- | tam, a sua responsabilidade total. É que esta lu- |ta não se justifica 

apenas em que passem a ter li- | berdade para comer, mas “[liberdade] para criar e cons- | truir, 

para admirar e aventurar-se. Tal liberdade | requer que o indivíduo seja ativo e responsável, | da 

máquina. Não basta que os homens não sejam | escravos; se as condições sociais fomentam a 

exis- | tência de autómatos, o resultado não é o amor | à vida, mas o amor a morte.” * || Os 

oprimidos, que se “tornam” no amor à | morte, que caracteriza o clima da opressão, devem | 

encontrar, na sua luta, o caminho do amor à vi- | da, que não está apenas no comer mais, se bem 

que | implique nele também e dele não possa prescindir. || É como homens que os oprimidos 

têm de lu- | tar e não como “coisas”. É precisamente porque | reduzidos a coisas, na relação de 

opressão em que | 

 

* Fromm, Erich - “El corazón del hombre” - | Breviarios – Fondo de Cultura – México – 1966 

– pags | 54-55|| 
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40 || estão, que se encontram destruídos. Para recons- | truir-se é importante que ultrapassem o 

esta- | do de “coisas”. Não podem comparecer à luta co- | mo “coisas” para depois ser homens. 

É radical esta | exigência. A ultrapassagem dêste estado, em que | se destroem, para o de 

homens, em que se recons- | troem, não é a posteriore. A luta por esta recons- | trução começa 

no auto-reconhecimento de homens | destruidos. || A propaganda, o dirigismo, a manipulação, 

como | armas de dominação, não podem ser instrumen- | tos para esta reconstrução.* || Não há 

outro caminho senão o da prática de uma | pedagogia humanizadora, em que a liderança | 

revolucionária, em lugar de se superpor aos oprimi- | dos e continuar mantendo-os como 

“coisas”, com | êles, estabelecer uma relação dialógica permanente. || Pratica em que o método 

deixa de ser, como sa- | lientamos no nosso trabalho anterior, instrumen- | to do educador, [ no 

caso a liderança revolucioná- | ria,] com o qual manipula aos educandos [no | caso, os 

oprimidos] porque é já a própria consciên- | cia. || “ O método é, na verdade, diz o professor 

Álvaro Vieira | Pinto, a forma experior e materializada em atos, que | assume a propriedade 

fundamental da consciência: | a su[a] intencionalidade. O próprio da consciência é | estar [com] 

<↑o> mundo e êste procedimento é permanente | e irrecusável. Portanto, a consciência em sua 

essen- | cia é um “caminho para” algo que não é ela, | que está fora dela, que a circunda e que 

ela | apreende por sua capacidade ideativa. Por | definição, continua o professor [brasileiro], a 

consciên- | cia é, pois, método, entendido êste no seu sen- | 

 

* No IV capítulo voltaremos pormenorizadamente a êste tema. || 
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41 || tido de máxima generalidade. Tal é a raiz do mé- | todo, assim como tal é a essência da 

consciên- | cia, que só existe enquanto faculdade abstrata | e metódica”* || Porque assim é, a 

educação se faz co-intenciona- | lidade. || O educador e educandos [co-intencionados], à rea- | 

lidade, se encontram numa tarefa em que ambos | são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, 

assim | ganhar o seu conhecimento raacional ou à sua razão, | mas também de recriar êste 

conhecimento. || Ao alcançarem, na reflexão e na ação em comum | êste saber da realidade, se 

descobrem como seus | refazedores permanentes. || Dêste modo, a presença dos oprimidos na 

busca | de sua libertação, mais que pseudo-participação, é | o que deve ser: engajamento. || | 

 

* Vieira Pinto, Álvaro – Trabalho ainda em elaboração sôbre | filosofia da ciência. Deixamos 

aqui o nosso agradecimen- | to ao mestre brasileiro por nos haver permitido citá-lo | antes da 

publicação de sua obra. Consideramos o tre- | cho citado de grande importância para a 

compreensão | de uma pedagogia da problematização, que estudaremos | no capítulo seguinte. 

|| 
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II Capítulo. || A concepção “bancária” da educ[a]ção como | instrumento da opressão. Seus 

pressupostos. | Sua crítica. || A concepção problematizadora da educação | e a libertação. Seus 

pressupostos. || A concepção “bancária” e a contradição | educador-educando. || A concepção 

problematizadora e a supera- | ção da contradição educador-educando: | ninguém educa 

ninguém – ninguém se | educa a si mesmo – os homens se educam | entre si, mediatizados pelo 

mundo. || O homem como um ser inconcluso, cons- | ciente movimento de busca do ser mais. || 
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1 || Quanto mais analisamos as relações educador-educandos | na escola, em qualquer de seus 

níveis (ou fora dela) pare- | ce que mais nos podemos convencer de que estas rela- | ções 

apresentam um caráter especial e marcante – o | de serem relações fundamentalmente 

narradoras, discer- | tadoras. || Narração de conteudos que, por serem narrados <↑isto mesmo>, 

tendem | a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam | valôres ou dimensões empíricas 

da realidade. Nar- | ração ou discertação que implica num sujeito – o nar- | rador – e <↑em> 

objetos pacientes, ouvintes – os educandos. || Há uma quase enfermidade da narração. A tônica 

| da educação é preponderantemente esta – narrar, sem- | pre narrar. || Falar da realidade como 

algo parado, estático, com- | partimentado e bem comportado, quando não falar ou dis- | certar 

sôbre algo completamente alheio à experiência | existencial dos educandos vem sendo, 

realmente, a | suprema inquietação desta educação. A sua irrefreiada | ânsia. Nela o educador 

aparece como seu indiscutível | agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável | é 

“encher” os educandos dos conteudos de sua narração. | Conteudos que são retalhos da realidade 

desconectados da | totalidade em que se engendram e em cuja visão ganha- | riam significação. 

A palavra, nestas discertações, se esva- | zia da dimensão concreta que devia ter e se transforma 

| em palavra ôca, em verbosidade alienada e alienante. | Daí que seja mais som que significação 

e, por isto, melhor | seria não dizê-la. || Por isto mesmo é que uma das características desta | 

educação discertadora é a “sonoridade” da palavra e não | sua fôrça transformadora. Quatro 

vêzes quatro, dezeseis; | Pará, capital Belém, que o educando fixa, memoriza, repete, | sem 

perceber o que realmente significa por exemplo quatro, | vezes quatro. O que verdadeiramente 

significa capital, na | afirmação, Pará capital Belém. Belém para o Pará e Pará | para o Brasil.* 

|| Poderá dizer-se que casos como êstes jã não sucedem nas escolas brasileiras. | Se realmente 

estes não ocorrem, continua, contudo, preponderante- | mente, o caráter narrador que estamos 

criticando. || 
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2 || A narração, de que o educador é o sujeito, conduz, os edu- | candos à memorização mecânica 

do conteudo narrado. Mais | ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em reci- | pientes a 

serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá | “enchendo” os recipientes com seus 

“depósitos”, tanto melhor | educador será. Quanto mais se deixem dòcilmente “en- | cher”, tanto 

melhores educandos serão. || Desta maneira, a educação se torna um ato de deposi- | tar em que 

os educandos são os depositários e o educador | o depositante. || Em lugar de comunicar-se, o 

educador faz comunica- | dos e depósitos que os educandos, meras incidências, rece- | bem 

pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a con- | cepção “bancária” da educação, em que a 

única margem de | ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósi- | tos, guardá-

los e arquivá-los. Margem para serem colecio- | nadores ou fichadores das coisas que arquivam. 

No fundo, | porém, os grandes arquivados são os homens, nesta / [ na melhor das hipóteses] 

equivocada concepção “bancária” da | educação. Arquivados porque, fora da busca, fora da 

praxis, | os homens não podem ser. Educador <↑e> educandos se arqui- | vam na medida em 

que, nesta distorcida visão da educa- | ção, não há criatividade, não há transformação, não há | 

saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na | busca i[n]quieta, impaciente, permanente, 

que os homens | fazem no mundo, com o mundo e com os o[u]tros. Busca | esperançosa também. 

|| Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação | ds que se julgam sábios aos que 

julgam nada saber. Doa-| ção que se funda numa das manifestações instrumentais | da ideologia 

da opressão – a absolutização da ignorância, | que constitue o que chamamos de alienação da 

ignorân-| cia, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. || O educador, que alienta a 

ignorância, se mantém em posi- | ções fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os | 

educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas | posições nega a educação e o 

conhecimento como processos de | busca. || O educador se põe frente aos educandos como sua 

antino- | mia necessária. Reconhece, na absolutização da ignorânica da- | queles a razão de sua 

existência. Os educandos, alienados, por | sua vez, à maneira do escravo na dialética hegeliana, 

reconhe- | cem em sua ignorânica a razão da existência do educador, | 
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3 || mas não chegam, nem siquer ao modo do escravo naquela | dialética, a descobrir-se 

educadores do educador / | Na verdade, como mais adiante discutiremos, a razão | de ser da 

educação está no seu impulso inicial concili- | ador. A educação tem de começar pela superação 

da | contradição educador-educando. Tem de fundar-se na | conciliação de seus polos, de tal 

forma que se façam | ambos educadores e educandos simultaneamente. || Na concepção bancária 

que estamos criticando, em | que a educação é o ato de depositar, de transferir, de trans- | mitir 

valôres e conhecimentos não se verifica nem pode | verificar-se esta superação. Pelo contrário, 

refletindo | a sociedade opressora, <↑sendo> [dimensão] da “cultura do silêncio”, a | “educação” 

“bancária” mantém e estimula a contradição. || Daí, então, que nela: || a) o educador é o que 

educa; os educandos, os educados. || b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não | 

sabem. || c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados. || d) o educador é o que diz a 

palavra; os educandos, | os que a escutam dócilmente. || e) o educador é o que disciplina; os 

educandos, | os disciplinados. || f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; | os educandos, 

os que seguem a prescrição. || g) o educador é o que atira; os educandos, os que têm | a ilusão 

de que atiram, na atiração do educador. || h) o educador escolhe o conteudo programático; | os 

educandos, jamais ouvidos, nesta escolha, se | acomodam a êle. || i) o educador identifica a 

autoridade do saber | com sua autoridade funcional, que opõe anta- | gônicamente à liberdade 

dos educandos; ês- |tes devem adaptar-se às determinações daquele. || j) o educador, finalmente, 

é o sujeito do pro- | cesso; os educandos, meros objetos. || Se o educador é o que sabe, se os 

educandos são os | que nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, trans- | mitir o seu saber 

aos segundos. Saber que deixa de ser | de “experiência feito” para ser de experiência narrada ou 

| transmitida. || 
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4 || Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” | da educação, os homens sejam vistos 

como seres da | adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitam | os educandos no 

arquivamento dos depósitos que lhes | são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciên-  

| cia crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, | como transformadores dele. Como 

sujeitos. || Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais | ingenuamente, em lugar de 

transformar, tendem | a adaptar-se ao mundo, á realidade parcializada nos | depósitos recebidos. 

|| Na medida em que esta visão “bancária” anula o | poder criador dos educandos ou o minimiza, 

estimu- | lando [sua] ingenuidade e não <↑a> sua criticidade, satisfaz aos | interêsses dos 

opressores. Para êstes, o fundamental | não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. 

| O seu humanitarismo e não humanismo está em [preser-| var] a situação de que são 

beneficiários e que lhes possibilita | a manutenção de sua falsa generosidade a que nos refe- | 

rimos no capítulo anterior. Por isto mesmo é que reagem | até instintivamente, contra qualquer 

tentativa de uma | educação estimulante do pensar autêntico, que não se | deixa emaranhar pelas 

visões parciais da realidade, bus- | cando sempre os nexos que prendem um ponto a | outro, 

<↑ou> um problema a outro. || Na verdade, o que pretendem os opressores “é [trans- | formar] 

a mentalidade dos oprimidos e não a situação | que os oprime*”, e [isto] para que, melhor 

adaptando-os a | esta situação, melhor os domine. || Para isto se servem da concepção “bancária” 

da educação | a que juntam tôda uma ação social de caráter paternalista, | em que os oprimidos 

recebem o nome simpático de “assis- | tidos”. São casos individuais, meros “marginalizados”, 

que | discrepam da fisionomia geral da sociedade. Esta é boa, | organizada e justa. Os oprimidos, 

como casos individuais, | são patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mês- | mo, ajustá-

las a ela, mudando-lhes a mentalidade de | homens “ineptos e preguiçosos”. || Como 

marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”,  

 

*Simone de Beauvoir – “El pensamiento político de la derecha”. 
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5 || a solução para êles estaria em que fossem “integrados”, | “incorporados” à sociedade sadia 

de onde “partiram”, renun- | ciando, como trânsfugas, a uma vida feliz. || Sua solução estaria 

em deixarem a condição de “seres | fora de” e [assumirem] a de “seres dentro de”. || Na verdade, 

porém, os chamados marginalizados que | são os oprimidos, jamais estiveram fora de. Sempre 

es- | tiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transfor- | ma em “seres para outro”. Sua 

solução, pois não está | em “integrar-se”, em “incorporar-se” a esta estrutura | que os oprime, 

mas em transformá-la para que possam | fazer-se “seres para si”. || Êste não pode ser, 

òbviamente, o objetivo dos opressores. Daí | que a “educação bancária”, que a êles serve, jamais 

possa | orientar-se no sentido da conscientização dos educandos. || Na educação de adultos, por 

e[xe]mplo, não interessa a esta | visão “bancária” propor aos educandos o desvelamento do | 

mundo, mas, pelo contrário, oferecer-lhes textos de lei- | tura cujo desafio esta em perguntar-

lhes se “Ada | deu o dedo ao [urubu]”, para depois dizer-lhes, enfàticamente, | que não, que 

“Ada [deu] o dedo à arara”. || A questão está em que, pensar autênticamente é pe- | rigoso. O 

estranho humanitismo desta concepção “ban- | cária”, se reduz à tentativa de fazer dos homens 

o seu | contrário – o autômato, que é a negação de sua ontológica | vocação de ser mais. || O que 

não percebe a visão “bancária”, deliberada ou | não [porque há um sem número de educadores 

de boa | vontade, que apenas não se sabem a serviço da desuma- | nização ao praticarem o 

“bancarismo”] é que, nos próprios | “depósitos”, se encontram as contradições, apenas revesti-  

| das por uma exterioridade que as oculta. E que, cedo ou | tarde, os próprios “depósitos” podem 

provocar um confron- | to com a realidade em em devenir e despertar os edu- | candos, até então 

passivos, contra a sua “domesticação”. || A sua “domesticação” e da realidade, da qual se lhes | 

fala como algo estático, podem despertá-los como | contradição de si mesmos e da realidade. 

De si mes- | mos ao se descobrirem, por experiência existêncial, | em um modo de ser 

inconciliável com a domestica- | ção <↑sua vocação de> | <↑humanizar-se>. || Da realidade, ao 

perceberem-na, em suas relações com | ela. Como devenir constante. || 
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6 || É que, se os homens são êstes seres da busca e se sua | vocação ontológica é humanizar -se, 

podem, cedo ou tarde, | perceber a contradição em que a “educação bancária” pre- | tende mantê-

los e engajar-se na luta por sua liber- | tação. || Um educador humanista, revolucionário, não há 

de es- | perar esta possibilidade. Sua ação, identificando-se desde | logo, com a dos educandos, 

deve orientar-se no sentido da | humanização de ambos. Do pensar autêntico e não no | sentido 

da doação, da entrega do saber. Sua ação deve | estar infundida da profunda crença nos homens. 

Cren- | ça no seu poder criador. || [Isto] tudo exige dele que seja um companheiro dos | 

educandos, em suas relações com êstes. || A educação “bancária” em cuja prática se da a incon-  

| ciliação educador e educandos, rechassa este companhei- | rismo. E é lógico que seja assim. 

No momento em | que o educador “bancário” vivesse a superação da | contradição já não seria 

“bancário”. Já não faria depósi- | tos. Já não tentaria domesticar. Já não prescreveria. | Saber 

com os educandos enquanto êstes [soubessem] com | êle seria sua tarefa. Já não estaria a serviço 

da de- | sumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da | libertação. || Esta concepção 

“bancária”implica, além dos in- | teresses já referidos, em outros aspectos que envol- | vem sua 

falsa visão dos homens. Aspectos ora | explicitados, ora não, em sua prática. || Sugere uma 

dicotomia inexistente homens-mundo. | Homens simplesmente no mundo e não com o | mundo 

e com os outros. Homens espectadores e | não recriadores do mundo. Concebe a sua consciên-  

| cia como algo especializado neles e não aos homens | como um “corpos conscientes”. A 

consciência como | se fôsse alguma secção “dentro” dos homens, meca- | nicistamente 

compartimentada, passivamente a- | berta ao mundo que a irá enchendo de realidade. | Uma 

consciência continente a receber permanente- | mente os depósitos que o mundo lhe faz, e que 

se vão | transformando em seus conteudos. Como se os ho- | 
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7 || mens fossem uma presa do mundo e êste um eterno | caçador daqueles, que tivesse por 

distração enchê-los | de pedaços seus. || Para esta equivocada concepção dos homens, no | 

momento mesmo em que escrevo, estariam “dentro” | de mim, como pedaços do mundo que 

me circunda, | a mesa em que escrevo, os livros, a chícara de café, | os objetos todos que aqui 

estão, exatamente como | dentro dêste quarto estou agora. || Desta forma, não distingue 

presentificação à | consciência de entrada na consciência. A mesa em | que escrevo, os livros, a 

chícara de café, os objetos que | me cercam estão simplesmente presentes à minha | conciência 

e não dentro dela. Tenho a consciên- | cia deles mas não os tenho dentro de mim || Mas, se para 

a concepção “bancária”, a consciência | é, em sua relação com o mundo, esta “peça” passiva- | 

mente escancarada a êle, à espera de que entre nela, | coerentemente concluirá que ao educador 

não ca- | be nenhum outro papel que não o de disciplinar a | entrada do mundo nos [educandos]. 

| Seu trabalho se- | rá, também, o de imitar o mundo. O de ordenar | o que já se faz 

espontâneamente. O de “encher” os | educandos de conteúdos. É o de fazer depósitos | de 

comunicados – falso saber – que êle considera | como verdadeiro saber.* || É porque os homens, 

ao receberem o mundo | que neles entra, já são seres passivos, cabe à | educação apassivá- los 

mais ainda e adaptá-los | ao mundo. Quanto mais adaptados, tanto | mais “educados”, porque 

adequados ao mundo. || 

 

* A concepção do saber, da concepção bancária é, no fundo | o que Sartre [El hombre y las 

cosas] chamaria de concepção | “digestiva” ou “alimentícia” do saber. Êste se apresen- | tá como 

o “alimento” que o educador vai in- | troduzindo nos educandos, numa espécie | de tratamento 

de engorda... || 
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8 || Esta é uma concepção que, implicando numa prá- | tica, sòmente pode interessar aos 

opressores que esta- | rão tão mais em paz quanto mais adequados este- | jam os homens do 

mundo. E tão mais preocupados, | quanto mais questionando o mundo estejam os ho- | mens. || 

Quanto mais se adaptem as grandes maiorias às | finalidades que lhes sejam presentes pelas 

minorias | dominadoras, de tal modo que careçam aquelas [.] | do direito de ter finalidades 

próprias, mais poderão | estas minorias prescrever. X || A concepção e a prática da educação 

que vimos | criticando se instauram como eficientes instrumen- | tos para êste fim. Daí que um 

dos seus objetivos fun- | damentais, mesmo que dele não estejam advertidos | muitos dos que a 

[realizam], seja dificultar em tudo | o pensar autêntico. Nas aulas verbalistas, nos méto- | dos de 

avaliação dos “conhecimentos”, no chamado “contrô- | le de leitura”, na distância entre o 

educador e os edu- | candos, nos critérios de promoção, na indicação bi- | bliográfica,* em tudo, 

há sempre a conotação “digestiva” | e a proibição ao pensar. || Entre permanecer porque 

desaparece, numa espé- | cie de morrer para viver e desaparecer pela e na im- | posição de sua 

presença, o educador “bancário” es- | colhe a segunda hipótese. Não pode entender que | 

permanecer é buscar ser com os outros. É com- viver, | sim-patizar. Nunca sobrepor-se, nem 

siquer – justa | por-se aos educandos, des-sim-patizar. Não há | permanência na hipertrofia. || 

Mas, em nada disto, pode o educador “bancário” | crer. Con-viver, sim-patizar, implicam em | 

comunicar-se, o que a concepção que informa | sua prática rechassa e teme. || Não pode perceber 

que sòmente na comunicação tem | 

 

*Há professores que, ao indicar uma relação bibliográ- | fica, determinam a leitura de um livro 

da página 10 | à página 15 e fazem isto para ajudar os alunos... || 
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9 || sentido a vida humana. Que o pensar do educador | sòmente ganha substância na substância 

do pensar | dos educandos, portanto, na intercomunicação. Por | isto o pensar daquele não pode 

ser um pensar para | êstes nem a êstes imposto. [Daí] que não deva ser um | pensar no 

isolamento, na torre de marfim, mas | na e pela comunicação, em tôrno de uma realidade. || E, 

se o pensar só assim tem sentido, se tem | sua fonte geradora na comunicação das consciên- | 

cias mediatizadas pelo mundo, não será possível a | super-posição dos homens aos homens. || 

Esta <↑superposição> que é uma das notas fundamentais da con- | cepção e da prática 

“educativa” que estamos critican- | do, mais uma vez [.] situa como prática da do- | minação. || 

Dela, que parte de uma compreensão falsa dos | homens, - reduzidos a meras coisas – não se 

pode | esperar que provoque o desenvolvimento do <↑que> Fromm | chama de biofilia, mas o 

desenvolvimento de seu con- | trario, a necrofilia. || “Mientras La vida, diz Fromm, se 

caracteriza por | el crecimiento de una manera estructurada, funcio- | nal, el indivíduo necrófilo 

ama todo lo que no | crece, todo lo que es mecánico. La persona necrófila | es movida por un 

deseo de convertir lo organico en | inorganico, de [ilegível] <↑ mirar> la vida mecánicamente, 

| como si todas las personas vivientes fuezen cosas. | Todos los procesos, sentimientos y 

pensamientos de | vida se transforman en cosas. La memoria y no | la experiencia; tener y no 

ser es lo que cuenta. | El indivíduo necrófilo puede realisarse con un | objeto – una flor o una 

persona – unicamente si lo | posee; em consecuencia, una amenaza a su po- | sesíon es una 

amenaza a él mismo, si pier- | de la posesión, pierde el contacto con el mundo”. | E, mais adiante: 

“Ama el control y el acto de controlar, | mata la vida”.*|| 

 

*Fromm, Erich, “El corazón del hombre” - pag. 41. || 
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10 || A opressão, que é um contrôle esmagador, é necrófila.|| Nutre-se do amor à morte e não do 

amor à vida. || A concepção bancária que a ela serve também o é. | No momento mesmo em que 

se funda num conceito | mecânico, estático, naturalista, espacializado da cons- | ciência e em 

que transforma, por isto mesmo, os | educandos em recipientes, em coisas, não pode | esconder 

sua marca necrófila. | Não se deixa mo- | ver pelo ânimo de libertar o pensar pela ação dos | 

homens uns com os outros na tarefa comum de | refazerem o mundo e de torná-lo mais e mais 

| humano. || Seu ânimo é justamente o contrário – o de | controlar o pensar e a ação, levando os 

homens | ao ajustamento ao mundo. É inibir o poder de | criar, de atuar. Mas, ao fazer isto, ao 

obstacu- | lizar a atuação dos homens, como sujeitos de sua | ação, como seres de opção, frustra -

os. || Quando, porém, por um motivo qualquer, os homens | se sentem proibidos de atuar, quando 

se descobrem | incapazes de usar suas faculdades, sofrem. || Êste sofrimento provém “do fato 

de se haver per- | turbadoo equilíbrio humano”. (Fromm) Mas, o não | poder atuar, que provoca 

o sofrimento, provoca tam- | bém nos homens o sentimento de recusa à sua | impotênc ia. 

Tentam, então, “reestabelecer a sua | capacidade de atuar”. (Fromm) || “Pode, porém, fazê- lo? 

e como? Pergunta Fromm. | Um modo, responde, é submeter-se a uma pessoa | ou a um grupo 

que tenha poder e [identificar-se] | com êles. Por esta participação simbólica na vida | de outra 

pessoa, o homem tem a ilusão de que | atua, quando, em realidade, não faz mais que | submeter -

se aos que atuam e converter-se em uma | parte deles”.* || 

 

*Fromm, Erich – [“] El corazón del hombre” - pags – 28-29 
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11 || Talvez possamos encontrar nos oprimidos êste | tipo de reação nas manifestações 

populistas. Sua | identificação com líderes carismáticos, através de | quem se possam sentir 

atuantes e, portanto, | no uso de sua potência. A sua rebeldia, quando | de sua emersão no 

processo histórico, está envol- | vida por êste ímpeto de busca de atuação de sua | potência. || 

Para as elites dominadoras, esta rebeldia, que | é ameaça a elas, tem o seu remédio em mais | 

dominação – na repressão feita em nome, inclu- | sive, da liberdade e no estabelecimento da 

ordem | e da paz social. Paz social que, no fundo, não é | outra senão a paz privada dos 

dominadores. || Por isto mesmo é que podem considerar, | lógicamente, do seu ponto de vista, 

um absurdo | “a violência própria de uma greve de operários | a exigir simultaneamente ao 

estado que uti- | lize a violência para terminar a greve”.* || A educação como prática da 

dominação , que vem | sendo objeto desta crítica, mantendo a ingenuidade dos | educandos, o 

que pretende, em seu marco ideológico, | [nem sempre percebido por muitos dos que a realizam] 

| é indoutriná-los no sentido de sua acomodação | ao mundo da opressão. || Ao denunciá- la, não 

esperamos que as elites | dominadoras renunciem a sua prática - seria de- | masiado ingenuo 

esperá-lo. || Nosso objetivo é chamar [a] atenção [dos] verdadei- | ros humanistas para o fato de 

que eles não podem, | na busca da humanização, servir-se da con- | cepção “bancária”, sob a 

pena de se contradizerem | em sua busca. Assim como também não pode | esta concepção tornar-

se legado da sociedade opres- | 

 

*Niebuhr - “El hombre moral em una sociedad inmoral” | pagina – 127 | 
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12 || sora à sociedade revolucionária. || A sociedade revolucionária que mantenha a prá- | tica 

da educação “bancária” ou se equivocou nesta | manutenção ou se deixou “morder” pela 

desconfian-| ça e pela descrença nos homens. Em qualquer das | hipóteses, estará ameaçada pelo 

espectro da reação. || Disto, infelizmente parece que nem sempre estão convencidos os que se 

inquietam pela causa da li- | bertação. É que, envolvidos pelo clima gerador da | concepção 

“bancária” e sofrendo sua influência, não | chegam a perceber o seu significado ou a sua fôrça 

| desumanizadora. Paradoxalmente, então, usam | o mesmo instrumento alienador, num esfôrço 

que | pretendem libertador. E há até os que, usando o | mesmo instrumento alienador, chama 

aos que di- | vergem desta prática de ingênuos ou sonhadores, | quando não de reacionários. || 

O que nos parece indiscutível é que, se pretende- | mos a libertação dos homens, não podemos 

come-| çar por aliená-los ou mantê-los alienados. A li-| bertação autêntica, que é a humanização 

em proces-| so, não é uma coisa que se deposita nos homens. | Não é uma palavra a mais, ôca, 

mitificante. É prá-| xis, que implica na ação e na [reflexão] dos homens | sôbre o mundo para 

transformá-lo. || Exatamente porque não podemos aceitar a concepção | mecânica da 

consciência, que a vê como algo vazio a | ser enchido, um dos fundamentos implícitos na | visão 

“bancária” criticada, é qe não podemos acei- | tar, também, que a ação libertadora se sirva das | 

mesmas armas da dominação, isto é, da propaganda, | dos “[slogans]”, dos “depósitos”. || A 

educação que se impõe aos que verdadeiramente | se comprometem com a humanização não 

pode fundar-| se numa compreensão dos homens como seres “vazios” | a quem o mundo “encha” 

de conteudos; não pode basear-| se numa consciência espacializada, mecanicistamente com- | 

partimentada, mas nos homens como | corpos conscientes e | 
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13 || na consciência como consciência intencionada ao mundo. | Não pode ser a do depósito de 

conteudos, mas a da proble- | matização dos homens em suas relações com o mundo. || Ao 

contrário da “bancária”, a educação problema-| tizadora, respondendo à essência do ser da 

consciên- | cia, que é sua intencionalidade, nega os comunicados | e existência a comunicação. 

Identifica-se com o pró- | prio da consciência que é sempre ser consciência de, não | apenas 

quando se intenciona a objetos, mas também | quando se volta sobre si mesma, no que Jaspers 

chama | de “cisão”. Cisão em que a consciência é consciência de | consciência || Neste sentido, 

a educação libertadora, problematiza-| dora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar | ou 

de [transferir], ou de transmitir “conhecimentos” e | valôres aos educandos, meros paciêntes, 

[à] maneira | da educação bancária, mas um ato cognoscente. | Como situação gnoseológica, em 

que o objeto cognos- | cível, em lugar dde ser o término do ato cognoscen- | te de um sujeito, é 

o mediatizador de sujeitos congnos-| centes, educador de um lado; educandos, de outro, a | 

educação problematizadora coloca, desde logo, a | exigência da superação da contradição 

educador - | educandos, sem a qual não é possível a relação dialó- | gica, indispensável à 

cognoscibilidade dos sujeitos cognos- | centes em tôrno do mesmo objeto cognoscível. || O 

antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancá-| ria, que serve à dominação; outra, a 

problematizadora, que ser- | ve a libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a pri- | meira, 

necessàriamente, mantém a contradição educa- | dor-educandos e a segunda realiza a superação. 

|| Para manter a contradição, a concepção “bancária” | nega a dialogicidade como essência da 

educação e se | faz antidialógica; para realizar a superação, a educa- | ção problematizadora – 

situação gnoseológica – afirma | a dialogicidade e se faz dialógica. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

  



209 

 

14 || Em verdade, não seria possível à educação problema- | tizadora, que rompe com os 

esquemas verticais caracterís- | ticos da educação bancária, realizar-se como prática | da 

liberdade, sem superar a contradição entre o edu- | cador e os educandos. Como também não 

lhe seria | possível fazê-lo fora do diálogo. || É através dêste que se opera a superação de que 

resul-| ta um termo novo: não mais educador do educando; | não mais educando do educador, 

mas educador - | educando com educando-educador. || Desta maneira, o educador já não é o que 

apenas | educa, mas o que, enquanto educa, é educado em diálo- | go com o educando que, ao 

ser educado, também | educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem 

juntos e em que os “argumen- | tos de autoridade” já não valem. Em que [.] ser, fun- | 

cionalmente, autoridade, necessita de estar sendo com | as liberdades e não contra elas. || Já 

agora ninguém educa ninguém, como tampo[u]co | ninguém se educa [a] si mesmo: os homens 

se edu- | cam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Media- | tizados pelos objetos 

cognoscíveis que, na prática “bancária”, | são possuidos pelo educador que os descreve ou os 

de- | posita nos educandos passivos. || Esta prática, que tudo dicotomiza, distingue, na | ação do 

educador, dois momentos. O primeiro, em que êle, | na sua biblioteca ou no seu laboratório, 

exerce um ato | cognoscente frente ao objeto cognoscível, enquanto se | prepara para suas aulas. 

O segundo, em que frente | aos [educandos], narra ou discerta a respeito do objeto sôbre o | qual 

exerceu o seu ato cognoscente. || O papel que cabe a êstes, como salientamos nas | páginas 

precedentes, é apenas o de arquivarem a nar- | ração ou os depósitos que lhes faz o educador. 

Desta | forma, em nome da “preservação da cultura e do co- | nhecimento”, não há 

conhecimento. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

 

  



211 

 

15 || Não pode haver conhecimento pois os educandos não | são chamados a conhecer, mas a 

memorizar o conteú- | do narrado pelo educador. Não realizam nenhum | ato cognoscitivo, uma 

vez que o objeto que deveria | ser posto como incidência de seu ato cognoscente | é posse do 

educador e não mediatizador da refle- | xão crítica de ambos. || A prática problematizadora, pelo 

contrário, não dis- | tingue êstes no momentos no quefazer do educador-educan- | do. || Não é 

sujeito cognoscente em um, e sujeito narrador | do conteudo conhecido <↑em> [outro]. || É 

sempre um sujeito cognoscente, quer quando | se prepara, quer quando se encontra 

dialógicamente | com os educandos. || O objeto cognoscível, de que o educador bancá- | rio se 

apropria, deixa de ser, para êle, uma proprie- | dade sua, para ser a incidência da reflexão sua e 

| dos educandos. || Dêste modos, o educador problematizador re-faz | constantemente, seu ato 

cognoscente, na cognosci- | bilidade dos educandos. Êstes, em lugar de serem | recipientes 

dóceis de depósitos, são agora investiga- | dores críticos, em diálogo com o educador, investi- | 

gador crítico, também. || Na medida em que o educador apresenta aos | educandos, como objeto 

de sua “ad-miração”, o con- | teudo, qualquer que êle seja, do estudo a ser fei- | to, “re-ad-mira” 

a “ad-miração” que antes fêz, na | “ad-miração” que fazem os educandos. || Pelo fato mesmo de 

esta [prática] educativa consti- | tuir-se em uma situação gnoseológica, o papel do | educador 

problematizador é proporcionar, ,com os educan- | dos, as condições em que se dê a superação 

do conheci- | mento ao nível da “doxa” pelo verdadeiro conhecimen- | to, o que se dá ao nível 

do “logos”. || Assim é que, enquanto a prática bancária, como | 
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16 || enfatizamos implica numa espécie de anestesia, ini- | bindo o poder criador dos educandos, 

a educação pro- | blematizadora, de caráter autênticamente reflexivo | implica num constante 

ato de desvelamento da rea- | lidade. A primeira pretende manter a imersão; a segunda | pelo 

contrário, busca a emersão das consciências, de que | resulte sua inserção crítica na realidade. || 

Quanto mais se problematizam os educandos, como | seres no mundo e com o mundo, tanto 

mais se sen- | tirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais | obrigados a responder ao 

desafio. Desafiados, compreen- | dem o desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisa- | 

mente porque captam o desafio como um problema | em suas conexões com outros, num plano 

de totalidade | e não como algo petrificado, a compreensão resultante | tende a [tornar]-se 

crescentemente crítica, por isto, ca- | da vez mais desalienada. || Através dela, que provoca novas 

compreensões de no- | vos desafos, que vão surgindo no processo da respos- | tá, se vão 

reconhecendo, mais e mais, como compro- | misso. Assim é que se já o reconhecimento que 

enga- | ja. || A educação como prática da liberdade, ao contrário | daquela que é prática da 

dominação, implica na nega- | ção do homem abstrato, isolado, sôlto, desligado do | mundo, 

assim também na negação do mundo como | uma realidade ausente dos homens. || A reflexão 

que propõe, por ser autêntica, não é sôbre | êste homem abstração nem sobre êste mundo sem | 

homem, mas sobre os homens em suas relações | com o mundo. Relações em que [.] consciênc ia 

e mundo | se dão simultaneamente. Não há uma consciência an- | tes e um mundo depois e vice-

versa. || “A consciência e o mundo, diz Sartre, senão no | mesmo tempo: exterior por essência à 

consciência, | o mundo é, por essência, relativo a ela.”* || 

 

*Sartre, Jean Paul - “El hombre y las cosas”. | Losada. S. A. Buenos Aires – 1965 – paginas – 

25-26 || 
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17 || Por isto é que, certa vez, num dos “círculos de cultura” | do trabalho que se realiza no 

Chile, um camponês a | quem a concepção bancária classificaria de ignorante | absoluto, 

declarou, enquanto discutia, através de uma | “codificação”, o conceito antropológico de 

cultura: “Des - | cubro agora que não há mundo sem homem”. E quan- | do o educador lhe disse: 

- “Admitamos, absurdamente, que todos os homens do mundo morressem, mas | ficasse a terra, 

ficassem as árvores, os pássaros, os | animais, os rios, o mar , as estrêlas, não seria tudo | isto 

mundo?” || “Não, respondeu enfático, faltaria que dissesse: | Isto é mundo”. O camponês quis 

dizer exatamen- | te, que faltaria a consciência do mundo que, neces- | sàriamente, implica no 

mundo da consciência. || Na verdade, não há eu que se constitua sem um | não-eu. Por sua vez, 

o não-eu constituinte do | eu se constitue na constituição do eu constitui- | do. Desta forma, o 

mundo constituinte da cons- | ciência se torna mundo da consciência um percebido objetivo da 

cons- | ciência se torna, <↑ mundo da consciência> um percebido objetivo da cons- | seu, ao 

qual se intenciona. Daí, a afirmação | de Sartre, anteriormente citada: “consciência e | mundo 

se dão ao mesmo tempo” || Na medida em que os homens, simultaneamente | refletindo sôbre 

si e sôbre o mundo vão aumentando | o campo de sua percepção, vão também dirigindo | sua 

“mirada” [a] “percebidos” que , até então, ainda que | presentes ao que Husserl chama de “visões 

de fundo” *, | não se destacavam, “não estavam postos por si”. || Desta forma, nas suas “visões 

de fundo”, vão desta- | cando percebidos e voltando sua reflexão sôbre êles. || O que antes já 

existia como objetividade, mas não | era percebido em suas implicações mais profundas e, | às 

vêzes, nem siquer percebido, se “destaca” e assume [.] || 

 

* Husserl, Edmundo. || Notas relativas a una fenomenologia pura y una | Filosofia 

Fenomenológica || 
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18 || o caráter de problema, portanto, de desafio. || A partir dêste momento, o “percebido 

destacado” já | é objeto da “ad-miração” dos homens, de su objetivação | e, como tal, de sua 

ação e de seu conhecimento. || Enquanto, na concepção bancária – permita-se nos | a repetição 

insistente – o educador vai enchendo | aos educandos de falso saber, que são os conteu- | dos 

impostos, na prática problematizadora | vão os | educandos desenvolvendo o seu poder de capta- 

| ção e de compreensão do mundo que lhes aparece, | em suas relações com êle, não mais como 

uma | realidade estática, mas como uma realidade em | transformação, em processo. || A 

tendência, então, do educador – educando co- | mo dos educandos- educadores é estabelecer 

uma | forma autêntica de pensar e atuar. Pensar- se | a si mesmos e ao mundo, simultaneamente, 

| sem dicotomizar êste pensar da ação. || A educação problematizadora se faz, assim, um | 

esfôrço permanente através do qual os homens vão | percebendo, criticamente, como estão 

sendo no mun- | do com que e em que se acham. || Se, de fato, não é possível entendê-los fora 

de | suas relações dialéticas com o mundo, se estas existem | independentemente de se êles as 

percebem↓26 ou não é | independentemente de como as percebem, é verdade tam- | bém que a 

sua forma de atuar será esta ou aquela | em função de como se percebam no mundo. || Mais uma 

vez se antagonizam as duas concepções | e as duas práticas que estamos analisando. A “ban- | 

cária, por óbvios [motivos], insiste em manter ocul- | tas certas razões que explicam a maneira 

como estão | sendo os homens no mundo e, para isto, mitifica | a realidade. A problematizadora, 

comprometida com | a libertação, se empenha na desmitificação. Por isto, a | primeira nega o 

diálogo enquanto a segunda tem nele a | indispensável relação ao ato cognoscente, desvelador 

da realidade. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26  No manuscrito a seta encontra-se abaixo da letra m, foi transcrita desta forma somente por ausência de 

recursos para a reprodução na forma original. 
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19 || / A primeira “assistencializa”, a segunda criticiza. A primei- | ra, na medida em que, 

servindo à dominação, inibe a cria- | tividade e, ainda que não podendo matar a intencionali- | 

dade da consciência como um desprender-se ao mundo, a | “domestica”, nega os homens na sua 

vocação, ontológica e | histórica de humanizar-se. A segunda, na medida em | que, servindo à 

libertação, se funda na criatividade e | estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens 

sôbre | a realidade, responde à sua vocação, como seres que não | podem autenticar-se fora da 

busca e da transforma- | ção criadora. || A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixis -  

| tas”, terminam por desconhecer os homens como se- | res históricos, enquanto a 

problematizadora parte exata- | mente do caráter histórico e da historicidade dos | homens. || Por 

isto mesmo <↑é> que os reconhece como seres que es-| tão sendo, como seres como seres 

inacabados, inconclu- | sos, em e com uma realidade, que sendo histórica tam- | bém, é tão 

inacabada quanto êles. || Diferentemente dos outros animais, que são apenas ina- | cabados, mais 

não são históricos, os homens se sabem inaca- | bados. Têm a consciência de sua inconclusão. 

|| Aí se encontra a raiz da educação mesma, como | manifestação exclusivamente humana. Isto 

é, na incon- | clusão dos homens e na consciência que dela têm. Dai que | seja a educação um 

quefazer permanente. Permanente, na | razão da inconclusão dos homens e do devenir da 

realidade. || Desta maneira, a educação se re-faz constantemente | na praxis. Para ser, tem que 

estar sendo. || Sua “duração” - no sentido bergsoniano – de termo - co- | mo processo, está no 

jôgo dos contrários permanência- | mudança. || Enquanto a concepção “bancária” dá ênfase à 

per- | manência, a concepção problematizadora reforça a | mudança. || Desta maneira, a prática 

“bancária”, implicando | no imobilismo a que fizemos referência, se faz reacio- | nária, enquanto 

a concepção problematizadora que, não | aceitando um presente “bem comportado”, não aceita 

| 
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20 || igualmente um futuro pre-dado enraizando-se no pre- | sente dinâmico, se faz 

revolucionária. || A educação problematizadora, que não é fixismo reacio- | nário, é futuridade 

revolucionária. Daí que seja profética | e, como tal, esperançosa. Daí que corresponda à con- | 

dição de homens como seres históricos e à sua históri- | cidade. Daí que se identifique com eles, 

como seres mais | além de si mesmos – como “projetos” - como seres que | caminham para 

frente, que olham para frente; como | seres a quem o imobilismo ameaça de morde; para quem 

| o olhar para traz não [deve] <↑ser> uma forma nostálgica de que- | rer voltar, mas um modo 

de melhor conhecer o que está | sendo, para melhor construir o futuro. Daí que se identi- | fique 

com o movimento permanente em que se acham inscritos os | homens como seres que se sabem 

inconclusos; movimento que é his- | tórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito e 

<↑seu> objetivo. || O ponto de partida dêste movimento está nos homens mesmos. | Mas, como 

não há homens sem mundo, sem realidade, o mo- | vimento parte das relações homens-mundo. 

Daí que êste ponto | de partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu | agora, que 

constituem a situação em que se encontram ora | imersos, ora emersos, ora insertados. || Sòmente 

a partir desta situação, que lhes determina a | própria percepção que dela estão tendo, é que 

podem mover-se. || E, para fazê-lo, é necessário, inclusive, que a situação em | que estão não 

lhes apareça como algo fatal e intranspo- | nível, mas como uma situação desafiadora, que 

apenas | os limita. || Enquanto a prática “bancária”, por tudo o que dela dis- | semos, enfatiza, 

direta ou indiretamente, a percepção | fatalista que estejam tendo os homens de sua situação, | 

a prática problematizadora, ao contrário, propõe aos ho- | mens sus situação como problema. 

Propõe a eles sua | situação como incidência de seu ato cognoscente, atra- | vés do qual será 

possível a superação da percepção má- | gica ou ingênua que dela tenham. A percepção ingênua 

| ou mágica da realidade da qual resultava a postura fatalis- | tá cede seu lugar a uma percepção 

que é capaz de per- | ceber-se. E porque é capaz de perceber-se enquanto percebe a | realidade 

que lhe parecia em si inexorável, é capaz de objetivá- | la. || Desta forma, aprofundando a tomada 

de consciência da situa- | 
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21 || ção, os homens se “apropriam” dela como realidade histó- | rica, por isto mesmo, capaz de 

ser transformada por | êles. || O fatalismo cede, então, seu lugar ao ímpeto de | transformaão e 

de busca, de que os homens se sentem | sujeitos. || Seria realmente uma violência, como de fato 

é, que | os homens, seres históricos e necessàriamente inseridos | sem o sujeito de seu próprio 

movimento. || Por isto mesmo é que, qualquer que seja a situação | em que alguns homens 

proibam aos outros que sejam | sujejtos de sua busca, se instaura como situação | violenta. Não 

importam os meios usados para esta | proibição. Fazê-los objetos é aliená-los de suas deci- | 

sões, que são tranferidas a outro ou a outros. || Êste movimento de busca, porém, só se justifica 

na me- | dida em que se dirige ao ser mais, à humanização dos | homens. E esta, como afirmamos 

no primeiro capítulo, é | sua vocação histórica, contraditada pela desumaniza- | ção que, não 

sendo vocação, é viabilidade confortável | na história. E, enquanto viabilidade, deve aparecer 

aos ho- | mens como desafio e não como freio ao ato de buscar. || Esta busca do ser mais, porém, 

não pode realizar-se no | isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solida- | riedade 

dos existires, daí que seja impossível dar-se nas rela- | ções antagônicas entre opressores e 

oprimidos. || Ninguém pode ,<↑ser>, autenticamente, [ilegível] proibindo que os | outros sejam. 

Esta é uma exigência radical. O ser mais | que se busque no individualismo conduz ao ter mais 

| egoista, forma de ser menos. De desumanização. Não que | não seja fundamental – repitamos 

– ter, para ser. Precisamen- | te porque é, não pode o ter de alguns converter-se na | 

obstaculização ao ter dos demais, robustecendo o poder dos | primeiros, com o qual esmagam 

os segundos, na sua es- | cassez de poder. || Para a prática “bancária” o fundamental, é, no, | 

máximo, amenizar esta situação, mantendo, porém as | consciências imersas nela. Para a 

educação problemati- | zadora, enquanto um quefazer humanista e libertador, | o importante está 

em que os homens, submetidos à desu = | 
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22 | manização lutem por sua emancipação. || Por isto é que esta educação, em que educadores 

e | educandos se fazem sujeitos de seu processo, su- | perando o intelectualismo alienante, 

superando o autorita- | rismo do educador “bancário”. Supera também a fal- | as consciência do 

mundo. || O mundo, afora, já não é algo sôbre que se fala com | falsas palavras, mas [o] 

[mediatizador] dos sujeitos | da educação, a incidência da ação transforma- | dora dos homens, 

de que resulte a sua humaniza- | ção. || Esta é a razão por que a concepçao problematiza- | dora 

da educação não pode servir ao opressor. || Nenhuma “ordem” opressora suportaria que os | 

oprimidos todos passassem a dizer: por que? || Se esta educação sòmente pode ser realizada, | 

em termos sistemáticos, pela sociedade que fêz a | revolução, isto não significa que a liderança 

revo- | lucionária espera a chegada ao poder para aplicá-la. || No processo revolucionário, a 

liderança não pode | ser “bancária” para depois deixar de sê-la* ||  

 

*No quarto capítulo analisaremos detidamente êste aspecto | ao discutirmos as [teorias] anti-

dialógica e dialógica da | ação. || 
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Capítulo III || 
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Ao iniciar êste capítulo sôbre a dialogicidade da educa- | ção com o qual estaremos continuando 

as análises | feitas no anterior, a propósito da educação problemá- | tizadora, parece-nos 

indispensável tentar algumas | considerações em tôrno da essência do diálogo. | Considerações 

com as quais aprofundaremos afirmações | que fizemos a respeito do mesmo tema em 

“Educação | como Prática da Liberdade”.* || Quando tentamos um adentramento no diálogo, 

co- | mo fenômeno humano, se nos revela algo que já po- | deremos dizer se êle mesmo: a 

palavra. Mas, ao en- | contrarmos a palavra, na análise do diálogo, como | algo mais que um 

meio para que êle se faça, se nos impõe | buscar também, seus elementos constitutivos. || Esta 

busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões | de tal forma solidárias, em uma interação 

tão radical | que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas ressente- | se, imediatamente, a 

outra. Não há palavra verdadeira | que não seja uma união inquebrantável de ação e refle- | xão, 

por isto, que não seja praxis.** Daí que, dizer a palavra | verdadeira seja transformar o 

mundo.*** || A palavra inautêntica, por outro lado, <↑com> que não <↑se> pode trans- | formar 

a realidade, resulta da dicotomia que se estabelece en- | tre seus elementos constituintes. Assim 

é que, esgotada a | palavra de sua dimensão de ação, sacrificada automática- | mente a reflexão 

também, se transforma em palavreria, ver- | balismo, bla-bla-bla. Por tudo isto, alienada e 

alienante. É uma | palavra ôca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois | que não 

há denúncia verdadeira sem compromisso de transforma- | ção, nem êste sem ação. || Se, pelo 

contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrí- | ficio da ação, a palavra se converte 

em ativismo. Êste, que é ação | pela ação, ao minimizar a reflexão, nega também a praxis 

verdadei- | ra e impossibilita o diálogo. || 

 

* Paz e Terra – Rio – 1967 || 

 

*** Algumas destas reflexões nos foram motivadas em nossos diálogos com o | professor 

Ernani Maria Fiori. || 
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2 || Qualquer destas dicotomias, ao gerar-se em formas inautênti-| cas de existir, gera formas 

inautênticas de pensar, que refor- | çam a matriz em que se constituem. || A existência, porque 

humana, não pode ser muda, silenciosa, | nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas 

de pa- | lavras verdadeiras, com que os homens transformam o mun- | do. Existir, humanamente 

é pronunciar o mundo, é modificá- | lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematiza- | do aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. || Não é no 

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, | no trabalho, na ação-reflexão. || Mas, se 

dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é trans- | formar o mundo, dizer a 

palavra não é privilégio de alguns homens, | mas o direito de todos os homens. Precisamente 

por isto, ninguém po- | de dizer a palavra verdadeiramente sózinho, ou dizê-la para os outros, 

num | ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais || Dizer a palavra referida ao 

mundo a ser transformado im- | plica num encontro dos homens para esta transformação. || O 

diálogo é êste encontro dos homens, mediatizados pelo mun- | do, para pronunciá- lo, não se 

esgotando, portanto, na relação eu-Tu. || Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre 

os que querem | a pronúncia do mundo e os que não a querem; entre os que negam | aos demais 

o direito de dizer a palavra e os que se acham negados dêste di- | reito. É preciso primeiro que 

os que assim se encontram, negados no | direito primordial de dizer a palavra, reconquistem 

êsse direito, proibin- | do que este assalto desumanizante continue. || Se é dizendo a palavra com 

que, pronunciando o mundo, os homens | o transformam, o diálogo se impõe como caminho 

pelo qual | os homens ganham significação enquanto homens. || Por isto, o diálogo é uma 

exigência existêncial. E, se ele é o | encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus | 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado <↑e humanizado> não | pode reduzir-se a 

um ato de depositar idéias de um su- | jeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca | de 

idéias e serem consumidas pelos permutantes. || Não é também discussão guerreira, polêmica, 

entre | sujeitos que não aspiram a comprometer-se com a | pronúncia do mundo, nem com 

buscar. ||  

| 

 

* Não nos referimos, obviamente, ao silêncio das meditações profundas em que os | homens, 

numa forma só aparente de sair do mundo, dele “afastando-se” para | “ad-mirá-lo” em sua 

globalidade, com êle, por isto, continuam. Daí que estas | formas de recolhimento não sejam 

verdadeiras quando os homens nelas se en- | contrem “molhados” de realidade e não quando, 

siguinificando um des- | prêso ao mundo, sejam maneiras de fugir dele, numa espécie de | 

“esquisofrenia histórica”. || 
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3 || a verdade, mas <↑com> [impor] a sua. || Porque é encontro de homens que pronunciam o 

mun- | do não deve ser doação do pronunciar de um a outros. | É um ato de criação. Daí que não 

possa [ser] manhoso | instrumento de que lance mão um sujeito para a con- | quista do outro. A 

conquista implicíta no diálogo, | é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo | 

outro. Conquista do mundo para a humanização dos | homens. || Não há diálogo, porém, se não 

<↑há> um profundo amor | ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia | do mundo, 

que é um ato de criação e recriação se não | há amor que a infunda.* || Sendo fundamento do 

diálogo, o amor é, também, diá- | logo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que | 

não possa verificar-se na relação de dominação. Nesta | o que há é a patologia de amor: sadismo 

em quem domi- | na; masoquismo nos dominados. Amor, não. Porque | é um ato de coragem, 

nunca de mêdo, o amor é compro- | misso com os homens. Onde quer que estejam êstes, o- | 

primidos, o ato de amor esta em comprometer-se | com sua causa. A causa de sua humanização. 

Mas, | 

 

* Cada vez nos convencemos mais da necessidade de que os ver- | dadeiros revolucionár ios 

reconheçam na revolução, porque um | ato [.] criador e humanizador, um ato de amor. || Para 

nós a revolução, que não se faz sem teoria da revolução, | portanto sem ciência, não tem nesta 

uma inconciliação | com o amor. Pelo contrário, a revolução, que é feita pelos ho- | mens, o é 

em nome de sua humanização. || Que leva os [revolucionários] a aderir aos [oprimidos], se | não 

a condição desumanizadora em que se acham êstes? || Não é devido à deterioração a que se 

submete a palavra | amor no mundo capitalista que a revolução vá deixar | de ser amorosa, nem 

os revolucionários façam silêncio de | seu caráter biófilo. Guevara, ainda que tivesse salientado, 

| “risco de parecer ridículo”, não temem afirmá-lo. || “Deja-me decirle, declarou dirigindo-se a 

Carlos Guijano, a [riesgo] de pa- | recer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado 

por gran- | des sentimientos de amor. Es imposible pensar em un revolucionario | auténtico sin 

esta cualidad.” || Guevara, Ernesto - “Obra Revolucionária” || Ediciones ERA – S.A. 1967 – 

México || página – 637-639 || 
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4 || êste compromisso, porque é amoroso, é dialógico. || Como ato de valentia, não pode ser 

piegas; como ato | de liberdade, não pode ser pretexto para a manipula- | ção, senão gerador de 

outros atos de liberdade. A não | ser assim não é amor. || Por isto mesmo é que, em seu nome,  

não podem | os dominadores, os oprimidos, acomodar-se à violência | que se lhes imponha, mas 

então para que desapareçam | as condições objetivas em que estão esmagados./ || Sómente com 

a repressão da situação opressora é | possível restaurar o amor que nela estava proibido. || Se 

não amo o mundo, se não amo a vida, se | não <↑amo> os homens, não me é possível o diálogo. 

|| Não há, por outro lado, diálogo se não há humildade. | A pronúncia do mundo, com que os 

homens <↑o> recriam | permanentemente, não pode ser um ato arrogante. || O diálogo, como 

encontro dos homens para a | tarefa comum de saber e agir, se rompe, se seus | polos (ou um 

deles) perdem a humildade. || Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto | é, se a vejo 

sempre no outro, nunca em mim? || Como posso dialogar se me admito como um ho- | mem 

diferente, virtuoso por herança, diante dos | outros, meros “isto”, em quem não reconheço ou- | 

tros eu? || Como posso dialogar se me sinto participante | de um “gheto” de homens puros, donos 

da verda- | de e do saber, para quem todos os que estão fora | são “essa gente”, ou são “nativos 

inferiores”? || Como posso dialogar, se parto de que a pronún- | cia do mundo é tarefa de homens 

seletos e que | a presença das massas na história é sinal de | sua deterioração que devo evitar? || 

Como posso dialogar, se me fecho à contribui- | ção dos outros, que jamais reconheço e até me 

| sinto ofendido com ela? || 
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5 || Como posso dialogar se temo a superação e se, | só em pensar nela, sofro e definho? || A 

auto-suficiencia é incompativel com o diálogo. | Aos homens que não têm humildade ou a 

perdem, | não podem aproximar-se do povo. Não podem ser | seus companheiros de pronúncia 

do mundo. Se al- | guém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem | quanto os outros, é 

que lhe falta ainda muito que ca- | minhar, para chegar ao lugar de encontro com | êles. Neste 

lugar de encontro, não há ignorantes | absolutos nem sábios absolutos: há homens que, em | 

comunhão, buscam saber. || Não há também, diálogo, se não há uma intensa | fé nos homens. 

Fé no seu poder de fazer e de refazer. | De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que | 

não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos | homens. || A fé nos homens é um dado a 

priori do diálogo. | Por isto, existe antes mesmo de que êle se instale. O | homem dialógicos tem 

fé nos homens antes de encon- | trar-se frente a frente com eles. Esta, contudo, não |é uma 

ingênua fé. O homem dialógico, que é crítico, sa- | be que, se o poder de fazer, de criar, de 

transformar é | um poder dos homens, sabe também que podem | êles, em situção concreta, 

alienados, ter êste poder | prejudicado. Esta possibilidade, porém, em lugar de | matar no homem 

dialógico a su[a] fé nos homens, a- | parece a êle, pelo contrário, como um desafio ao qual | tem 

de responder. Está convencido de que êste poder | de fazer e transformar, mesmo que negado 

em | situações concretas, tende a renascer. Pode renascer. | Pode constituir-se. Não 

gratuitamente, mas na e pela | luta [por] sua humanização. Com a instalação do | trabalho não 

mais escravo, mas livre, que dá <↑a> alegria | de viver. || Sem esta fé nos homens o diálogo é 

uma farsa. Trans- | forma-se, na melhor das hipóteses, em manupulação dis- | farçada de 

paternalismo. || 
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6 || Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos | homens, o diálogo se faz uma relação 

horizontal, em que a | confiança de um pelo outro é conseqüência lógica. Se | ria uma 

contradição se , amoroso, humilde e cheio de fé, | o diálogo não provocasse êste clima de 

confiança en- | tre seus sujeitos. Por isto inexiste esta confiança na re- | lação antidialógica da 

concepção “bancária” da educação. || Se a fé nos homens é um dado a priori do diálogo, a | 

confiança se instaura com êle. A confiança vai fazen- | do os sujeitos dialógicos cada vez mais 

companheiros | na pronúncia do mundo. Se falha esta confiança, é | que fallharam as condições 

discutidas anteriormente, | um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada fé | nos homens 

não podem gerar confiança. A confiança | implica no testemunho que um sujeito dá aos outros 

de suas | reais e concretas intenções. Não pode existir, se a palavra, | descaracterizada, não 

coincide com os atos. Dizer uma | coisa e fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode | 

ser estímulo à confiança. || Falar em democracia e silenciar o povo é uma farsa. | Falar em 

humanismo e negar os homens é uma mentira. || Não há diálogo, tampo[u]co, sem esperança. 

A esperan- | ça está na raiz mesma da inconclusão dos homens | da qual se movem em 

permanente busca. Busca, | segundo já vimos, que não pode dar-se no isolamento, | mas na 

comunhão dos homens. || A desesperança é também uma forma de silencia r, | de negar o mundo, 

de fugir dele. A desumanização, que | resulta da “ordem” injusta, não pode ser razão para a | 

perda da esperança, mas, pelo contrario, motivo para | mais esperança. | Á que leva à busca 

incessante da ins-| tauração da humanidade negada na injustiça. || Não é, porém, a esperança 

um cruzar de braços e espe- | rar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com | 

esperança, espero. || Se o dialogo é o encontro dos homens para ser mais, | não pode fazer-se na 

desesperança. Se os sujeitos do diá-| logo nada esperam do seu quefazer, já não pode haver 

diálogo. | O seu encontro é vazio e estéril. É burocrático e fastidioso. || Finalmente, não há 

diálogo verdadeiro se não há nos seus | 
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7 || sujeitos um pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que | não aceitando a dicotomia mundo -

homens, reconhece entre | êles uma inquebrantável solidariedade. || Êsste é um pensar que 

percebe a realidade como proces- | so, que a capta em constante devenir e não como algo | 

estático. Não se dicotomiza a si mesmo da ação. “Banha-se | constantemente de temporalidade 

a cujos riscos não teme. || Opõe-se ao pensar ingenuo, que vê “o tempo histórico | como um 

pêso, como uma estratificação das aquisições | e experiênicas do passado, *” de que resulta 

dever ser o pre- | sente algo normalizado e bem comportado. || Para o pensar ingênuo , o 

importante é a acomodação | a êste hoje normalizado. Para o crítico, a transformação 

permanente da realidade, para a permanente humaniza- | ção dos homens. Para o pensar crítico, 

diria Pierre | Furter, “a meta não sera mais elimiar os riscos da tem- | poralidade, agarrando-se 

ao espaço garantido, mas tem- | poralizaro espaço. O universo não se revela a mim, diz | ainda 

Furter, no espaço, impondo-me uma presença | maciça a que só posso me adaptar, mas como 

um | campo, um domínio, que vai tomando forma na me- | dida de minha ação”. ** || Para o 

pensar ingênuo, <↑a meta> é agarrar-se a êste espaço | garantido, ajustando-se a êle e, negando 

a temporali- | dade, negar-se a si mesmo. || Sòmente o diálogo, que implica [num] pensar crítico, 

é | capaz também de gerá-lo. || Sem êle, não <↑há> comunicação e sem esta não há verdadeira 

edu- | cação. A que, operando a superação da contradição educador- | educandos, se instaura 

como situação gnoseológica, em | que os sujeitos cognoscentes incidem sem ato cognoscente | 

sôbre o objeto cognoscível que os mediatiza. || Daí que, para esta concepção da educação como 

prática | da liberdade, a sua dialogicidade comece, não quando o educa- || dor-educando se 

encontra com os educandos-educadores em | uma situação pedagógica, mas antes, quando 

aquele se pergunta em | tôrno de que vai dialogar com êstes. Esta inquietação em tôrno do con- 

|| 

 

*Trecho de carta de um amigo do autor. || ** Furter, Pierre – “Educação e Vida” || Editora Vozes 

de Petrópolés – Rio – 1966 – paginas– 26-27. || 
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8 || teudo do diálogo é a inquietação em tôrno do conteudo | programático da educação. || Para 

o “educador” “bancário”, na sua autodialogicidade, | a pergunta òbviamente não é [a] 

[propósito] [do] [conteudo] | do diálogo, que para êle não existe, mas a respeito do progra- | ma 

sôbre o qual discertará a seus alunos. E a esta pergun- | tá responderá ele mesmo, organizando 

seu programa. || Para o educador-educando, dialógico, problematiza- | dor, o conteudo 

programático da educação não é uma do- | ação ou uma imposição – um conjunto de informes 

a ser | depositado nos educandos, mas a devolução organi- | zada, sistematizada e acrescentada 

aos indivíduos | daquilo o que êles aspiram saber mais.* || A educação autêntica, repitamos, não 

se faz de “A” | para “B” | ou de “A” sobre “B”, mas de “A” com “B”, media- | tizados pelo 

mundo. Mundo que impressiona e desafia | a [uns] e a outros, originando visões ou pontos de 

vista | sôbre êle. Visões empregnadas de anseios, de [dúvidas], de | esperanças ou desesperanças 

que implicitam temas | significativos, à base dos quais se constituirá o conteu- | do programático 

da educação. Um dos equívocos de uma | concepção ingênua do humanismo, está em que, na 

ânsia | de corporificar um modêlo ideal de “bom homem”, se | esquece da situação concreta, 

existencial, presente dos | homens mesmos. “O humanismo consiste, dis Furter, em | permit ira 

a tomada de consciência de nossa plena humanida- | de, como condição e obrigação: como 

situação e projeto”*** || Simplesmente não podemos chegar aos operários e aos | 

 

* Em uma longa conversação com Malraux, declarou Mao: “Vous savez que je proclame depuis 

longpemps: [Mous] devons | enseigner aux masses avec précision ce que nous avons | reçu 

d'elles avec confusion” || Malraux, André – AnTimémoires – Gallimard – Paris – 1967 – pagina 

531. | Nesta afirmação de Mao está tôda uma teoria dialógica da | constituição do conteudo 

programático da educação, que não po- | de ser elaborado a partir das finalidades do educador, 

| do que lhe pareça ser o melhor para seus educandos. || ** Furter, Pierre – Obra citada – pagina 

– 165.  
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9 | camponeses, êstes, de modo geral, imersos num contex- | to colonial, quase umbilicalmente 

ligados ao mundo | da natureza de que se sentem mais partes que trans- | formadores, para, à 

maneira da concepção “bancária” | entregar-lhes “conhecimento” ou impôr-lhes um modê- | lo 

| de bom homem, contido no programa cujo con- | teudo nós mesmos organizamos. || Não seriam 

poucos os exemplos, que poderiam | ser citados, de planos, de natureza política ou simples- | 

mente docente, que falharam, porque ose seus realiza- | dores partiram de sua visão pessoal da 

realidade. | Porque não levaram em conta, num mínimo instante, | os homens em situação a 

quem se dirigia seu prográ- | ma, a não ser como puras incidências de sua ação. || Para o 

educador humanista ou revolucionário | autêntico, a incidência da ação é a realidade a ser | 

transformada por êles com os outros homens e não | êstes. || Quem atua sôbre os homens para, 

indoutrinando- | ous, adaptá-los cada vez mais à realidade que deve per- | manecer intocada, 

são os dominadores. || Lamentavelmente, porém, neste “conto” da vertica- | lidade da 

programação, “conto” da concepção “ban- | cária”, caem muitas vezês lideranças revolucioná -  

| rias, no seu empenho de obeter a adesão do povo | à ação revolucionária. || Acercam-se às 

massas camponesas ou urbanas | com projetos que podem corresponder à sua visão | do mundo, 

mas não necessàriamente à do povo.* || 

 

* “Pour établir une liaisiona avec les masses, nouns devons nous conformer à leurs bessoins, à 

leurs | désir. Dans tout travail pour les masses, nous devours partir de leurs besoins, | et non de 

nos propres désirs, si louabres soient-ils. Il arrive souvent que les | masses [aient] objectivement 

besoin de telles ou telles transformations, mais | que subjectivement elles ne soient consciences 

de ce besoin, qu' elles n' aient | nil la volanté ni le désir de les réaliser; dans ce cas, nous devons 

| attendre avec patience; c'est seulement lorsque, a la suite de notre | travail, les masses seron't, 

dans leurs majorité, conscientes de la né- | cessité de ces transformations, lorqu'elles auront la, 

[volanté] el le désir de | les faire aboutir qu'on pourra les réaliser; simon, l'on risque de se couper 

| des masses. || … Deux princepes doivent nous guider: premièrement, les besoins réels des 

masses | et non les besoins nés de notre imagination: deuxièmement, de désir librement exprimé 

| par les massess, la résolutions qu' elles ont prises elles – mêmes et non celles que | nous prenons 

a leur place”. - Mao Tsé-Tung. “- Le front uni dans le Travail Culturel” | 1944. || 
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10 || Esquecem-se de que o seu objetivo fundamental é lutar com | o povo pela recuperação da 

humanidade roubada e não con- | quistar o povo. Êste verbo não deve caber na sua linguagem, 

| mas na do dominador. Ao revolucionário cabe libertar e | libertar-se com o povo, não 

conquistá-lo. || As elites dominadoras, na sua atuação política, são efi- | cientes no uso da 

concepção “bancária”, [em que a conquis- | tá é um dos instrumentos] porque, na medida em 

que. | esta desenvolve uma ação apassivadora, coincide com o | estado de “imersão” da 

consciência oprimida. Aprovei- | tando esta “imersão” da consciência oprimida, estas elites | 

vão transformando-a naquela “vasilha” de que fala- | mos e pondo nela “slogans” que a fazem 

mais teme- | rosa ainda da liberdade. || Um trabalho verdadeiramente humanista é incom- | 

patível com esta prática. Através dele, o que se há | de fazer é propor aos oprimidos os “slogans” 

dos opresso- | res, como problema, proporcionando-se, assim, a sua | expulsão de “dentro” dos 

[oprimidos]. / || Afinal, o empenho dos humanistas não pode ser o da luta de seus slogans contra 

os slogans dos opresso- | res, tendo como intermediários os oprimidos, como | se fôssem palco 

desta luta. Como se não fôssem “hospe- | deiros” dos slogans de uns e de outros. O empenho 

dos | humanistas, pelo contrário, está em que os oprimidos | tomem consciência de que, pelo 

fato mesmo de que | estão sendo “hospedeiros” dos opressores, como seres duais, | não estão 

podendo ser. || Esta prática implica, por isto mesmo, em que o | acercamento às massas 

populares se faça, não para | levar-lhes uma mensagem “salvadora”, em forma de | conteudo a 

ser depositado, mas, para, em diálogo com | elas, conhecer, não só a objetividade em que estão, 

mas | a consciência de que tenham desta objetividade; os vários | níveis de percepção de si 

mesmas e do mundo em que | e com que estão. || Por isto é que não podemos, a não ser 

ingenuamente, | 
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11 | esperar resultados positivos de um programa, seja edu- | cativo num sentido mais teórico 

ou de uma ação política, se | desrespeitando a particular visão de mundo que tenha | ou esteja 

tendo o povo, se constitue numa espécie | de invasão cultural, ainda que feita com a melhor | 

das intenções. Mas invasão cultural sempre.* || Será a partir da situação presente, existencia l, 

con- | creta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que | poderemos organizar o conteudo 

programático da | educação ou da ação política, acrescentemos. || O que teremos de fazer, na 

verdade, é propor ao | povo, através de certas contradições básicas, sua si- | tuação existencia l, 

concreta, resente, como proble- | ma que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige | resposta, 

não só ao nível intelectual, mas <↑ao> da ação** || Nunca apenas [discertar] sôbre ela e jamais 

doar- | lhe conteudos que pouco ou nada tenham a ver com | seus anseios, com suas dúvidas, 

com suas esperan- | ças, com seus temores. Conteudos que, às vezes, au- | mentam êstes temores. 

Temores de consciência opri- | mida. || Nosso papel não é falar ao povo sôbre a nossa | visão do 

mundo, ou tentar impô-la a êle, mas dia- | logar com êle sobre a sua e a nossa. Temos de estar | 

convencidos de que a sua visão do mundo, que se ma- | nifesta nas várias formas de sua ação, 

reflete a sua | situação no mundo, em que constitue. A ação | educativa e política não podem 

prescindir do conhe- | cimento crítico desta situação. Sob pena de se fazerem | “bancários” ou 

de pregarem no deserto. || 

 

* No capítulo seguinte, analisaremos detidamente esta questão. || ** Neste sentido, é tão 

contraditório que homens verdadeiramente | humanistas usem a prática “bancária”, quanto que 

homens | de direita se empenhem num esfôrço de concepção proble- | matizadora. Êstes são 

sempre muito coerentes – ja- | mais aceitam uma pedagogia da problematização. || 
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12 || Por isto mesmo é que, muitas vêzes, educadores e | políticos falam e não são entendidos. 

Sua linguagem | não sintoniza com a situação concreta dos homens | a quem falam. E sua fala 

é um discurso a mais, | alienado e alienante. || É que a linguagem do educador ou do políti- | co 

[e cada vez nos convencemos mais de que êste | há de tornar-se também educador no sentido | 

mais amplo da expressão] tanto quanto a lingua- | gem do povo, não existe sem um pensar e 

ambos, | linguagem e pensar, sem uma estrutura a que se | encontrem [referidos]. Desta forma, 

para que haja | comunicação eficiente entre êles, é preciso que e- | ducador e político sejam 

capazes de conhecer as | condições estruturais em que o pensar e a lingua- | gem do povo , 

dialéticamente, se constituem. || Daí também que o conteudo programático | para a ação que é 

de ambos, não possa ser de ex- | clusiva eleição daqules, mas deles e do povo. || É na realidade 

mediatizadora, na consciência que | dela tenham os educadores e povo, que iremos buscar | o 

conteúdo [programático] da educação. || O momento dêste buscar é o que inaugura o diá- | logo 

da educação como prática da liberdade. É o mo- | mento em que se realiza a investigação do 

que chama- | mos de universo temático* do povo ou do conjunto de | seus temas geradores. || 

Esta investigação implica, necessáriamente, numa meto- | dologia que não pode [contradizer] a 

dialogicidade da educa- | ção libertadora. Daí que seja igualmente dialógica. Dai que, | 

conscientizadora também, proporcione, ao mesmo tempo, | a apreensão dos “temas geradores” 

e a tomada de consciên- | cia dos indivíduos em tôrno dos mesmos. || Esta é a razção pela qual 

[em coerência ainda com a finalida- | de libertadora da educação dialógica] | não se trata de ter 

nos homens | 

 

* Com a mesma conotação usamos a expressão temática | significativa. || 
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13 || o objeto da investigação de que o investigador seria o | sujeito. | O que se pretende 

investigar, [realmente], não são | os homens, como se fôssem peças anatômicas, mas o seu | 

pensamento-linguagem referido à realidade, os níveis de sua | percepção desta realidade, a sua 

visão do mundo, em | que se encontram envolvidos seus “temas geradores”. || Antes de 

perguntar-nos o que é um “tema gerador”, | cuja resposta nos aclarará o que é o “unive rso 

mínimo | temático”, nos parece indispensável desenvolver algu- | mas reflexões. || Em verdade, 

o conceito de “tema gerador” não é uma | criação arbitrária ou uma hipótese de trabalho que 

deva | ser comprovada. Se o “tema gerador” fôsse uma hipóte- | se que devesse ser comprovada, 

a investigação, primeira- | mente, não seria em tôrno dele, mas de sua existência | ou não. || 

Neste caso, antes de buscar aprendê-lo em sua | riqueza, em sua significação, em sua 

pluralidade, em | seu devenir em sua constituição histórica, teríamos | que constatar, 

primeiramente, sua objetividade. Só | depois, então poderíamos tentar sua captação. || Ainda 

que <↑esta> postura – a de uma dúvida crítica – seja le- | gítima, nos parece que a constatação 

do “tema gerador” | como uma concretização, é algo a que chegamos atra- | vés, não só da 

própria experiência existêncial, mas tam- | bém de uma [reflexão] crítica sobre as relações 

homens- | mundo e homens-homens, implícitas nas primeiras. || Detenhamo-nos neste ponto. 

Mesmo que possa parecer | um lugar comum, nunca será demasiado falar em tôrno | dos homens 

como os únicos seres, entre os inconclusos, capazes | de ter, não apenas sua própria atividade, 

mas a si mesmos, | como objeto de sua consciência, o que os distingue do ani- | mal, incapaz de 

separar-se de sua atividade. || Nesta distinção, aparentemente superficial, vamos en- | contrar, 

as linhas que demarcam os campos de uma e de | [o]utro, do ponto de vista da atividade de 

ambos no espaço em | 
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14 || em que se encontram. || Ao não poder separar-se de sua atividade sôbre a | qual não pode 

exercer um ato reflexivo, o animal não | consegue impregnar a transformação que realiza no | 

mundo de uma significação que vá mais além de | si mesmo. / || Na medida em que sua atividade 

é uma aderência | dele, os resultados da transformação operada através | dela não o sobrepassam. 

Não se separam dele tanto | quanto sua atividade. Daí que ela careça de finalida- | des que 

fôssem propostas por êle. De um lado, o animal | não se separa de sua atividade, que a êle se 

encontra | aderida; de outro, o ponto <↑de> decisão desta se acha fora | dele; na espécie a que 

pertence. Pelo fato de que sua | atividade seja êle e êle seja sua atividade, não poden- | do dela 

separar-se, enquanto seu ponto de decisão se | acha em sua espécie e não nele, o animal se 

constitue, | fundamentalmente, como um “ser em si”. || Ao não ter êste ponto de decisão em si, 

ao não poder | objetivar-se nem à sua atividade, ao carecer de finalida- | des que se proponha e 

que proponha, ao viver “[imerso]” no | “mundo” a que não consegue dar sentido, ao não ter | 

um amanhã nem um hoje, por viver um presente | esmagador, o animal é [.] histórico. Sua vida 

histórica não | se dá, não <↑no> mundo tomado em sentido rigoroso, pois que | o mundo não se 

constitue em um “não-eu” para êle, que | fôsse capaz de constituí- lo como eu. || O mundo 

humano, que é histórico, se faz, para o “ser em | si”, mero suporte. Seu contôrno não lhe é 

problemático, mas | estimulante. Sua vida não é um correr riscos, uma vez que | não os sabe 

correndo. Êstes, porque não são desafios perceptí- | veis reflexivamente mas puramente 

“notados” pelos sinais | que os apontam, não exigem respostas que impliquem | em ações 

decisórias. O animal, por isto mesmo, não pode | comprometer-se. Sua condição de ahistórico 

não lhe permite | assumir a vida. E, porque não a assume, não pode cons- | 
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15 || truí-la. E, se não a constroe, não pode transformar o | seu contorno. Não pode, tampouco, 

saber-se destruído | em vida, pois não consegue alongar seu suporte, onde | ela se dá, em um 

mundo significativo e simbólico, | o mundo compreensivo da cultura e da história. Esta | é a 

razão pela qual o animal não animaliza seu | contôrno para animalizar-se, nem [tampouco] se 

de- | sanimaliza. No bosque, como no zoológico, continua um | “ser em si” - tão animal aqui 

como lá. || Os homens, pelo contrário, ao [terem] consciência de | sua atividade e do mundo em 

que estão, ao atuarem | em função de finalidades que propõem e se propõem, ao | terem o ponto 

de decisão de sua busca em si e em suas | relações com o mundo, ao impregnarem o mundo de 

| sua presença criadora através da transformação | que realizam nele, na medida em que derem 

podem | separar-se e, separando-se podem com êle ficar, os | homens, ao contrario do animal, 

não sòmente vivem, | mas existem, e sua existência é histórica. || Se a vida do animal se dá em 

um suporte atem- | poral, plano, igual, a existência dos homens se dá no | mundo que êles 

recriam e transformam incessantemen- | te. Se, na vida do animal o aqui não é mais que um | 

“habitat” ao qual êle contacta, na existência dos homens | o aqui não é somente um espaço 

físico, mas tam- | bém um espaço histórico. || Para o animal, rigorosamente, não há um aqui, | 

um agora, um alí, um amanhã, um ôntem, porque, | carecendo da consciência de si, seu viver é 

uma | determinação total. Não é possível ao animal sobre- | passar os limites impostos pelo aqui, 

pelo agora ou | pelo ali. || Os homens, pelo contrário, porque são consciência de | si e consciênc ia 

do mundo, porque são um corpo cons- | ciente, vivem uma relação dialética entre a 

determinação | dos limites e sua liberdade. || 
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16 || Ao se separarem do mundo, que objetivam, ao sepa- | rarem sua atividade de si mesmos, 

ao terem o ponto | de decisão de sua atividade em si, em suas relações | com o mundo e com os 

outros, os homens ultrapas- | sam as “situações limites”, que não devem ser to- | madas como 

se fossem barreiras insuperáveis, mas | além das quais nada existisse.* No momento mes- | mo 

em que os homens as apreendem como freios, em | que elas se configuram como obstáculos à 

sua huma- | nização, se transformam em “percebidos destaca- | dos” em sua “visão de fundo”. 

Revelam-se, assim, como | realmente são: dimensões concretas e históricas de uma | dada 

realidade. Dimensões desafiadoras dos homens, | que incidem sôbre elas através de ações que 

Vieira Pinto | [chama] de “atos limites” - aqueles que dirigem | à superação e à negação do dado, 

em lugar de im- | plicarem na sua aceitação dócil e passiva. || Esta é a razão pela qual não é a 

“situação limite”, em | si mesma, geradora de um clima de desesperança, | mas a percepção que 

os homens tenham dela, num | dado momento histórico, como um freio a êles, como | algo que 

êles não podem ultrapassar. No momento | em que a percepção crítica se instaura, na ação | 

mesma, se desenvolve um clima de esperança e confian- | ça que leva os homens a superar a 

“situação limite.” || Esta superação, que não existe fora das relações homens-mundo, | 

 

* O professor Álvaro Vieira Pinto, analisa, com bastante lucidez, o | problema das “situações 

limites”, cujo conceito aproveita, esvaziando-o, | porém, da dimensão pessimista que se 

encontra originàriamente em | Jaspers || Para Vieira Pinto, as “situações limites” não são “o 

contôrno infranque- | ável onde terminam as possibilidades, mas a margem real onde | começam 

tôdas as possibilidades”; não são “a fronteira entre o ser e | o nada, mas a fronteira entre o ser e 

o ser mais” (mais ser) | Vieira Pinto – Álvaro || “Consciência e realidade nacional” | ISEB – Rio 

– 1960 – II Volume. Página 284. || 
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17 || sòmente pode verificar-se através da ação dos homens | sôbre a realidade concreta em que 

se dão as “situações | limites”. || Superadas estas, como transformação da realidade, | novas 

surgirão, provocando outros “atos-limites” dos | homens. || Desta forma, o próprio dos homens, 

é estar, como | consciência de si e do mundo, em relação de enfrenta- | mento com sua realidade 

em que, históricamente X | se dão as “situações limites”. E êste enfrentamento | com a realidade 

para a superação dos obstáculos só | pode ser feito históricamente, como históricamente | se 

objetiva as “situações limites”. || No mundo <↑do> animal, que não sendo rigorosamen- | te 

mundo, mas suporte em que está, não há “situa- | ções limites” pelo caráter ahistórico do 

primeiro, que | se entende ao segundo. || Não sendo o animal um “ser para si”, lhe falta | o poder 

de exercer “atos-limites”, que implicam numa | postura decisória frente ao mundo, do qual o 

ser | se “separa” e, objetivando-o, o transforma com sua | ação. Preso organicamente a seu 

suporte, o animal | não se distingue dele. || Desta forma, em lugar de “situações limites”, que | 

são históricas, è o suporte mesmo, maciçamente, que | o limita. O próprio do animal, portanto, 

não é estar | em relação com seu suporte – se estivesse, o suporte | seria mundo – mas adaptado 

a êle. Daí que, como um | “ser em si” ao “[produzir]” um ninho, uma colméia, um | buraco 

<↑ôco> onde viva, não esteja realmente criando produtos | que tivessem <↑sido o> resultado de 

“atos-limites” - respostas | transformadoras. Sua atividade produtora está subme- | tida à 

satisfação de uma necessidade física, puramente | estimulante e não desafiadora. Daí que seus 

produtos | fora de dúvida, “pertençam diretamente a seus | 
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18 || corpos físicos, enquanto o homem é livre frente á | seu produto [”].* || Sòmente na medida 

em que os produtos que resul- | tá, da atividade do ser “não [pertençam] a seus corpos | físicos”, 

ainda que recebam o seu sêlo, darão surgiment- | to à dimensão significativa do contexto que, 

assim, | se faz mundo. || Daí em diante, êste ser, que desta forma atua e | que, necessàriamente, 

é um ser consciência de si, | um “ser para si”, não poderia ser, se não estivesse | sendo, no mundo 

com o qual está, como também | êste mundo não existiria, se êste ser não existisse. || A diferença 

entre os dois, entro o animal, de cuja ativi- | dade, porque não constitue “atos limites”, não 

resulta | uma produção mais além de si e os homens que, a- | través de sua ação sôbre o mundo, 

criam o domínio | da cultura e da história, está em que sòmente êstes | são seres da praxis. 

Sòmente êstes são práxis. Praxis que, | sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora 

| da realidade, es é fonte de conhecimento e <↑de> criação. Com | efeito, enquanto a atividade 

animal, realizada sem | praxis, não implica <↑em> criação, a transformação exercí- | da pelos 

homens [.] implica nela. || E é como seres transformadores e criadores que os ho- | mens, em 

suas permanentes relações com a realidade, | produzem, não sòmente os bens matinais, as coisas 

sen- | síveis, os objetos, mas também as instituições sociais, suas | idéias, serão concepções. ** 

|| Através de seu permanente quefazer transformador | da realidade objetiva, os homens, 

simultâneamente, criam | a história e se fazem seres histórico-sociais. || Porque, ao contrário do 

animal, os homens podem | 

 

* Marx – “Manuscritos económico-filosóficos” || * A propósito dêste aspecto, ver Karel, Kosick 

– “Dialéctica de lo Concreto.” || Editorial Grijalbo – México – 1967. || 
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19 || tridimensionalizar o tempo – passado – presente – futuro - | que, contudo, não são 

departamentos estanques, sua | história, em função de sua s mesmas criações, vai | se 

desenvolvendo em permanente devenir, em que | se [concretizam] suas unidades epocais. Estas, 

| como o ôntem, o hoje e o amanhã, não são secções | fechadas e inter-comunicáveis do tempo, 

que ficassem | petrificadas e nas quais os homens estivessem [enclau- | suradas]. Se assim fôsse, 

desapareceria uma condição | fundamental da história: sua continuidade. As [uni- | dades] 

epocais, pelo contrário, estão em relação umas | com as outras*, na dinâmica da continuidade 

histórica. || Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto | de ideias, de concepções, 

esperanças, dúvidas, valôres, | desafios em interação dialética com seus contrários, | buscando 

plenitude. A representação concreta de | muitas destas idéias, dêstes valores, destas concepções 

e | esperanças, como também os obstáculos ao ser mais | dos homens constituem os temas da 

época. || Estes não sòmente implicam em outros que são | seus contrários, às vezes antagônicos, 

mas também | indicam tarefas que a ser realizadas e [cumpridas]. Desta | forma, não há como 

surpreender os temas históricos isola- | dos, soltos, desconectados, coisificados, parados, mas 

em | relação dialética com outros, seus opostos. Como também | não há outro lugar para 

encontrá-los que não seja nas | relações homens-mundo. O conjunto dos temas em in- | teração 

constitue o “universo temático” da época. || Frente a êste “universo” de temas que 

dialeticamente| se contradizem, os homens tomam suas posi- | ções também contraditór ias, 

realizando tarefas em favor, uns, | da manutenção das estruturas; outros, da mudança. || Na 

[medida] de em que se aprofunda [.] [o] [antago- | nismo] entre os temas que são a expressão 

da realidade, | 

 

*Em tôrno de épocas históricas, ver Hans Freyer: “ Teoria de la época Actual” | Fondo de 

Cultura – México. (Breviarios) || 
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20 || há uma tendência para a mitificação da temática e | da realidade mesma, o que, de modo 

geral, instau- | ra um clima de “irracionalismo” e de sectarismos. || Êste clima ameaça esgotar 

os temas de sua sigui- | nificação mais profunda, de retirar-lhes a conotação di- | nâmica que os 

caracteriza. || No momento em que uma sociedade vive uma época | assim, o próprio 

irracionalismo mitificador passa a | constituir um de seus temas fundamentais, que terá, | como 

seu oposto combatente, a visão crítica e dinâ- | mica da realidade que, empenhando-se em favor 

| do <↑seu> [desvelamento], desmarcara sua mitificação e | busca a plena realização da tarefa 

huaman: a per- | manente transformação da realidade para a humani- | zação dos homens. || Os 

temas* se encontram, em última análise de | um lado, envolvidos, de outro, envolvendo as 

“situa- | ções limites”, enquanto as tarefas <↑em> que êles implicam, | quando cumpridas, 

constituem os “atos-limites” aos | quais nos referimos. || Enquanto os temas não são percebidos 

como tais, | envolvidos e envolvendo as “[situações] limites”, as tare- | fas referidas a êles, que 

são as respostas dos homens a- | través de sua ação histórica, não se dão em termos | autenticos 

ou críticos. || Neste caso, os temas se encontram encobertos | pelas “situações limites” que se 

apresentam aos ho- | mens como se fôssem determinantes histo´ricas, es- | magadoras, em face 

das quais não lhes cabe outra | alternativa, senão adaptar-se. Desta forma, os homens | não 

chegam a transcender as “situações limites” e | descobrir ou divisar, mais além delas e em 

relação | contraditória com elas, o inédito viável X || 

 

*Êstes temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza | de sua compreensão 

como a ação por êles provocada, contém em si a possi- | bilidade de desdobrar-se em outros 

tantos temas que, por sua vez, provo- | cam novas tarefas que devem ser cumpridas. || 
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21 || / Em síntese, as “situações limites” implicam na exis- | tência daqueles a quem direta ou 

indiretamente servem | e daqueles a quem negam e freiam. || No momento em que êstes as 

percebem não mais | como uma “fronteira entre o ser e o nada, mas como | uma fronteira entre 

o ser e o mais ser” se fazem cada | vez mais críticos na sua ação, ligada àquela percebpção. | 

Percepção em que está implícito o inédito viável como | algo definido a cuja concretização se 

dirigirá sua ação. || A tendência então, dos primeiros, é vislumbrar | no inédito viável, ainda 

[ilegível] <↑como> inédito viável , uma | “situação limite” ameaçadora que, por isto mesmo, | 

precisa não concretizar-se. Daí que atuem no sentido de | manterem a “situação limite” que lhes 

é favorável. || Desta forma, se impõe a ação libertadora, que é his- | tórica, sôbre um texto, 

também histórico, a exigência | de que esteja em relação de correspondência, não só com | os 

“temas geradores”, mas com a percepção que deles estejam | tendo os homens. Esta exigênc ia, 

necessàriamente se alon- | ga noutra: a da investigação da temática significativa. || Os “temas 

geradores” podem ser localizados em cír- | culos com críticos, que partem do mais geral ao mais 

| particular. || Temas de caráter universal, contidos na unidade | epocal mais ampla, que abarca 

toda uma grande | gama de unidades e subunidades, continentais, re- | gionais, nacionais, etc, 

diversificadas entre si. Como | tema fundamental desta unidade mais ampla, | que podemos 

chamar nossa época, se encontra, | a nosso ver, o da desumanização que indica o seu | contrário, 

o tema da humanização, como objetivo que | dando à nossa época o caráter antropológico a que 

fize- | mos referência anteriormente. || Para alcançar a meta da humanização é impres- | cindíve l 

a superação das “situações limites” em que os | homens se acham coiseficados. || 
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22 || Em círculos menos amplos, nos deparamos com | temas e “situações limites”, 

características de sociedades | de um mesmo continente ou de continentes distintos, | que têm 

nestes temas e nestas “situações limites” | similitudes históricas. || A “situação limite”do 

subdesenvolvimento [ao] | qual está ligado o problema da dependência, com | tantos outros, é 

uma conotação característica do | “terceiro [mundo]” e tem, como tarefa, a supera- | ção da 

“situação limite”, que é uma totalidade, atra- | vés da criação de outra totalidade, a do 

desenvolvimen- | to. || Se [olhamos], agora, uma sociedade determinada, | em sua unidade época, 

vamos perceber que, além | desta temática universal, continental ou de um | mundo específico 

de semelhanças históricas, ela | vive seus temas específicos próprios, suas “situações | limites”. 

|| Em círculo mais restrito, observaremos diversifi- | cações temáticas, dentro de uma mesma 

sociedade, | em áreas e sub áreas em que se divide, tôdas, contudo, | em relação com o todo de 

que participam. São áreas | e subáreas que constituem subunidades epocais. Em | uma unidade 

nacional mesma, encontramos a contra- | dição da “contemporaneidade do não coetâneo”. || Nas 

subunidades referidas, os temas de caráter nacio- | nal [podem] ser ou deixar de ser captados 

em sua ver- | dadeira siginificação, ou simplesmente podem ser | sentidos. Às vêzes, nem siquer 

são sentidos. || O impossível, porém é a inexistência de temas | nestas subunidades épocais. O 

fato de que indivíduos | de uma área não captem um “tema gerador” só apa- | rentemente oculto 

ou o fato de captá-lo de forma dis- | torcida, pode significar já a existência de uma “situa- | ção 

limite” de opressão em que os homens se encontram | mais imersos que emersos. || De modo 

geral, a consciência dominada, não só | 
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23 || popular, que não captam ainda a “situação limite” em | sua globalidade, fica da apreensão 

de seus epifenôme- | nos aos quais empresta a força inibidora que [cabe], | contudo, à “situação 

limite”.* || Êste é um fato de importância indiscutível para | o investigador da temática ou do 

“tema gerador”. || A questão fundamental, neste caso, está em | que, faltando aos homens uma 

compreensão crítica | da totalidade em que estão, captando-a em pedaços | nos quais não se 

reconhecem a interação constituinte | da mesma totalidade, não podem conhecê-la. E não | o 

podem porque, para conhecê-la, seria necessário | partir do ponto inverso. Isto é, lhes seria 

indispen- | sável ter antes a visão totalizada do contexto pa- | ra, em seguida, separarem e 

isolarem os elementos | ou as parcialidades do contexto, através de cuja cisão | voltariam com 

mais claridade à totalidade analisada. || Êste é um esforço que cabe realizar na metodolo- | gia 

da investigação temática que propomos, como na | educação problematizadora que defendemos. 

O esfôr- | ço de colocar aos indivíduos dimensões siguinificati- | vas de sua realidade, cuja 

análise crítica lhes possibi- | lite reconhecer a interação de suas partes. || [Desta] maneira, as 

dimensões significativas que | por sua vez, sestão constituidas de partes em interação, | ao serem 

analisadas, devem ser percebidas [pelos] indi- | víduos como dimensões da totalidade. Dêste 

modo, | a análise crítica de uma dimensão significativo-exis- | têncial possibilita aos indivíduos 

uma nova postura, | 

 

* Esta forma de proceder se observa não raramente, entre homens de classe mé- | dia, ainda que 

diferentemente de como se manifesta entre camponeses. || Sem medo da liberdade os leva a 

assumir mecanismos de defeza e, | através de racionalizações escondem o fundamenta l, 

enfatizam o aciden- | tal e negam a realidade concreta. Em face de um problema cuja análise | 

remete à visualização da “situação limite”, cuja crítica lhes é incômoda | sua tendência é ficar 

na periferia dos problemas, rechassando tôda ten- | tativa de adentramento no núcleo mesmo da 

questão, chegam inclu- | sive a irritar-se quando se lhes chama a atenção para algo funda- | 

mental que explica o acidental ou o secundário, aos quais estão | dando significação primordia l. 

|| 
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24 || também critica, em face das “situações limites”. A | captação e a compreensão da realidade 

se refazem, | ganhando um nível que até então não tinham. Os | homens tendem a perceber que 

sua compreensão e | que a “razão” da realidade não estão fora dela, como, | por sua vez, ela não 

se encontra deles dicotomizada, | como se fôsse um mundo à parte, misterioso e es- | tranho, 

que os esmagasse. || Neste sentido é que a investigação do tema ge- | rador”, que se encontra 

contido no “universo temá- | tico mínimo” [os temas geradores em interação] [.] | Se realizada 

por meio de uma metodologia conscien- | tizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, in- | 

sere ou começa a inserir os homens numa forma | crítica de pensarem seu mundo. || Na medida, 

porém, em que, na captação de tudo | que se oferece à compreensão dos homens, êste se lhes | 

apresenta como algo espesso que os envolve e que não | chegam a vislumbrar, se faz 

indispensável que a sua | busca se realize através da abstração. Isto não signi- | fica a redução 

do concreto ao abstrato, o que seria | negar a sua dialeticidade, mas tê-los como opostos | que 

se dialetizam no ato de pensar. || Na análise de uma situação existencial concreta, | 

“codificada”,* se verifica exatamente êste movimento do | pensar. || A [descodificação] da 

situação existencial provoca esta | postura normal, que inplica num partir abstratamen- | te até 

o concreto; que implica numa ida das partes ao todo | e numa volta dêste às partes, que inplica 

num reconhe- | cimento do sujeito no objeto (a situação existencial concreta) | 

 

*A codificação de uma situação existencial é a represen- | tação desta, com alguns de seus 

elementos constitu- | tivos, em interação. A descodificação é a análise crítica da | situação 

codificada. | Ver Paulo Freire: “Educação como Prática da Liberdade” | Paz e Terra – Rio – 967 

|| 
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25 || e dêste no sujeito.* || Êste movimento de ida e volta do abstrato ao con- | creto, que se dá 

na análise de uma situação codifica- | da, se bem feita a descodificação, conduz à supera- | ção 

da abstração com a percepção crítica do concreto, | já agora não mais realidade espessa e pouco 

vislum- | brada. || Realmente, em face de uma situação existêncial | codificada, [situação 

desenhada ou fotografada que | remete, por abstração, ao concreto da realidade exis- | tencial] 

a tendência dos [é] realizar | uma espécie de “cisão” na situação, que se lhes | apresenta. Esta 

“cisão”, na prática da descodifica- | ção, corresponde à etapa que chamamos de “des- | crição 

da situação”. A cisão da situação figurada | possibilita descobrir a interação entre as partes | do 

todo cindido. || Êste todo, que é a situação figurada [codificada] | e que antes havia sito 

apreendido difusamente, | passa a ganhar significação na medida em que | [sofre] a “cisão e em 

que o pensar volta a êle, a | partir das dimensões resultantes da cisão. Como, | porém, a 

codificação é a representação de uma | situação existencial, a tendência dos indivíduos | é dar o 

pas[s]o da representação da situação [codi- | ficação] à situação concreta mesma em que e | com 

que se encontram. || Teòricamente, é lícito esperar que os indivíduos | passem a comportar-se 

em face de sua realidade | objetiva da mesma forma, do que resulta que dei- | xe de ser ela um 

beco sem saída para ser o que deve <↑em> | 

 

*O sujeito se reconhece na representação da situação exis- | tencial codificada, ao mesmo tempo 

em que reconhece | nesta objeto agora de sua reflexão, o seu contôrno con- | dicionante em e 

com que está, com outros sujeitos. || 
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26 || verdade é: um desafio ao qual os homens têm que | responder. || Em tôdas as etapas da 

descodificação, estarão os | homens exteriorizando sua visão do mundo, sua | forma de pensá-

lo, sua percepção fatalista das | “situações limites”, sua percepção estática ou dinâ- | mica da 

realidade. E, nest forma expressada de | pensar o mundo fatalistamente, de pensá-lo di- | nâmica 

ou estáticamente, na maneira como re- | alizam seu enfrentamento com o mundo se en- | contram 

envolvidos seus “temas geradores”. || Ainda quando um grupo de indivíduos não che- | gue a 

expressar concretamente uma temática | geradora, o que pode parecer inexistência de temas | 

[sugere], pelo contrário, a existência de uma tema dra- | mático: o tema do silêncio. Sugere uma 

estrutura | constituinte do mutismo ante a fôrça esmagado- | ra de “situações limites”, em face 

das quais o óbvio | é a adaptação. || É importante reenfatizar que o “tema gerador” | não se 

encontra nos homens isolados da realidade, | nem tampoco na realidade separada dos homens | 

e, muito menos, numa “terra de ninguém”. Só po- | de ser compreendido nas relações homens-

mundo. || Investigar o “tema gerador” é investigar, repita- | mos, o pensar dos homens referido 

à realidade, é in- | vestigar sem atuar sôbre a realidade, que é sua praxis. || A metodologia que 

defendemos exige, por isto mesmo, | que, no fluxo da investigação, se façam ambos su- | jeitos 

da mesma – os investigadores es e os homens | do povo que, aparentemente, seriam seu objeto 

X || Quanto mais assumam os homens uma postura | ativa na investigação de sua temática, tanto 

mais | aprofundam a sua tomada de consciência em tôrno | da realidade e, explicitando sua 

temática significa- | tiva, se apropriam dela. || 
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27 || Poderá dizer-se que êste ter nos homens sujeitos da bus- | ca de sua temática significat iva 

sacrifica a objetividade | da investigação. Que os achados [já] não serão “puros” | porque 

haverão sofrido uma interferência intrusa. No | caso, em última análise, daqueles que são os 

maiores | interessados – ou devem ser – em sua própria educa- | ção. || Isto revela uma 

consciência ingênua da investi- | gação temática, para a qual os temas existiriam | em sua pureza 

objetiva e original, fora dos homens, | como se fossem coisas. || Os temas, em verdade, existem 

nos homens, em | suas relações com o mundo, referidos a fatos concretos. | Um mesmo fato 

objetivo pode provocar, numa sub- | unidade epocal, um conjunto de “temas geradores” e, | 

noutra, não os mesmos, necessàriamente. Há, pois, uma | relação entre o fato objetivo, como 

um dado, a percepção | que dele tenham os homens e os “temas geradores”. || É através dos 

homens que se expressa a temática | significativa e, ao expressar-se num certo momento, po- | 

de já não ser, exatamente, o que antes era, desde que | haja mudado sua percepção dos dados 

objetivos aos quais | os temas se acham referidos. || Do ponto de vista do investigador importa, 

na análise | que faz no processo da investigação, detectar o ponto de | partida dos homens no 

seu modo de visualizar a objeti- | vidade, verificando se, durante o processo, se observou ou | 

não, alguma transformação no seu modo de perceber | a realidade. || A realidade objetiva 

continua a mesma. Se a per- | cepção dela variou no fluxo da investigação, isto não | significa 

prejudicar em nada sua validade. A temática siguinificativa aparece, de qualquer maneira, com 

o | seu conjunto de dúvidas, de anseios, de esperanças. || É preciso que nós convençamos de que 

as aspirações, | os motivos, as finalidades que se encontram implícita- | dos na temática 

significativa, são aspirações, finalida- | des, motivos humanos. Por isto, não estão aí, num | 
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28 || certo espaço, como coisas petrificadas, mas estão sendo. | São tão históricos quanto os 

homens. Não podem ser capta- | dos fora deles, insistamos. || Captá-los e entendê-los é entender 

os homens que | os encarnam e a realidade a êles referida. Mas, precisa- | mente porque não é 

possível entendê-los fora dos | homens, é preciso que êstes também os entendam. A | 

investigação temática se faz, assim, um esfôrço co- | mum de consciência da realidade e de 

auto-consciên- | cia, que a inscreve como ponto de partida do | processo educativo. || Por isto é 

que, para nós, o risco da investigação não | está em que os supostos investigadores se descubram 

| investigadores e, desta forma, “corrompam” os resul- | tados da análise. O risco [está] 

exatamente no con- | trário. Em deslocar o centro da investigação, que | é a temática 

significativa, a ser objeto da análise, | para os homens mesmos, como coisas, fazendo-os | 

objetos da investigação, Esta, à base da qual se pre- | tende elaborar o programa educativo, em 

cuja práti- | ca educador-educando e educandos-educadores con- | jugam sua ação cognoscente 

sôbre o mesmo objeto cognos- | cível, tem de fundar-se, igualmente, na reciprocida- | de da 

ação. E agora, da ação mesma de investigar. || A investigação temática, que se dá no domínio 

do | humano e não no das coisas, não pode reduzir-se a | um ato mecânico. [Sendo] processo de 

busca, de conheci- | mento, por isto tudo, de criação, exige de seus sujeitos | que vão 

descobrindo, no encadeamento dos temas sigui- | nificativos, a interpenetração dos problemas. 

|| Por isto é que a investigação se fará tão mais | pedagógica quanto mais crítica e tão mais crítica 

| quando, deixando de perder-se nos esquemas estreitos | das visões parciais da realidade, das 

visões “focalistas” | da realidade, se fixe na compreensão da totalidade. || Assim é que, no 

processo de busca da temática signifi- | cativa, já deve estar presente a preocupação pela 

problema |  
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29 || problematização dos próprios temas. Por suas vinculações | com outros. Por seu 

envolvimento histórico-cultural. || Assim como não é possível – o que salientamos no | início 

dêste capítulo – elaborar um programa a ser | doado ao povo, também não [o] é elaborar roteiros 

| de pesquisa do universo temático a partir de pontos | prefixados pelos investigadores que se 

julgam a si | mesmos os sujeitos exclusivos da investigação. || Tanto quanto a educação, a 

investigação que a ela | serve, tem de ser uma operação simpática, no sen- | tido etimológico da 

expressão. Isto é, tem de cons- | tituir-se na comunicação, no sentir comum uma | realidade que 

não pode ser vista mecanicistamente | compartimentada, simplistamente bem “comporta- | da”, 

mas na complexidade de seu permanente vir a ser. || Investigadores profissionais e povo, nesta 

operação | simpática, que é a investigação do tema gerador, são | ambos sujeitos dêste processo. 

|| O investigador da temática significativa que, em | nome da objetividade científica, transforma 

o orgâni- | co em inorgânico, o que está sendo no que é, o vivo | no morto, teme a mudança. 

Teme a transforma- | ção. Vê nesta, que não nega, mas que não quer, <↑não> um | [anúncio] de 

vida, mas um [anúncio] de morte, de de- | terioração. Quer conhecer a mudança, não para | 

estimulá- la, para aprofundá-la, mas para freiá-la. || Mas, ao temer a mudança e ao tentar 

aprisionar | a vida, ao reduzí-la a esquemas rígidos, ao fazer | do povo objeto passivo de sua 

ação investigadora, | ao ver na mudança o anúncio da morte, mata | a vida e não pode esconder 

sua marca necrófila. || A investigação da temática envolve a investigação | do próprio pensar do 

povo. Pensar que não se dá fora | dos homens, nem num homem só, nem no vazio, | mas nos 

homens e entre os homens, referido à realidade || 
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30 || Não posso investigar o pensar dos outros referido ao | mundo se não penso. Mas não penso 

autenticamente | se os outros também não pensam. Simplesmente, | não posso pensar pelos 

outros nem para os outros, | nem sem os outros. A investigação do pensar do | povo não pode 

ser feita sem o povo, mas com êle, | como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é má- | gico ou 

ingênuo, será pensando o seu pensar, na | ação, que ele mesmo se superará. E a superação | não 

se faz no ato de consernir idéias, como tert mas | no de produzí-las e de transformá- las na ação 

e na | comunicação. || Sendo os homens seres em “situação” se encon- | tram enraizados em 

condições tempo-espaciais | que os marcam e a que êles igualmente marcam. | Sua tendência é 

refletir sôbre a própria situacionalida- | de, na medida em que, desafiados por ela, agem | sôbre 

ela. Esta reflexão implica, por isto mesmo, | em algo mais que estar em situacionalidade, que | 

é sua posição fundamental. Os homens são por- | que estão em situação. E serão tanto mais 

quan- | to não só pensem criticamente o seu estar mas | críticamente sôbre êle atuam. || Esta 

reflexão sôbre a situacionalidade é um pen- | sar a própria condição do existir. Um pensar crí- | 

tico através do qual os homens se descobrem em “situ- | ação”. Só [na] medida em que esta 

deixa de parecer-lhes | uma realidade espessa que os envolve, algo mais | ou menos nublado em 

que e sob que se acham | um beco sem saida que os angustia e a captam | como a situação 

objetivo-problemática em que estão, é que | existe o engajamento. Da imersão em que se 

achavam, | emergem, capacitando-se para inserir-se na reali- | dade que se <↑vai> desvelando. 

|| Desta maneira, a inserção é um estado maior | que a emersão e resulta da conscientização da 

| situação. É a própria consciência histórica. || 
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31 || Daí que seja <↑a> conscientização o aprofundamento | da tomada de consciênc ia, 

característica de tôda | emersão. || Neste sentido é que tôda investigação temá- | tica de caráter-  

conscientizador se faz pedagógi- | ca e tôda autêntica educação se faz investiga- | ção do pensar. 

|| Quanto mais investigo o pensar do povo com | êle, tanto mais nos educamos [juntos]. Quanto 

| mais nos educamos, tanto mais continuamos inves- | tigando. || Educação e investigação 

temática, na con- | cepção problematizadora da educação, se tornam | momentos de um mesmo 

processo. || Enquanto, na prática “bancária” da educação, | antidialógica por essência, por isso, 

não comunicativa, | o educador deposita no educando o conteudo (progra- | mático da educação, 

que êle mesmo elabora ou elabo- | ram para êle, na prática problematizadora, dialógi- | ca por 

excelência, êste conteúdo, que jamais é “deposi- | tado”; é, como já salientamos, se organiza e 

se consti- | tue na visão do mundo dos educandos, em que se en- | contram seus “temas 

geradores”. || Por tal razão é que êste conteudo há de estar | sempre renovando-se e ampliando-

se. || A tarefa do educador dialógico é, trabalhan- | do, em equipe interdisciplinar, êste universo 

temá- | tico, recolhido na investigação, devolvê-lo, como | problema, não como discertação, aos 

homens de | quem recebeu. || Se, na etapa da alfabetização a educação pro- | blematizadora e da 

comunicação busca e investiga | a “palavra geradora”*, na post-alfabetização busca e inves- | 

tiga o “tema gerador”. || 

 

* Ver Paulo Freire - “Educação como prática da liberdade” - Paz e Terra - | Rio – 1967 || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 

 

 

  



291 

 

3227 || Numa visão humanista, não mais “bancária” da educação, o seu con- | teudo programático já 

não involucra finalidades a serem impostas ao | povo, mas, pelo contrário, porque parte e nasce dele, 

em diálogo com | os educadores, reflete seus anseios e esperanças. Daí a investigação | da temática 

como ponto de partida do processo educativo, como | ponto de partida de sua dialogicidade. || Daí 

também o imperativo [de] dever ser conscientizadora a meto- | dologia desta investigação. || Que 

fazemos, por exemplo, ,se tempos a responsabilidade de coor- | denar um plano de educação de 

adultos em uma área cam- | ponesa, que revele, inclusive, uma alta porcentagem de analfa- | 

betismo? O plano incluiria a alfabetização e a post-alfabetiza-| ção. Estaríamos, portanto, obrigados 

a realizar, tanto a investiga-| ção das “palavras geradoras”, quando a dos “temas geradores”, à base 

| de que teríamos o programa para uma e outra etapas do plano. || Fizemo-nos, contudo, apenas, na 

investigação dos “temas gera- | dores ou da temática significativa.* || Delimitada a área em que se 

vai trabalhar, conhecida através de | pontes secundárias, começam os investigadores a primeira 

etapa da | investigação. || Esta, como todo comêço em qualquer atividade no domínio do huma-| no, 

pode apresentar dificuldades e riscos. Riscos e dificuldades normais | até certo ponto, ainda que, 

nem sempre existentes na aproximação | primeira que fazem os investigadores aos indivíduos da 

área. || É que, neste encontro, os investigadores necessitam de obter que um | número significat ivo 

de pessoas aceite uma conversa informal com êles, | em que lhes falarão dos objetivos de sua 

presença na área. Na qual di-| rão o porque, como e para que da investigação que pretendem | realizar 

e que não podem fazê-lo se não se estabelece uma relação de | sim-patia e confiança mútuas || No 

caso de aceitarem a reunição, e de nesta aderirem <↑não só> à investigação | <↑mas ao processo em 

que se segue**> devem os investigadores estimular os presentes para que, dentre êles, apareçam | 

auxiliares. Desta forma, esta se inicia com um diálogo às claras entre todos. || Uma série de 

informações sobre a vida na área, necessárias a sua com- | preensão, terá nestes voluntários os seus 

recolhedores. Muito mais importante, con- | tudo, que a [coleta] dêstes dados, é sua presença [ativa] 

na investigação. || Ao lado dêste trabalho da equipe local, os investigadores iniciam suas visi- | tas 

à área, sempre autênticamente, nunca forçadamente, como observado-| res simpáticos. Dispostos. 

Por isso mesmo, <↑com> atitudes sempre com- | preensivas em face do que observam. || Se é 

normal, e até necessário que os investigadores che- | guem à área de investigação movendo-se em 

||  

*A propósito da investigação e do “tratamento” das | “palavras geradoras” ver || Paulo Freire – 

“Educação como Prática da Liberdade¨| Paz e Terra – Rio – 1967. || ** (<↑la> nota está en el outro 

lado de la página ) || 

                                                                 
27  Este é o único fólio que, em seu original, foi utilizado nos dois lados (frente e verso). A transcrição do 

verso seguirá após a próxima imagem. 
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** Na razão mesma em que “a investigação temática, | diz a socióloga Maria Edi Ferreira, num 

trabalho | em preparação, só se justifica, enquanto devolve | ao povo o que a êle pertence; 

enquanto seja, não | o ato de conhecê-lo, mas o de conhecer com êle | a realidade que o desafia”. 

|| 
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33 || um marco conceitual e valorativo que estará pre- | sente na sua percepção do observado, 

isto não deve signi- | ficar, porém, que devam transformar a investigação | temática no meio 

para imporem êste marco. || A única dimensão que se supõe devam ter os in- | vestigadores, 

neste marco no qual se movem, que se, | espera se faça comum aos homens cuja temática se | 

busca investigar, é a da percepção crítica de sua | realidade, que implica num método correto 

de apro- | ximação do concreto para desvelá-lo. E isto não se impõe. || Neste sentido é que, 

desde o comêço, a investigação | temática se <↑vai> expressando como um quefazer educativo. 

|| Em suas visitas, os [investigadores] vão fixando sua | “mirada” crítica na área em estudo, 

como se ela fôs- | se, para êles, uma espécie de enorme e sui-generis | “codificação” ao vivo, 

que os desafia. Por isto mesmo, | visualizando a àrea como totalidade, tentarão visi- | ta após 

visita, realizar a “cisão desta, na análise | das dimensões parciais que os vão impactando. || Neste 

esfôrço de “cisão” com que, mais adiante, | voltarão a [adentrar-se] na totalidade, vão ampli- | 

ando a sua compreensão dela, na interação de suas | partes. || Na etapa desta igualmente “sui-

generis” descodifi- | cação, os investigadores, ora incidem sua visão crí- | tica, [observadora], 

diretamente <↑sôbre> certos momentos da | existencia da área, ora o fazem através de diálogos 

| informais com seus habitantes. || Na medida em que realizam a descodificação | desta 

codificação viva, seja pela observação dos fatos, | seja pela conversação informal com os 

habitantes | da área, irão registrando em seu caderno de notas, | à maneira de Wright Wills, as 

coisas mais aparente- | mente pouco importantes. A maneira de conversar | dos homens; a sua 

forma de ser. O seu comporta- | 
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34 || mento no culto [religioso], no trabalho. [Vão] registrando as | expressões do povo; sua 

linguagem, suas palavras, | sua sintaxe, que ná é o mesmo que sua pronún- | cia defeituosa, mas 

a forma de construir seu pen- | samento. * || Esta descodificação ao vivo implica, 

necessàriamente, em que os investigadores, em sua fase, surpreendam | a área em momentos 

distintos. É preciso que a visitem | em horas de trabalho no campo; que assistam a reu- | niões 

de alguma associação popular, observando seu | procedimento, a linguagem usada, as relações 

entre | [diretoria] e sócios; o papel que jogam as mulheres, os | jovens. É indispensável que a 

visitem em horas de | lazer; que presenciem seus habitantes em atividades | esportivas; que 

conversem com pessoas em suas | casas, registrando manifestações em tôrno das rela- | ções 

marido-mulher; pais-filhos; afinal que nenhuma | atividade nesta etapa <↑se> perca para esta 

compreensão | primeira da área. || [A] [propósito] de cada uma destas visitas de obsesrvação | 

compreensiva devem os investigadores redigir um | pequeno relatório, cujo conteúdo é 

discutido pela | equipe em seminário no qual se vão avaliando | os achados, quer dos 

investigadores profissionais, quer | dos auxiliares da investigação representantes do povo, nes-  

| tas primeiras [observações] que realizaram. Daí que êste se- | minário de avaliação deva 

realizar-se na área de trabalho, | para que possam êstes participar dele. || Observa-se que os 

pontos fixados pelos vários inves- | tigadores, só conhecidos por todos nas reuniões de se- | 

minário avaliativo, de modo geral coincidem, | com exceção de um ou outro aspecto que impres -  

| sionou mais singularmente a um ou a outro | investigador. || 

 

*Neste sentido, Guimarães Rosa me parece um exemplo – e genial exem- | plo – de como pode 

um escritores captar fielmente, não a pronúncia, | não a corruptela prosódica, mas a sintaxe do 

povo das | gerais - a estrutura de seu pensamento. || 
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35 || Estas reuniões de avaliação constituem, em verdade, | um segundo momento da 

descodificação ao vivo, que os | investigadores estão realizando da realidade que se | lhes 

apresenta como aquela codificação “sui-generis”. || Com efeito, na medida em que, um a um, 

vão | todos expondo como perceberam e sentiram êste | ou aquele momento que mais os 

impressionou no | ensaio descodificador, cada exposição particular, de- | safiando a todos como 

descodificadores da mesma | realidade, vai re-presentificando- lhes a realidade | recém 

presentificada à sua consciência intencionada | a ela. Neste momento, “re-ad-miram” sua ad-

mi- | ração anterior no relato da “ad-miração” dos | demais. || Desta forma, a “cisão” que fez 

cada um da realida- | de, no processo particular de sua descodificação, os | remete, 

dialógicamente, ao todo “cindido” que se re- | totaliza e se oferece aos investigadores a uma 

nova | análise, a que se seguirá novo seminário avaliativo | e crítico, de que participarão, como 

membros da equipe | investigadores, os representantes populares. || Quanto mais [cindem] o 

todo e o re-totalizam na | re-admiração que fazem de sua ad-miração, mas | vão aproximando-

se dos núcleos centrais das contra-| dições principais e secundárias em que estão envolvi- | dos 

os indivíduos da área. || Aparentemente, por isto mesmo que não em sem- | tido rigoroso, 

poderíamos dizer que, já nesta pri- | meira etapa da investigação, os investigadores, ao | se 

apropriarem, nas suas observações e através de en- | trevistas, do conjunto de contradições, já 

estariam ca- | pacitados para organizar o conteudo programá- | tico da ação educativa. Na 

verdade, se o conteudo | desta ação reflete as contradições, indiscutivelmente | estará constituido 

da temática significativa da | área. || Não tememos, inclusive, afirmar que a margem de | acêrto 

para a ação que se desenvolvesse a partir [dês]- | tes dados seria muito mais provavel que a dos 

conteudos | resultan- | 
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36 || tes das programações verticais. || Esta, contudo, não deve ser uma tentação a que os <↑pela 

qual os> | investigadores se deixem seduzir. || Na verdade, o básico, a partir da inicial percepção 

| dêste núcleo de contradições, entre os quais estará inclui- | da a principal da sociedade como 

uma unidade epo- | cal maior, é estudar a que nível de percepção delas se | encontram os 

indivíduos da área. || No fundo, estas contradições se encontram consti- | tuindo “situações 

limites”, envolvendo temas e apon- | tando tarefas. || Se os indivíduos se encontram aderidos a 

estas | “situações limites”, impossibilitados de “separar”-se delas, | o seu tema a elas referido 

será necessáriamente | o do fatalismo e a tarefa a êle associada é a de não | terem tarefa. || Por 

isto é que, embora as “situações limites” sejam | realidades objetivas e estejam provocando 

necessidades | nos indivíduos, se impõe investigar, com êles, a cons- | ciência que delas tenham. 

|| Uma “situação limite”, como realidade concreta, po- | de provocar em indivíduos de áreas 

diferentes e até de | sub-áreas de uma mesma área, temas e tarefas opostas, | que exigem, 

portanto, diversificação programática pa- | ra o seu desvelamento. || Daí que a preocupação 

básica dos investigadores deva | centrar-se no conhecimento do que Goldman* chama de | 

“consciência real” (efetiva) e “consciência máxima possível”. || “A consciência real [ou 

efetiva], constituindo-se nos | obstáculos e desvios “que a realidade empírica impõe à | 

instauração da “consciência máxima possível”, - “máximo | de consciência adequada a 

realidade” - implica na impos- | sibilidade da percepção mais além das “situações limi- | tes”, 

do que chamamos de “inédito viável”. || Por isto é que, para nós, o “inédito viável”, que não 

pode | dar-se na “consciência real [ou efetiva] tem sua superação | 

 

* Goldman, Lucien - “Las ciencias humanas y la filosofia” | Ediciones Nueva Visión – Buenos 

Aires – 1967 | páginas 107 e seguintes. || 
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37 || na “ação editanda”, que sendo só viável, mas imperceptível | na sua viabilidade, se realiza 

na “consciência possível” || A “consciência possível” [Goldman] parece poder identificar- | se 

com o que Nicolai* chama de “soluções praticáveis desperce- | bidas” [ nosso “inédito viáve l”] 

em oposição às “soluções pra- | ticáveis percebidas” às “soluções efetivamente realizadas”, que 

| correspondem à “consciência real” [ou efetiva] de Goldman. || Esta é a razão por que o fato de 

os investigadores, na primei- | ra etapa da investigação, terem chegado à apreensão mais | ou 

menos aproximada do conjunto de contradições, não os | autoriza a pensar na estruturação do 

conteudo progra- | mático da ação educativa. Até então, esta visão é deles | ainda e não a dos 

indivíduos em face de sua realidade. || A segunda fase da investigação começa precisamente | 

quando os investigadores, com os dados que recolhe- | ram, chegam à apreensão daquele 

conjunto de con- | tradições. || A partir dêste momento, sempre em equipe, esco- | lherão 

algumas destas contradições com que serão | elaboradas codificações ** que vão servir à 

investi- | gação temática. || Na medida em que as codificações [pinta- | das ou fotografadas e, 

em certos casos preferen- | cialmente fotografadas***] são o objeto que, | mediatizando os 

sujeitos descodificadores, se | dá à análise crítica, sua perfuração deve obe- | 

 

* Nicolai, André. || Comportoment économique el structures sociales”. | Paris – PUF – 1960 – 

pág 226. ||** A estas codificações, por nos faltar melhor designação, chama- | mos de neutras – 

na verdade não o são – para distinguí-las das | que se usam no processo já da educação. || José 

Luiz Fiori, em artigo recente “Dialéctica y libertad em el proceso <↑das dimensiones> | de la 

investigación temática” - Santiago – ICIRA – [prefere] chamá-las de | “codificações existenc ia is 

estratégicas” || Parece-nos, contudo, que quer a nossa, quer a designação de José Fiori, | não 

correspondem a seu exato sentido. ||*** As codificações também podem ser orais. Consistem, 

neste caso, na | apresentação, em poucas palavras, que fazem os investigadores de um | problema 

existencial e a que se segue sua “descodificação”. || A equipe do “Instituto de Desarollo 

Agropecuario” - Chile – vem usando-as | com resultados positivos em investigações temáticas. 

|| 
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38 || descer a certos princípios que não são apenas os que nor- | team a confecção das puras 

ajudas visuais. [.] || Uma primeira condição a ser cumprida é que, neces- | sàriamente, devem 

representar situações conhecidas | pelos indivíduos cuja temática se busca, o que as faz | 

reconhecíveis por êles, possibilitando, desta forma, que | nelas se reconheçam. || Não seria 

possível, nem no processo de investiga- | ção, nem nas primeiras fases do que a êle se segue | o 

da devolução da temática significativa omo | conteudo programático, propor representações | 

de realidades estranhas aos indivíduos. || É que êste procedimento, embora dialético, pois | que 

os indivíduos, analisando uma realidade es- | tranha, comparariam com a sua, descobrindo as | 

limitações desta, não pode preceder a um outro | exigível pelo estado de imersão dos indivíduos : 

| aquele em que, analisando sua própria realidade, | percebem sua percepção anterior do que 

resulta | uma nova percepção da realidade distorcidamente | percebida. || Igualmente 

fundamental para a preparação | é a condição de não poderem ter as codificações, de | um lado, 

seu núcleo temático demasiado explícito; | de outro, demasiado enigmático. No primeiro caso, 

| correm o risco de transformar-se em codificações | propagandisticas, em face das quais os 

indivíduos | não têm outra descodificação a fazer, senão a que se | acha implícita nelas, de forma 

dirigida. No segundo, | o risco de fazer-se jôgo de adivinhação ou “quebra- | cabeça”. || Na 

medida em que representam situações existenciais, | as codificações devem ser simples na sua 

complexi- | dade e oferecer possibilidades plurais de análises na sua | descodificação, o que 

evita o dirigismo massificador da |  

*Enquanto às codificações do ponto de vista de esua estrutura, ver| P.F. “Educação como Prática 

da Liberdade”. || Paz e Terra – Rio - 1967 
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39 || codificação propagandistica. As codificações não são | slogans, são objetos cognoscíve is, 

desafios sôbre que | deve incidir a reflexão crítica dos sujeitos descodifi- | cadores. || Ao 

oferecerem possibilidades plurais de análises, | no processo de sua descodifação, as 

codificações, | na organização de seus elementos constituintes, | devem ser uma espécie de 

“leque temático”. Desta | forma, na medida em que sôbre elas os sujeitos des- | codificadores 

incidam sua reflexão crítica, irão “abrin- | do-se” na direção de outros temas. || Esta abertura, 

que não existirá no caso de seu | conteudo temático estar demasiado explicitado | ou demasiado 

enigmático, é indispensável a per- | cepção das relações dialéticas que, existem entre o | que 

representam e seus contrários. || Para atender, igualmente, a esta exigência fundamental, | é 

indispensável que a codificação, refletindo uma situa- | ção existencial, constitua objetivamente 

uma totalida-| de. Daí que seus elementos devam encontrar-se em | interação, na composição 

da totalidade. || No processo de descodificação os indivíduos, exte- | riorizando sua temática, 

explicitam sua “consciência | real” da objetividade. || Na medida em que, ao fazê-lo, vão 

percebendo co- | mo atuavam ao viverem a situação analisanda, che- | gam ao que chamamos 

antes de percepção da percepção | anterior. || Ao terem a percepção de como antes percebiam, 

perce- | bem diferentemente a realidade e, ampliando o horizon- | te do perceber, mais 

fácilmente vão surpreendendo, na | sua “visão de fundo”, as relações dialéticas entre uma | 

dimensão e outra da realidade. Dimensões referidas | ao núcleo da codificação sôbre que 

incídem a operação | descodificadora. || Como a descodificação é, no fundo, um ato cognos- | 

cente, realizado pelos sujeitos descodificadores, e como | êste ato incide <↑recae> sôbre a 

representação de uma situação con- | creta, abarga igualmente o ato anterior com o qual | 
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40 || os mesmos indivíduos haviam apreendido a mesma | realidade, agora representada na 

codificação. || Promovendo a percepção da percepção anterior e o co- | nhecimento do 

conhecimento anterior, a descodificação, des- | ta forma, promove o surgimento de nova 

percepção | e o desenvolvimento de novo conhe[ce]r. || A nova percepção e o novo 

conhecimento, cuja forma- | ção já começa nesta etapa da investigação, se prolongam, | 

sistemàticamente, na implantação do plano educa- | tivo, transformando o “inédito viável” na 

“ação editanda” | com a superação da “consciência real” pela “consci- | êmcia máxima 

possível”. || Por tudo isto é que mais uma exigência se impõe na | preparação das codificações 

– é que elas representem | contradições tanto quanto possível “inclusivas” de | outras, como 

adverte José Luiz Fiori*. Que sejam codifi- | cações com um máximo de “inclusividade” de 

outros | que constituem o sistema de contradições da área em | estudo. Mais ainda e por isto 

mesmo, que preparada | uma destas codificações “inclusivas”, capaz de “abrir- | se” em “leque 

temático” no processo de sua descodifica- | ção, se preparem as demais “incluidas” nela, como 

suas | dimensões dialetizadas. A descodificação das primeiras | terá uma iluminação 

explicativamente dialética na | descodificação das segundas. || Neste sentido, um jovem técnico 

agrícola e educa- | dor chileno, Gabriel Bode**, que há mais de dois anos traba- | lha com <↑o> 

Método na etapa de post- alfabetização, trouxe uma | contribuição da mais alta importância. || 

Na sua experiência, observou que os [camponeses] sò- | mente se interessavam pela discussão, 

quando a codifica- | ção dizia respeito, diretamente, a dimensões concretas de | suas 

necessidades sentidas. Qualquer desvio na codificação, | como qualquer tentativa do educador 

de orientar o diálogo, | na descodificação, para outros rumos que não fôssem os | de suas 

necessidades sentidas, provocaram o seu silêncio e | o seu indiferentismo. || Por outro lado, 

observava que, embora a codificação | se centrasse nas necessidades sentidas [codificação 

contudo, que não | 

 

*Trabalho inédito. || ** Funcionário especializado de uma das mais sérias instituições 

governamentais chilenas | Instituto de Desarrollo Agropecuário – INDAP – em cuja direção se 

encontra o economista, de | formação autenticamente humanista, Jacques Chonchol. || 
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41 || “inclusiva”, no sentido de José Luiz Fiori, os camponeses não con- | seguiam, nos processos 

de sua análise, fixar-se ordenada- | mente na [discussão], “perdendo-se”, não raras vêzes, [sem] 

al- | cançar a síntese. Assim também não percebiam, ou | raramente percebiam, as relações entre 

suas necessidades | sentidas e as razões objetivas mais próximas ou | menos próximas das 

mesmas. || Faltava-lhes, diremos nós, a perceção do “inédito viá- | vel”, mais além das situações 

limites, geradoras de suas | necessidades [ilegível] lhes, até, a percepção destas situações. || Não 

lhes era possível ultrapassar a sua experiên- | cia existencial focalista, ganhando a consciênc ia 

da | totalidade. || Desta forma, resolvem experimentar a projeção si- | multânea de situações e a 

maneira como desenvolvem | seu experimento é que constitue o aporte indiscutível- | mente 

importante que trouxe. || Inicialmente, projeta a codificação [muito simples na | constituição de 

seus elementos] de uma situação exis- | tencial. A esta codificação chama de “essencial” - | 

aquela que representa o núcleo básico e que, abrindo-se | em “leque temático terminativo”, se 

estenderá nas | outras, que êle chama de “codificações auxiliares”. || Depois de descodificada a 

“essencial”, manten- | do-a projetada como um suporte referencial para | as consciências a ela 

intencionadas, vai, sucessivamen- | te, projetando a seu lado as codificações “auxiliares”. || Com 

estas, que se encontram em relação tireta com o “essencial”, consegue, manter vivo o interesse. 

| dos indivíduos que, em lugar de “perder-se” nos deba- | tes, chegam à síntese dos mesmos. || 

No fundo, o grande achado de Gabriel Bode está em | que êle conseguiu propôr à 

congnoscibilidade dos indivíduos, | através da dialeticidade entre a codificação “essencial” e | 

as “auxiliares, o sentido da totalidade. Os indivíduos | imersos na realidade, com a pura 

sensibilidade de | suas necessidades, emergem dela e, assim, ganham a | razão das necessidades. 

|| Desta forma, muito mais ràpidamente, poderão ul- | trapassar o nível da “consciência real”, 

atingindo o da “cons- | ciência possível”. || Se êste é o objetivo da educação problematizadora 

que | 
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42 || defendemos, a investigação temática, que a ela mais que | serve porque dela é um momento, 

à êste objetivo não | pode fugir também. || Preparadas as codificações, estudados pela equipe 

in- | terdisciplinar todos os possíveis ângulos temáticos | nelas contidos, iniciam os 

investigadores a terceira | fase da investigação. || Nesta, voltam a área para inaugurar os diálogos 

| descodificadores, nos “círculos de investigação temática”*. || Na medida em que 

operacionalizam estes círculos,** | com a descodificação do material elaborado na etapa | 

anterior, vando sendo gravadas as discussões que serão, na | que se sengue, analisadas pela 

equipe interdisciplinar | nas reuniões de análises deste material, devem estar | presentes os 

auxiliares da investigação, representantes | do povo, e alguns participantes dos “círculos de 

investi- | gação”. O seu aporte, além de ser um direito que lhes | cabe, é indispensável à análise 

dos especialistas. || É que, sujeitos como os especialistas, no tratamen- | to dêstes dados, serão 

ainda e por isto mesmo, retifi- | cadores e ratificadores da interpretação que fazem | êstes dos 

achados da investigação. || Do ponto de vista metodológico, a investigação, que | desde o seu 

início se base[i]a na relação simpática de que | falamos, tem mais esta dimensão fundamenta l 

para a | sua segurança, à presença crítica de representantes do | povo desde o seu comêço até a 

sua fase final, a da análise | da temática encontrada, que se prolonga na organiza- | ção do 

conteudo programático da ação educativa. || 

 

*José Luis Fiori, em seu artigo já citado, retificou <↑com> esta designa- | ção, adequada à 

instituição em que se processa a ação investigadora | da temática significativa, a que antes lhe 

dávamos, realmente me- | nos própria, de “círculo de cultura”, que podia, ainda, estabelecer | 

confusão com aquela em que se realiza a etapa que se segue | à da investigação. || ** Em cada 

“círculo de investigação” deve haver um máximo de | vinte pessoas, existindo tantos circulos 

quantos <↑a> soma de seus | participantes atinja a 10% da população da área ou da sub- | àrea 

em estudo. || 
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43 || A estas reuniões de descodificação nos “círculos de inves- | tigação temática, além do 

investigador como coordena- | dor auxiliar da descodificação, assistirão mais dois | especialis tas 

– um psicólogo e um sociólogo, cuja tarefa | é registrar as reações mais significativas ou aparen-  

| temente não <↑pouco> significativas dos sujeitos descodificado- | res. || No processo da 

[descodificação], cabe ao investigador, | auxiliar desta, não apenas ouvir os indivíduos, mas | 

desafiá-los cada vez mais, problematizando, de um | lado, a situação existencial codificada, de 

outro, | as próprias respostas que vão dando aqueles no de- | correr do [diálogo]. || Desta forma, 

os participantes do “círculo de inves- | tigação temática” vão extrojetando, pela fôrça catár- | 

tica da metodologia, uma série de sentimentos, de | opiniões, de si, do mundo e dos outros, que 

possível- | mente não extrojetariam em circunstâncias diferentes. || Numa das investigações 

realizadas em Santiago, | [esta, infelizmente, não concluida] ao discutir um | grupo de indivíduos 

residentes num “cortiço [con- | ventillo] uma cena em que apareciam um homem | embriagado, 

que caminhava pela rua e, em uma es- | quina, três jovens que conversavam, os participan- | tes 

do círuclo de investigação afirmavam que “aí | apenas é produtivo e útil à nação o “borracho” 

que | vem voltando para casa, depois do trabalho, em que | ganha pouco, preocupado com a 

família, a cujas | necessidades não pode atender. É o único trabalha- | dor. É um trabalhador 

decente como nós, que tam- | bem somos “borrachos””. || O interesse do investigador, Patricio 

Lopes, a [cujo] | trabalhoi fizemos [referência] no nosso ensaio anterior, | era estudar aspectos 

do alcoolismo. Possivelmente, | porém, não haveria conseguido estas respostas se se tives- | se 

dirigido àqueles indivíduos com um roteiro de pes- | quisa elaborado por êle mesmo. Talvez, 

ao serem | perguntados diretamente, negassem, até mesmo que to- | 
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4428 || mavam, vez ou outra / o seu trago. Frete, porém, à | codificação de uma situação 

existêncial, reconhe- | cível por êles e em que se reconheciam, em rela- | ção dialógica entre si 

e com o investigador, dis- | seram o que realmente sentiam. || Há dois aspectos importantes nas 

declarações dês- | tes homens. De um lado, a relação expressa entre | ganhar pouco, sentirem-

se explorados com um | “salário que nunca alcança” e <↑se> embriagarem. Em- | briagarem-se 

como uma espécie de fuga à reali- | dade, como tentativa de superação da frustração | do seu 

não atuar. Uma solução, no fundo, auto- | destrutiva, necrófila. De outro, a necessidade | de 

valorizar o que bebe. Era o “único útil à nação, | porque trabalhava, enquanto os outros o que 

faziam | era falar mal da vida alheia”. E, após a valorização | do que bebe, a sua identificação 

com êle, como | trabalhadores que também bebem. E trabalhadores | decentes. || Imaginemos 

agora o insucesso de um educa- | dor do tipo que Niebuhr* chama de “moralista”, que | fosse 

fazer prédicas a Êsses homens contra o alcoo- | lismo, [apresentando]-lhes como exemplo de 

virtude o | que, para êles, não é a manifestação de virtude. || O único caminho a seguir, neste 

como em outros | asos, é a conscientização da situação, a ser tentada | desde a etapa da 

investigação temática. || Conscientização, é óbvio, que não pára, estoicamente, | no 

reconhecimento puro, de caráter subjetivo, da si- | tuação, mas, pelo contrario, que prepara os 

homens, | no plano da ação, para a luta contra os obstáculos | à sua desumanização. / || Em outra 

experiência, de que participamos, esta, | com [camponeses], observamos que, durante tôda | a 

discussão de uma situação de trabalho no campo, | a tônica do debate era sempre a reinvidicação 

sa- | larial e a necessidade de se unirem, de criarem seu | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
28  Encontra-se na perpendicular deste fólio o seguinte escrito: * Niebhur – “ El hombre moral em uma 

sociedad inmoral”, só colocado aqui pela ausência de recursos para representá-lo no local devido. 
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45 || sindicato para esta reinvidicação, não para outra. || Discutiram três situações neste encontro 

e a tôni- | ca foi sempre a mesma - reinvidicação salarial | e sindicato para atender a esta 

reinvidicação. || Imaginemos, agora, um educador que orga- | nizasse o seu programa 

“educativo” para êstes | homens e, em lugar da discussão desta temá- | tica, lhes propusesse a 

leitura de textos que, | certamente, chamaria de “sadios” e nos quais se | fala, angelicalmente, 

de que “a asa é da ave”... || É isto o que se faz, em terms preponderan- | tes, na ação educativa, 

como na política, por- | que não se leva em conta que a dialogicidade | da educação começa na 

investigação temática. || A sua última etapa se inicia quando os inves- | tigadores, terminadas as 

[descodificações] nos círculos, | dão comêço ao estudo sistemático e interdiscipli- | nar de seus 

achados. || Num primeiro instante, ouvindo, gravação por | gravação, tôdas as que foram feitas 

das descodifica- | ções realizadas e estudando as notas fixadas pelo | psicólogo e pelo sociólogo, 

observadores do processo | descodificador, vão arrolando os temas explícitos | ou implícitos em 

afirmações feitas nos “círculos | de investigação”. || [Êstes] temas devem ser classificados num 

quadro | geral de ciências, sem que isto signifique, contudo, | que sejam vistos, na futura 

elaboração do progra- | ma, como fazendo parte de departamentos estanques. || Significa, 

apenas, que há uma visão mais especí- | fica, central, de um tema, conforme a sua situ- | ação 

num domínio qualquer das especializações. || O tema do desenvolvimento, por exemplo, ainda 

| que situação do domínio da economia, não lhe é | 
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46 || exclusivo. Receberia, assim o enfoque da sociologia, | da antropologia, como da psicologia 

social, inte- | ressadas na questão do câmbio cultural, na | mudança de atitudes, nos valôres, que 

interessam, | igualmente, a uma filosofia de desenvolvimento. || Receberia o enfoque da ciência 

política, inte- | ressada nas decisões que envolvem o problema, | o enfoque da educação, etc. || 

Desta forma, os temas que foram captados | dentro de uma totalidade, jamais serão tratados | 

esquemáticamente. Seria uma lástima se, de- | pois de investigados na riqueza de sua 

interpenetra- | ção com outros aspectos da realidade, ao ser “tra- | tados”, perdessem esta 

riqueza, esvaziando-se | de sua fôrça, na estreiteza dos especialismos. || [Feita] [a] [delimitação] 

temática, caberá a cada espe- | cialista, dentro de seu campo, apresentar à equipe | 

interdisciplinar o projeto de “redução” de seu tema. || No processo de “redução” dêste, o 

especialista bus- | ca os seus núcleos fundamentais, que constituin- | do-se de unidades de 

aprendizagem e estabelecendo | uma sequência entre si, dão a visão geral do te- | ma “reduzido”. 

|| Na discussão de cada projeto específico, se vão ano- | tando as sugestões dos vários 

especialistas. Estas, | ora se incorporam a “redução” em elaboração, ora | constarão de pequenos 

ensaios a ser escritos | sôbre o tema “reduzido”, ora uma coisa e outra. || Êstes pequenos ensaios, 

a que se juntam suges- | tões bibliográficas, são subsídios valiosos para a | formação dos 

educadores-educandos que traba- | lharão nos “círculos de cultura”. || Neste esfôrço de 

“redução” da temática sigui[ni]fi- | cativa, a equipe reconhecerá a necessidade de colocar | 
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47 || alguns temas fundamentais que, não obstante, não foram sugeridos pelo | povo, quando da 

investigação. || A introdução dêstes temas, de necessidade comprovada, corres- | ponde, 

inclusive, a dialogicidade da educação, de que tanto te- | mos falado. Se a programação 

educativa é dialógica, isto signi- | fica o direito que também têm os educadores – educandos de 

| participar dela, incluindo temas não sugeridos. A êstes, por sua | função, chamamos “temas 

dobradiça”. || Como tais, ora facilitam a compreensão entre dois temas | no conjunto da unidade 

programática, preenchendo um | possível vazio entre ambos, ora contê[[e]]m, em si, as relações 

| a serem percebidas entre o conteúdo geral da programa- | ção e a visão do mundo que esteja 

tendo o povo. Daí que | um dêstes temas possa encontrar-se no “rosto” de unidades | temáticas. 

|| O conceito antropológico de cultura é um dêstes “temas | dobradiça”, que prendem a 

concepção geral do mundo que | o mundo esteja tendo ao resto do programa. Esclarece, através 

| de sua compreensão, o papel dos homens no mundo e com | o mundo como seres da 

transformação e não da adapta- | ção.* || Feita a “redução”** de temática investigada, a etapa 

que se se- | gue, segundo vimos, é a de sua “codificação”. A da escolha | do melhor canal de 

comunicação para êste ou aquele tema | “reduzido” e sua representação. Uma “codificação” 

pode ser | simples ou composta. No primeiro caso, pode-se usar | o canal visual pictórico ou 

gráfico ou o canal auditi- | vo. No segundo ambos simul- || 

 

* A propósito da importância da análise do conceito antropológico de cul- | tura, ver Paulo 

Freire - “Educação como Prática da Liberdade” - Paz e Terra – Rio – 1967. || ** Se encararmos 

o programa em sua extensão, observamos que êle é uma totalidade cuja autonomia se encontra 

nas interrelações de sua uni- | dades que são também, em si, totalidades, ao mesmo tempo em | 

que são parcialidades da totalidade maior. || Os temas, sendo em si totalidades também, são 

parcialidades que, em in- | teração, constituem as unidades temáticas da totalidade 

programática. || Na “redução” temática, que é a operação de “cisão” dos temas enquan- | to 

totalidades, se buscam seus núcleos fundamentais, que são as suas | partes para, voltando-se a 

êle como totalidade, melhor conhecê-lo. || Na “codificação”, se procura re-totalizar o tema 

cindido, na repre- | sentação de situações existenciais. || Na “descodificação”, os indivíduos, 

cindindo a codificação como | totalidade, apreendem o tema ou os temas nela implícitos ou a 

[elas] | referidos. Este processo de “descodificação” que, na sua dialeticidade, não morre na 

sição | que realizam na codificação como totalidade temática, se completa na re-totalização | da 

totalidade cindida, com que não apenas a compreendem mas claramente, | mas também vão 

percebendo as relações com outras [situações] codificadas, tô- | das elas representações de 

[situações] existênciais. || 
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48 || tâneamente.* || A eleição do canal visual, [pictórico] ou gráfico de- | pende não só da 

matéria a codificar, mas também | dos indivíduos a que se dirige. Se têm ou não expe- | riência 

de leitura. || Elaborado o programa, com a temática já redu- | zida e codificada, confecciona o 

material didático. | Fotografias, “slides”, “film-streeps”, cartazes, textos de | leitura, etc. || [Na] 

confecção dêste material pode a equipe eleger | alguns temas ou aspectos de alguns deles e, se, 

quando | e onde seja possível, usando gravadores, propô-los | a especialistas como assunto para 

uma entrevista | a ser realizada com um dos membros da equipe. || Figuremos, entre outros, o 

tema do desenvolvi- | mento. A equipe procuraria dois ou mais especia- | listas e lhes falaria de 

seu trabalho, convidando-os | em linguagem accessível, sobre tais pontos || Se os especialis tas 

aceitam, faz-se então a entre- | vista de 15 a 20 minutos. Pode-se inclusive tirar | uma foto do 

especialista enquanto fala. No mo- | mento em que se levasse ao povo a sua palavra, | se diria 

antes quem é êle. O que fêz. O que | faz. O que escreveu, enquanto se poderia proje- | tar sua 

fotografia em “slide”. Se é um professor | 
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49 || de universidade, ao declinar-se sua condição de | professor universitário, já [se] poderia 

discutir | com o povo o que lhe parecem as universidades | brasileiras. Como as vê. O que delas 

espera. || O [grupo] estaria sabendo que, após ouvir | a entrevista, seria discutido o seu conteúdo 

| o qual passaria a funcionar como uma | [codificação] auditiva. || Do debate feito, faria 

posteriormente a | equipe um relatório ao especialista em tôrno | de como o povo reagiu à sua 

palavra. Desta | maneira se estariam vinculando intelectuais, | muitas vezes de boa vontade, mas 

não raro aliena- | dos da realidade popular, a esta realidade. E se | estaria também 

proporcionando ao povo conhe- | cer e criticar o pensamento do intelectual. || Podem ainda 

alguns dêstes temas ou alguns | de seus núcleos ser apresentados através de | pequenas 

dramatizações que não contenham | nenhuma resposta. O tema em si, nada | mais. || Funcionar ia 

a dramatização como co- | dificação, como situação problematiza- | dora, a que se seguiria a 

discussão de seu | conteudo. || Outro recurso [didático], dentro de uma | visão problematizadora 

da educação e | não “bancária”, seria a leitura e a discussão | de artigos de revistas, de jornais, 

de capítulos | 
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50 || de livros, começando-se por trechos. Como nas | entrevistas gravadas, aqui também, antes 

de | começar a leitura do artigo ou do capítulo do | livro, se falaria de seu autor; Em seguida, se 

| realizaria o debate em tôrno do conteúdo da leitura. || Na linha do emprêgo dêstes recursos, 

parece- | nos indispensável a analise do conteudo dos | editoriais da imprensa, a propósito de 

um mes- | mo acontecimento. Por que razão os jornais | se manifestam de forma tão diferente 

sôbre | um mesmo fato? Que o povo desenvolva o | seu espírito crítico para que, ao ler jornais | 

ou ao ouvir o noticiário das emissoras de | rádio, o faça não como mero paciente, como | “objeto” 

dos “comunicados” que [lhe] p[r]escrevem | mas como uma consciência que precisa | libertar-

se. || Preparado este material, a que se jun- | tariam pré-livros sôbre toda esta temática | estará a 

equipe de educadores apta a devol- | vê-la ao povo, sistematizada e ampliada. || Temática que, 

saindo dele, a êle agora | volta. Como problemas a ser decifrados, | jamais como conteúdos a 

ser depositados. || O primeiro trabalho dos educadores de | base será a apresentação do programa 

ge- | ral da campanha a iniciar-se. Programa | em que o povo se encontrará, de que não | 
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51 || se sentirá estranho, pois que dele saiu. || Fundados na própria dialogicidade da edu- | cação, 

os educadores explicarão a presença | no programa dos temas “[dobradiça]”, e de | sua 

significação. || Como fazer, porém, no caso em que não | se possa dispor dos recursos para esta 

prévia | investigação temática, nos temas analisa- | dos? || Com um mínimo de conhecimento da 

| realidade, podem os educadores escolher alguns | temas básicos que funcionariam como “codi-  

| ficações de investigação. Começariam assim | o plano com temas introdutórios ao mesmo | 

tempo em que iniciariam a investigação | para o desdobramento do programa, a par- | tir dêstes 

temas. || Um deles que nos parece, como já dissemos, | um tema central, é o do conceito de 

cultura. | Sejam camponeses ou homens urbanos, | em programa de alfabetização ou não, o | 

comêço de suas discussões em busca de mais | conhecer, no sentindo instrumental do têr- | mo, 

é o debate dêste conceito. || Na proporção em que discutem o mundo | da cultura, não 

explicitando o <↑seu> nível de cons- | ciência da realidade, na qual estão implícitos | vários 

temas. Vão referindo-se a outros aspectos da | realidade, que começa a ser descoberta em uma 

| visão crescentemente crítica. Aspectos que envolvem | também outros tantos têmas. || 
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52 || Com a experiência que hoje temos, podemos | afirmar que, bem discutido o conceito de | 

cultura, em toda ou em grande parte | de suas dimensões, nos pode proporcionar | vários aspectos 

de um programa educativo | ou de ação cultural. Mas, além de uma capta- | ção, que diríamos 

quase indireta de uma | temática, na hipótese agora referida, podem | os educadores, depois de 

alguns dias de relações | horizontais com os participantes dos “círculos | de cultura”, perguntar -

lhes diretamente: || “Que outros temas ou assuntos poderíamos | discutir além dêstes?” || Na 

medida em que forem respondendo, | logo depois de anotar a resposta, a propõem | ao grupo 

como um problema também. || Admitamos que um dos membros do | grupo diz: “Gostaria de 

discutir sôbre nacio- | nalismo”. “Muito bem”, diria o educador, após | registrar a sugestão e 

acrescentaria: “ Que | significa nacionalismo?” Porque pode interessar- | nos [a] discussão sobre 

o nacionalismo?” || É provável que, com a problematização | da sugestão ao grupo, novos temas 

surjam. || Assim, na medida em que todos vão se ma- | nifestando vai o educador 

problematizando. | uma a uma as sugestões que nascem do grupo. || Se, por exemplo, numa área 

em que funcio- | nam 30 círculos de cultura, na mesma noite |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 

 

 

  



335 

 

53 || todos os coordenadores (educadores) procedem | assim, terá a equipe central um rico 

material | temático a estudar, dentro dos princípios | descritos na primeira hipótese da investiga -  

| ção da temática significativa. || O importante, do ponto de vista de uma | educação humanis ta, 

libertadora e não | “bancária”, é que, em qualquer dos casos, os | homens se sintam sujeitos de 

seu pensar, | discutindo o seu pensar, sua própria visão | do mundo, manifestada, implícita ou 

explici- | tamente nas suas sugestões e nas de seus | companheiros. || Porque esta visão da 

educação parte da | convicção de que não pode siquer presentear | o seu programa, mas tem de 

buscá-lo [dialo- | gicamente] com o povo, é que se inscreve como | uma introdução da Pedagogia 

do Oprimido, | de cuja elaboração dele êle participar. ||  
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IV Capítulo || A antidialogicidade e a dialogicidade como | matrizes de teorias de ação cultural 

an- | tagônicas: a primeira, que serve à opressão; | a segunda, à libertação. || A teoria da ação 

antidialógica e suas caracte- | rísticas: || A conquista || Dividir para dominar || A manipulação || 

A invasão cultural. || A teoria da ação dialógica e suas [caracteris- | ticas]: || A colaboração || 

A união || A organização || A síntese cultural. ||  
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Neste capítulo, em que pretendemos analisar | as teorias da ação <↑cultural> que se 

desenvolvem a partir da | matriz antidialógica e dá dialógica, voltaremos, não | raras vêzes, a 

afirmações feitas no corpo dêste en- | saio. || Serão repetições ou voltas a pontos já referidos, | 

ora com a intenção de aprofundá-los, ora por- | que se façam necessárias ao esclarecimento de 

| novas afirmações. [.] || Desta maneira, começaremos reafirmando | que os homens são seres 

da praxis. São seres do | quefazer, diferentes, por isto mesmo, dos animais, | seres do puro fazer. 

Os animais não “ad-miram” | o mundo. Imergem nele. Os homens, pelo contrà- | rio, como seres 

do quefazer “emergem” dele e, | objetivando-o, podem conhecê-lo e transformá- | lo com seu 

trabalho. || Os animais que não trabalham, vivem no seu | “suporte” particular, o que não 

transcendem. Daí | que cada espécie animal viva no “suporte” que | lhe corresponde e que êstes 

“suportes” sejam in- | comunicáveis entre si, enquanto que franque- | àveis aos homens. || Mas, 

se os homens são seres do quefazer é exatamen- | te porque seu fazer é ação e reflexão. É praxis. 

É trans- | formação do mundo. E, na razão mesma em que o que- | fazer é praxís, todo fazer do 

quefazer tem que ter uma | teoria que [necessàriamente] o ilumine. O quefazer é | teoria e prática. 

É reflexão e ação. Não pode redu- | zir-se, como salientamos no capítulo anterior, | ao tratarmos 

a palavra, nem ao verbalismo, | nem ao ativismo. || A tão conhecida afirmação de Lenini*: “Não 

há revolução | 

*Lenini – ¿Que hacer? - Obras completas. || 
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2 || sem teoria revolucionária”, significa precisamente que não há | revolução com verbalismo, 

nem tampoco com ativismo | mas com práxis, portanto, com reflexão e ação incidindo | sôbre 

as estruturas a serem transformadas. || O esfôrço revolucionário de transformação radical | 

destas estruturas não pode ter, na liderança, homens | do quefazer e, nas massas oprimidas, 

homens reduzidos | ao puro fazer. || Este é um ponto que deveria estar exigindo de todos quan-  

| tos realmente se comprometem com os oprimidos, com | a causa de sua libertação, uma 

permanente e corajosa | reflexão. || Se o compromisso verdadeiro com êles, implicando | na 

transformação da realidade em que se acham os oprimi- | dos, reclama uma teoria da ação 

transformadora, esta não | pode deixar de reconhecer-lhes um papel fundamental | no processo 

da transformação. || Não é possível à liderança tomar os oprimidos como | meros fazedores ou 

executores de suas determinações; como | meros ativistas a quem negue a reflexão sôbre o seu 

próprio | fazer. Os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam, na atua- | ção da liderança, continuam 

manipuladores e manipulados | exatamente por quem, por sua própria natureza, não pode fazê -

lo. || Por isto, é que, na medida em que a liderança nega a | praxis verdadeira aos oprimidos. Se 

esvazia, consequente- | mente, na sua. || Tende, desta forma, a impôr sua palavra a êles, | 

tornando-a, assim uma palavra falsa, de cará- | ter dominador. || Instala, com êste proceder, uma 

contradição | entre seu modo de atuar e os objetivos que preten- | de, ao não entender que, sem 

o diálogo com os | oprimidos, não é possível praxis autêntica, | nem para êstes nem para ela. || 

O seu quefazer, ação e reflexão, não pode | dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, <↑se> seu 

com- | compromisso não é o da libertação. || 
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3 || [ilegível] || A praxis revolucionária sòmente pode opôr-se à praxis das | elites dominadores. 

E é natural que assim seja, pois são | quefazeres antagônicos. || O que não se pode realizar, na 

praxis revolucionária, é | a divisão absurda entre a praxis da liderança e a das | massas oprimidas, 

de forma de questas fôsse a de ape- | nas seguir as determinações da liderança. || Esta dicotomia 

existe, como condição necessária, na si- | tuação de dominação, em que a elite dominadora pres- 

| creve e os dominados seguem as prescrições. || Na praxis revolucionária há uma unidade , em 

que a lideran- | ça, - sem que ìsto signifique diminuição de sua responsabili- | dade coordenadora 

e, em certos momento, diretora – não po- | de <↑ter> nas massas oprimidas <↑o> objeto de sua 

posse. || Daí que não sejam possíveis a manipulação, a slogani- | zação, o “depósito”, a 

condução, a prescrição, como cons- | tituintes da praxis revolucionária. Precisamente porque o 

| são da dominadora. || Para dominar, o dominador não tem outro caminho | senão negar às 

massas populares a praxis verdadeira. Ne- | gar-lhes o direito de dizer sua palavra, de pensar 

certo. || As massas populares não têm que, autênticamenet, | “ad-mirar” o mundo, denunciá- lo, 

questioná-lo, trans- | formá-lo para a sua humanização, mas adaptar-se à | realidade que serve 

ao dominador. O quefazer dêste não | pode, por isto mesmo, ser dialógico. Não pode ser um 

quefa- | zer problematizante dos homens-mundo ou dos homens | em suas relações com o mundo 

e com os homens. No mo- | mento em que se fizesse dialógico, problematizante, ou o | 

dominador se haveria convertido aos dominados e já não | seria dominador, ou se haveria 

equivocado. E se, equivo- | cando-se, desenvolvesse um tal quefazer, pagaria caro por | seu 

equívoco. || Do mesmo modo, uma liderança revolucionária, que | não seja dialógica com as 

massas, ou mantém a “sombra” | do dominador “dentro” de si e não é revolucionária ou está | 

redondamente equivocada e, prêsa de uma sectarização indis- | cutivelmente mórbida, também 

não é revolucionária. || Pode ser até que chegue ao poder, mas temos nossas dúvidas | 
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4 || em tôrno da revolução mesma que resulte dêste | quefazer antidialógico. || Impõe-se, pelo 

contrário, a dialogicidade entre a | liderança revolucionária e as massas oprimidas, para | que, 

em todo o processo de busca de sua libertação, reco- | nheçam na revolução o caminho da 

superação verda- | deira da contradição em que se encontram, como um | dos polos da situação 

concreta da opressão. Vale dizer | que devem se engajar no processo com a consciên- | cia cada 

vez mais crítica de seu papel de sujeitos da | transformação. || Se são levadas ao processo como 

seres ambíguos*, | metade elas mesmas, metade o opressor “hospedado” ne- | las e se chegam 

ao poder vivendo esta ambiguidade, | que a situação de opressão lhes impõe, terão, a nosso | 

ver, simplesmente, a impressão de que chegaram ao | poder. || A sua dualidade existenc ial pode, 

inclusive, pro- | porcionar o surgimento de um clima sectário – ou | ajudá-lo. Que conduz 

fàcilmente à constituição | de “burocracias” que corroem a revolução. Ao não cons- | 

cientizarem, no decorrer do processo, esta ambiguida- | de, podem aceitar sua “participação” 

nele com um | espírito mais revanchista** que revolucionário. || Podem aspirar à revolução 

como um meio de dominação | 

 

*Mais uma razão por que a liderança revolucionária | não pode repetir os procedimentos da elite 

opressora. || Os opressores, “penetrando” nos oprimidos, neles se “hos- | pedam”; os 

revolucionários na praxis com os oprimidos, | não podem tentar “hospedar-se” neles. Pelo 

contrário, ao | buscarem com êstes, o “despêjo” daqueles, devem fazê-lo | para con-viver, para 

com êles estar e não para neles viver. || **Mesmo que haja – e explicàvelmente por parte dos 

oprimi- | dos, que sempre estiveram submetidos a um regime de expo- | liação, na luta 

revolucionária, uma dimensão revanchis- | tá, isto [não] significa que a revolução deva esgotar-

se | nele. ||  
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5 || também e não como um caminho de libertação. | Podem visualizar a revolução como a sua 

revolução | privada, o que mais uma vez revela uma das caracte- | rísticas dos oprimidos, sôbre 

que falamos no primei- | ro capítulo dêste ensaio. || Se uma liderança revolucionária, encarnando 

uma | visão humanista – de um humanismo concreto e não | abstrato – pode ter dificuldades e 

problmeas, muito maio- | res dificuldades e problemas terá ao tentar, por mais | bem 

intencionada que seja, fazer a revolução para | as massas oprimidas. Isto é, fazer uma revolução 

| em que o com as massas é substituído pelo sem | elas, porque trazidas ao processo através dos 

mesmos | métodos e procedimentos usados para oprimí-las. || Estamos convencidos de que o 

diálogo com as | massas populares é uma exigência radical de tôda | revolução autêntica. Ela é 

revolução por isto. Distin- | gue-se do golpe militar por isto. Dos golpes, seria | uma ingenuidade 

esperar que estabelecessem diálogo | com as massas oprimidas. Deles, o que se pode esperar | 

é o engôdo para legitimar-se, ou a fôrça que reprime. || A verdadeira revolução, cedo ou tarde, 

tem de inaugu- | rar o diálogo corajoso com as massas. Sua legitimi- | dade está no diálogo com 

elas, não no engôdo, na menti- | ra*. Não pode temer as massas, a sua expressividade, a | sua 

participação efetiva no poder. Não pode negá-las. Não | pode deixar de prestar-lhes conta. De 

falar de seus acertos, | de seus erros, de seus equívocos, de suas dificuldades. || A nossa 

convicção é a de que, quanto mais cedo comece | o diálogo, mais revolução será. || Êste diálogo, 

como exigência radical da revolução, respon- | de a outra exigência radical – a dos homens 

como seres | que não podem ser fora da comunicação, pois que são comuni- | cação. 

Obstaculizar a comunicação é transformá- los em “coisa” ||  

 

* “Se algum benefício se pudesse obter da dúvida, disse Fidel Castro, | ao falar ao povo cubano, 

confirmando a morte de Guevara, nunca fo- | ram armas da revolução a mentira, o mêdo da 

verdade, a cumpli- | cidade com qualquer ilusão falsa, a cumplicidade com qualquer mentira”. 

|| Fidel Castro. || Gramma – 17.10.67. – [Os] grifos são nossos - || 
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6 || e isto é tarefa e objetivo dos opressores, não dos revolucionários. || É preciso que <↑fique> 

claro que, por isto mesmo que esta- | mos defendendo a práxis, a teoria do quefazer, não es- | 

tamos propondo nenhuma dicotomia de que resul- | tasse que êste quefazer se dividisse em uma 

etapa de | reflexão e outra, distante, de ação. Ação e reflexão, | reflexão e ação se dão 

simultâneamente. || O que pode ocorrer, ao exercer-se uma análise crí- | tica, reflexiva, sôbre a 

realidade, sôbre suas contradi- | ções, é que se perceba a impossibilidade imediata | de uma 

forma qualquer de ação ou a sua inade- | quacidade ao momento. || Desde o instante, porém, em 

que a reflexão demons- | tra a inviabilidade ou a importunidade de uma for- | ma tal ou qual de 

ação, que deve ser adiada ou | substituida por outra, não se pode negar a ação nos | que fazem 

esta reflexão. É que esta se está dando no | ato mesmo de atuar- é também ação. || Se, na 

educação como situação gnoseológica, o ato | cognoscente do sujeito educador [também 

educando] [sôbre] | se o objeto cognoscível, não morre, ou nele se esgota, | porque, 

dialogicamente, se estende a outros sujeitos | cognoscentes, de tal maneira que o objeto 

cognoscível | se faz mediador da cognoscibilidade dos dois, na teo- | ria da ação revolucionár ia 

se dá o mesmo. Isto é, | a liderança tem, nos oprimidos, sujeitos também da | ação libertária e, 

na realidade, a mediação da ação | transformadora de ambos. Nesta teoria da ação, exa- | tamente 

porque é revolucionária, não é possível falar | nem em ator, no singular, nem apenas <↑em> 

atores no plural, | mas em atores em intersubjetividade, em intercomunica- | ção. || O que, 

aparentemente, com esta afirmação, poderia | significar divisão, dicotomia, fracção nas fôrças 

revolucioná- | rias, significa precisamente o contrário. Fora desta <↑inter> subjeti- | vidade é 

que estas fôrças se constituem em dicotomia: lide- | 
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7 || rança de um lado; massas populares de outro, o que | é repetir o esquema da relação opressora 

e [sua] teo- | ria da ação. Por isso é que nesta, necessàriamente, | não pode haver a 

intersubjetividade. || Negá-la, no processo revolucionário, evitando, por is- | to mesmo o diálogo 

com o povo em nome da necessi- | dade de “organiza-lo”, de fortalecer o poder revolucioná- | 

rio, de assegurar uma frente coesa é, no fundo, te- | mer a liberdade. É temer o próprio povo ou 

não crer | nele. Mas, ao se descrer do povo, ao temê-lo, já não | há razão para a ação libertár ia. 

E a revolução, neste | caso, nem siquer seria feita para o povo, mas “por” | êle para a liderança, 

o que seria uma profunda nega- | ção de si mesma. || Na verdade, a revolução nem é feita para 

o povo, | pela liderança, nem por êle para ela, mas por ambos, | numa solidariedade que não 

pode ser quebrada. E esta | solidariedade sòmente nasce no testemunho que a lide- | rança dá a 

êle, no encontro humilde, amoroso e cora- | joso com êle. || Nem todos temos a coragem dêste 

encontro e | nos enrigecemos no des-encontro, no qual transfor- | mamos os outros em puros 

objetos. E, ao assim pro- | cedermos, nos tornamos necrófilos, em lugar de bió- | filos. Matamos 

a vida, em lugar de alimentarmos | a vida. Em lugar de buscá-la, corremos dela. || Matar a vida, 

freiá-la, com a redução dos homens | a puras coisas, aliená-los, mistificá- los, violentá-los | é o 

próprio dos opressores. || Talvez se pense que, ao fazermos a defeza dêstre en-| contro dos 

homens no mundo para transformá-lo, que | é o diálogo*, estejamos caindo numa ingênua 

atitude, | num idealismo subjetivista. || Não há nada, contudo, de mais concreto e real do que |  

 

*Sublinhemos mais um vez que êste encontro dialógi- | co não se pode verificar entre 

antagônicos. || 
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8 || os homens no mundo e com o mundo. Os homens com | os homens, como também alguns 

homens contra | os homens, enquanto classes que oprimem e classes | oprimidas. || O que 

pretende a revolução autêntica é trans- | formar [a] realidade que propicia êste estado de coi- | 

sas, desumanizante dos homens. || Afirma-se que é uma verdade, que esta transfor- | mação não 

pode ser feita pelos que vivem de tal rea- | lidade, mas pelo esmagados, com uma lúcida li- | 

derança. || Que seja esta, pois, uma afirmação radicalmente | conseqüente, isto é, que se torne 

existenciada pela li- | derança na sua comunhão com o povo. Comunhão | em que crescerão 

juntos <↑o> em que a liderança, em lu- | gar de simplesmente autonomeiar-se, se instaura | ou 

se autentica na sua praxis com a do povo, [nunca] | no des- encontro ou no dirigismo. || Muitos 

<↑porque> aferrados a uma visão mecanicista, não [per- | cebendo] a esta obviedade: a de 

<↑que> a situação concreta em que | estão os homens condiciona a sua consciência do mun- | 

do e esta as suas atitudes e o seu enfrentamento, pen- | sam que a transformação da realidade se 

pode fazer | em termos mecânicos*. Sem a problematização desta | falsa consciência do mundo 

ou sem o aprofundamento de | uma já menos falsa consciência dos oprimidos, na ação | 

revolucionária. || Não <↑há> realidade histórica – mais outra obviedade - | que não seja humana. 

Não há história sem homens como | não há uma história para os homens, mas uma história ||  

 

*... “las épocas em que el movimiento obrero tiene que defenderse | contra el adversario potente, 

a veces amenazador, y, | em todo caso, sòlamente instalado em el poder, produ- | cen 

naturalmente una literatura socialista que pone el | acento em el elemento “material” de la 

realidad, em los | obstaculos que haes que superar, em la poca eficacia | de la consciência y de 

la acción humanas”. || Goldman, Lucien- “Las ciencias humanas y la Filosofía” || Ediciones 

Nueva Visión – Buenos Aires – 1967 pagina – 73 || 
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9 || de homens que, feita por êles, também os faz, como | disse Marx. || E é precisamente quando, 

às grandes minorias, se | proibe o direito de participarem como sujeitos da histo- | ria, que elas 

se encontram dominadas e alienadas. | O [intento] de ultrapassagem do estado de objetos para 

o | de sujeitos – objetivo da verdadeira revolução – não po- | de prescindir nem da ação das 

massas, incidente na | realidade a ser transformada, nem de sua reflexão. || Idealistas seriamos 

se, dicotomizando a ação | da reflexão, entendêssemos ou afirmássemos que a | simples reflexão 

sôbre a realidade opressora, que levasse | os homens ao descobrimento de seu estado de objetos 

| já significasse serem sujeitos. Não há dúvida, porém, | de que, se êste reconhecimento, não 

apenas a nível | sensível, mas crítico, ainda não significa que sejam | sujeitos concretamente, 

“significa, disse um aluno | nosso, serem sujeitos em esperança”. E esta esperan- | ça os leva à 

busca de sua concretude. || Falsamente realistas seremos se acreditarmos | que o ativismo, que 

não é ação verdadeira, é o cami- | nho para a revolução. || Críticos seremos, verdadeiros, se 

vivermos a pleni- | tude da praxis. Isto é, se nossa ação involucra uma | crítica reflexão que, 

organizando cada vez mais o pen- | sar, nos leva a superar um conhecimento estritamente | 

sensível da realidade. Êste precisa alcançar um nível | superior, com que os homens cheguem à 

razão da reali- | dade. Mas isto exige um pensar constante, que não po- | de ser negado às massas 

populares, se o objetivo visa- | do é a libertação. || Se a liderança revolucionária lhes negar êste 

pen- | sar se encontrará preterida de pensar também pelo | 

 

*Fernando Gareia, hondurenho, aluno nosso, num curso para | Latino-americanos - | Santiago 

– 1967.|| 
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10 || menos de pensar certo. É que a liderança não pode pen- | sar sem as massas, nem para elas, 

mas com elas. || Quem pode pensar sem as massas, sem que se | possam dar ao luxo de não 

pensar em tôrno delas, | são as elites dominadoras, para que, assim pensan- | do, melhor as 

conheçam e, melhor conhecendo-as, me- | lhor as domine. Daí que, o que poderia parecer um 

di- | àlogo destas com as massas, uma comunicação com eles, | são meros “comunicados”, meros 

“depósitos” de conteudos | domesticadores. A sua teoria da ação se contradiria a | si mesma se, 

em lugar da prescrição, implicasse na | comunicação, na dialogicidade. || E, por que não fenecem 

as elites dominadoras ao | não pensarem com as massas? Exatamente porque | estas são o seu 

contrário antagônico, a sua “razão” na | afirmação de Hegel já citada. Pensar com elas se- | ria 

a superação de sua contradição. Pensar com elas | significaria já não dominar. || Por isto é que 

a única forma de pensar certo do | ponto de vista da dominação é não deixar que as mass- | sas 

pensem, o que vale dizer: é não [pensar] com elas. || Em tôdas as épocas os dominadores foram 

sempre | assim – jamais permitiram às massas que pensassem | certo. || “Um tal Mister Giddy, 

diz Niebuhr, que foi posterior- | mente presidente da [sociedade] real, fêz objeções [refere-se 

ao projeto | lei que se apresentou ao Parlamento britânico em 1807, criando | escolas 

subvencionadas] que se podiam ter apresentado em | qualquer outro país: Por especial que 

pudesse ser em [[teo]]- | teoria o projeto de dar educação às classes trabalhadoras | dos pobres, 

seria prejudicial para sua moral e sua felici- | dade; ensinaria a desprezar sua missão na vida, 

em lu- | gar de fazer deles bons servos para a agricultura | outros empregos; em lugar de ensinar -

lhes subor- | dinação os faria rebeldes e refratários, como se | pôs em evidência nos condados 

manufatureiros; | habilitá-los para ler folhetos sediciosos, livros | 
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11 || perversos e publicações contra a cristandade; tor- | ná-los insolentes para seus superiores 

e, em | poucos anos, se faria necessário à legislatura di- | rigir contra êles o braço forte do 

poder.”* || No fundo, o que o tal Giddy, citado por Niebhur, | queria, tanto quanto os de hoje, 

que não falam tão cívica | e abertamente contra a educação [popular], é que as mas- | sas não 

pensassem. Os Mr. Giddy de tôdas as épocas, | enquanto classe opressora, ao não poderem 

pensar | com as massas oprimidas, não podem deixar que | elas pensem. || Desta forma, 

dialéticamente, se explica por que | não pensando com, mas apenas em tôrno [das] mas- | sas, 

as elites opressoras não [fenecem]. || Não é o mesmo o que ocorre com a liderança re- | 

volucionária. Esta, ao não pensar com as massas, | fenece. As massas são a sua matriz 

constituinte, não | a incidência passiva de seu pensar. Ainda que tenha | também de pensar em 

tôrno das massas para com- | preendê-las melhor, distingue-se êste pensar do pensar | anterior. 

E se distingue porque, não sendo um pensar | para dominar e sim para libertar, pensando em 

tôr- | no das massas, a liderança se dá ao pensar delas. || Enquanto o outro é um pensar de senhor, 

êste | é um pensar de companheiro. E só assim pode ser. | É que, enquanto a dominação, por sua 

mesma natureza, exi- | ge apenas um polo dominador e um polo dominado, que se | contradizem 

antagônicamente, a libertação revolucionária, | que busca a superação desta [contradição], 

implica na exis- | tência dêsses polos e mais numa liderança que emerge no | processo desta 

busca. Esta liderança que emerge, ou busca | identificar-se com as massas populares, como 

oprimida | também, ou não é revolucionária. || Assim é que, não pensar com elas para, imitando 

|  

 

Niebhur - “El hombre moral en la sociedad inmoral” | páginas 117-118 || 
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12 || os dominadores, pensar simplesmente em tôrno | delas, não se dando a seu pensar, é uma 

forma de | desaparecer como liderança revolucionária. || Enquanto no processo opressor, as 

elites vivem | da “morte em vida” dos oprimidos e só na relação ver- | tical entre elas e êles se 

autenticam, no processo revo- | lucionário, só há um caminho para a autenticidade | da liderança 

que emerge: “morrer” para reviver atra- | vés dos oprimidos e com êles. || Na verdade, enquanto 

no primeiro, é lícito dizer | que alguém oprime alguém, no segundo, já não se pode | afirmar 

que alguém liberta alguém, ou que alguém | se liberta sozinho, mas que os homens se libertam 

em | comunhão. Com isto, não queremos diminuir o valor |e a importância da liderança 

revolucionária. Pelo con- | trario, estamos enfatizando esta importância e êste va- | lor. E haverá 

importância maior que conviver com os | oprimidos, com os esfarrapados do mundo, com os 

“conde- | nados da terra”? || Nisto, a liderança revolucionária deve encontrar | não só a sua razão 

de ser, mas a razão de uma sã alegria | por sua natureza, ela pode fazer o que os outros, por sua 

na- | tureza, se proibem fazer, em termos verdadeiros. || Dai que tôda aproximação que aos 

oprimidos fa- | çam os opressores, enquanto classe, os situa inexorável- | mente na falsa 

generosidade a que nos referimos no pri- | meiro capítulo dêste trabalho. Isto não pode fazer a 

li- | derança revolucionária – ser falsamente generosa. Nem | tampouco dirigista. || Se as elites 

opressoras se fecundam necrófila- | mente, no esmagamento dos oprimidos, a lideran- | ça 

revolucionária somente na comunhão com [êles] | pode fecundar-se. || Esta é a razão pela qual 

o quefazer opressor não po- | de ser humanista, enquanto o revolucionário necessària- | mente 

o é. Tanto quanto o desumanismo dos opressores, | humanismo revolucionário implica na 

ciência. Naque- | les, esta se encontra a serviço da reificação; neste, a ser- | viço da humanização. 

Mas se no uso da ciência e da | tecnologia para reificar, o “sinequa” desta ação é fazer | os 

oprimidos sua pura incidência, já não é o mesmo o | que se impõe no uso da ciência e da 

tecnologia para a hu- | 
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13 || manização. Aqui, os oprimidos ou se tornam sujei- | tos, também, do processo, ou 

continuam reificados. || O mundo não é um laboratório de anatomia nem | os homens são 

cadáveres que devam ser estudados passivamente. || O humanismo científico <↑revolucionár io> 

não pode, em nome da | revolução, ter nos oprimidos objetos passivos ou de sua | análise, da 

qual decorram prescrições que êles de- | vam seguir. || Isto significaria deixar-se cair [num] 

<↑dos> mitos da ide- | ologia opressora, o da absolutização da ignorância, que | implica na 

existência de alguém que a decreta a al- | guém. || No [ato] desta decretação, quem o faz, 

reconhecen- | do os outros como absolutamente ignorantes, se reco- | nhece e a classe a que 

pertencem como os que sabem ou | nasceram para saber. Ao assim reconhecer-se tem | nos 

outros o seu oposto. Os outros se fazem estranhe- | za para êle. A sua passa a ser a palavra 

“verdadeira”, | que impõe ou procura impor aos demais. E êstes são | sempre os oprimidos, 

roubados de sua palavra. || Desenvolve-se, no que rouba a palavra dos outros | uma profunda 

descrença neles, considerados como | incapazes. Quanto mais diz à palavra sem a pala- | vra 

daqueles que estão proibidos de dizê-la, tanto mais | exercita o poder e o gôsto de mandar, de 

dirigir, | de comandar. Já ão pode viver se não tem alguém | a quem dirija sua palavra de ordem. 

|| Desta forma, é impossível o diálogo. Isto é pro- | prio das elites opressoras que, entre seus 

mitos, têm | de vitalizar mais êste, com o qual dominam mais. || A liderança revolucionária, pelo 

contrário, científi- | co-humanista, não pode absolutizar a ignorância | das massas. Não pode 

crer neste mito. Não têm si- | quer o direito de duvidar, por um momento, de que | isto é um 

mito. || Não pode admitir, como [liderança] que só ela | sabe e que só ela pode saber – o que 

seria descrer das | massas populares. Ainda quando seja legítimo [reconhecer] | a um nível de 

saber revolucionário, em função de sua mes- | ma consciência revolucionária, diferente do nível 

de conheci- | 
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14 || mento empirico das massas, não pode sobrepôr-se | a êste, com o seu saber. || Por isto 

mesmo é que não pode sloganizar as mas- | sas, mas dialogar com elas, para que o seu co- | 

nhecimento empírico em tôrno da realidade, fecunda- | do pelo conhecimento crítico da 

liderança, se va trans- | formando em razão da realidade. || Assim como seria ingênuo esperar 

das elites | opressoras a denúncia deste mito da absolutização | da ignorância das massas, é uma 

contradição que | a liderança revolucionária | é problematizar aos oprimidos, não só êste, mas 

to- | dos os mitos de que se servem as elites opressoras para | mais oprimir. || Se assim não se 

comporta, insistindo em imi- | tar aos opressores em seus métodos [domesticadores], | 

provavelmente duas respostas possam dar as mas- | sas populares. Em determinadas 

circunstâncias | históricas, se deixarem domesticar po rum novo | conteúdo nelas depositado. 

Noutras, se assusta- | rem diante de uma “palavra” que ameaça ao opres- | sor “hospedado” 

nelas*. || Em qualquer dos casos, não se fazem revolucio- | nários. No primeiro, a revolução é 

um engano; no | segundo, uma impossibilidade. || Há os que pensam, às vezes, com boa intuição 

||  

 

* Às vezes, nem siquer esta palavra é dita. Basta a presença de | alguém, [não necessàriamente 

pertencente a um grupo revolucioná- | rio que possa ameaçar ao opressor hospedado nas massas, 

para | que elas assustadas, assumam posturas destrutivas. || Contou-nos um aluno nosso, 

equatoriano <↑de um país latino americano>, que em certa comunida- | de camponesa indígena 

de seu país, bastou que um sacerdote faná- | tico denunciasse a presença de dois “comunis tas” 

na comunidade, | pondo em risco o que êle chamava de “fé católica”, para que, na | noite dêste 

mesmo dia, os camponeses, unânimes, quei- | massem vivos os dois simples professores 

primários que | exerciam seu trabalho de educadores infantis. || Talvez êsse sacerdote tivesse 

visto na casa daqueles infe- | lizes “maestros rurales” algum livro em cuja capa hou- | vesse a 

cara de um homem barbado... ||  
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15 || mas equivocadamente X que sendo demorado o processo | dialógico,* - o que não é verdade 

– se deve fazer a revolu- | ção sem comunicação, através dos “comunicados” e , de- | pois de 

feita, então, se desenvolverá um amplo esfôr- | ço educativo. Mesmo porque, continuaram, não 

é pos- | sível fazer educação antes da chegada ao poder. Educa- | ção libertária. || Há alguns 

pontos fundamentais a analisar nas | afirmações dos que assim pensam. || Acreditam [não todos] 

na necessidade do diálogo com |  

 

* Salientamos, mais uma vez, que não estabelecemos | nenhuma dicotomia entre o diálogo e a 

ação revolucio- | nária, como se houvesse um tempo de diálogo e outro, di- | ferente, de 

revolução. Afirmamos, pelo contrário, que o | diálogo é a “essência” da ação revolucionár ia. 

Daí que, na | teoria desta ação, seus atores, intersubjetivamente, inci- | dam sua [ação] sôbre o 

objeto, que é a realidade que | os mediatiza, tendo, como objetivo, através da transfor- | mação 

desta, a humanização dos homens. || Isto não ocorre na teoria da ação opressora, cuja “es- | 

sência” é antidialógica. Nesta, o esquema se simplifica. || Os atores têm, como objetos de sua 

ação, a realidade | e os oprimidos, simultâneamente e, como objetivo, a | manutenção da 

opressão, através da manutenção da rea- | lidade opressora. || 
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16 || as massas, mas não creem na sua viabilidade antes | da chegada ao poder. Ao admitirem 

que não é possí- | vel uma forma de comportamento educativo-crítica, | [antes] da chegada ao 

poder por parte da liderança, ne- | gam o caráter pedagógico da revolução, como a- | ção cultura l, 

que se prepara para ser “revolução | cultural”. Por outro lado, confundem o sentido | pedagógico 

da revolução – ação cultural com a no- | va educação a ser instalada com a chegada ao | poder. 

|| A nossa porção, já afirmada e que se vem afir- | mando em tôdas as páginas dêste ensaio, é 

que seria | realmente ingenuidade esperar das elites opressoras | uma educação de caráter 

libertário. Mas, porque a revo- | lução tem, indubitávelmente, um caráter pedagógico, | que não 

pode ser esquecido, na razção em que o libertá- | ria ou não é revolução, a chegada ao poder é 

apenas | um momento, por mais decisivo que seja. Enquanto pro- | cesso, o “antes” da revolução 

está na sociedade opressora | e é apenas aparente. || A revolução se gera [nela] como ser social 

e [por] /is- | to, na medida em que é ação cultural, não pode deixar | de corresponder às 

potencialidades do ser social em | que se gera. || É que todo ser se desenvolve ou se transforma 

| dentro de si mesmo, no jôgo de suas contradições. || Os condicionamentos externos, ainda que 

neces- | sários, só são eficientes se coincidem com aquelas po- | tencialidades*. || O novo da 

revolução nasce [da sociedade] velha, opres- | sora, que foi superada. Daí que a chegada ao 

poder, | que continua processo, seja apenas, como antes disse- | mos, um momento decisivo 

dêste. || Por isto é que, numa visão dinâmica e não estática | da revolução, ela não tenha um 

antes e um depois abso- | lutos, de que a chegada ao poder fôsse o ponto de di- ||  

 

* Ver Mao Tse Tung - “El Libro de las Contradicciones” || 
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17 || visão. || Gerando-se nas condições objetivas, o que busca é a | superação da situação 

opressora com a instauração | de uma sociedade de homens em processo de per- | manente 

libertação. || O sentido pedagógico, dialógico, da revolução, que | a faz “revolução cultura l” 

também, tem de acom- | panha-la em tôdas as suas fases. || É êle ainda um dos eficientes meios 

de evitar que | o poder revolucionário se institucionalize, estratifi- | cando-se em “burocracia” 

contra revolucionária, pois | que a contra revolução também é dos revolucionários | que se 

tornam reacionários. || E, se não é possível o diálogo com as massas popu- | lares antes da 

chegada ao poder porque falta [a] [elas] | experiência do diálogo, também não lhes é possível | 

chegar ao poder porque lhes falta igualmente experi- | ência do poder. Precisamente porque 

defendemos | uma dinâmica permanente no processo revolucionário, | entendemos que é nesta 

dinâmica, na práxis das | massas com a liderança revolucionária, que elas e | seus líderes mais 

representativos aprenderão tanto o | diálogo quanto o poder. Isto nos parece tão óbvio quan- | 

to dizer que um homem <↑não> aprende a nadar numa biblio- | teca, mas na água. || O diálogo 

com as massas não é conceção, nem pre- | sente, nem muito menos uma tática a ser [usada], co- 

| mo a [sloganização] o é, para dominar. O diálogo, como | encontro dos homens para a 

“pronúncia” do mundo | é uma condição fundamental para a sua real | humanização. || Se “uma 

ação livre sòmente o é na medida em | que o homem transforma seu mundo e a si | mesmo, se 

uma condição positiva para a liberdade | é o despertar das possibilidades criadoras huma- | nas, 

se a luta por uma sociedade livre não o é | a menos que, através dela, seja criado um sem- | pre 

maior que sua liberdade [ilegível] || 
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19 || grau de liberdade individual”*, se há de reconhecer | ao processo revolucionário o seu 

caráter eminente- | mente [pedagógico]. De uma pedagogia problemati- | zante e não de uma 

“pedagogia” dos “depósitos”, “ban- | cária”. Por isto é que o caminho da revolução é o da | 

abertura às massas populares, não o do fechamento | a elas. É o da convivência com elas, não o 

da descon- | fiança delas. E, quanto mais a revolução exiga a | sua teoria, como salienta Lenini, 

mais sua lideran- | ça tem de estar com as massas, para que possa es- | tar contra o poder 

opressor. || Destas considerações gerais, partamos, agora | para uma análise mais detida a 

propósito das teorias | da ação antidialógica e dialógica. || A primeira, opressora; a segunda, 

revolucionário- li- | bertária. || Conquista. || O primeiro caráter que nos parece poder ser sur- || 

preendido na ação antidialógica é a necessidade da | conquista. || O antidialógico, dominador, 

nas suas relações com | o ser contrário, o que pretende é conquistá-lo, cada | vez mais, através 

de mil formas. Das mais duras às | mais sutís. Das mais repressivas às mais adocicadas, | como 

o paternalismo. || Todo ato de conquista implica num sujeito que | conquista e num objeto 

conquistado. O sujeito da con- | quista determina suas finalidades ao objeto conquista- | do, que 

passa por isto mesmo, a ser algo [possuido] |  

 

* “A free action, diz Gajo Petrović, can only [my] <↑be one by> which a man changes his | 

world and himself”. E mais adiante: “A positiv condition of freedom is the | knowledge of the 

limits of necessity, the awareness of humam creative possi- | bilities”. E continua: “The struggle 

for a free society is not the stuggly | for a free society unless througt [ilegível] it an ever great 

degree of | individual freedon is created”. || Petrović Gajo – Man and Freedon – In an 

International Symposium | Socialism Humanism – edited by Erich Fromm - | Anchor Books. 

New York – 1966 – paginas – 244 – 275 – 276 || Do mesmo autor, importante a leitura de: Marx 

in the midThentieh Century. | Anchor – New York – 1967. || 
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20 || pelo conquistador. Êste, por sua vez, imprime sua for- | ma ao conquistado que, 

introjetando-o, se faz um | ser ambíguo. Um ser, como dissemos já, “hospedei- | ro” de outro. || 

Desde logo, a ação conquistadora, ao reificar os | homens, é necrófila. || Assim, como a ação 

antidialógica, de que o ato | de conquistar é essencial, é um simultâneo da situa- | ção real, 

concreta, de opressão, a ação dialógica é in- | dispensável à superação revolucionária da situação 

| concreta da opressão. || Não se é antidialógico ou dialógico no “ar”, mas | no mundo. Não se é 

antidialógico primeiro e opressor | depois, mas simultâneamente. O antidialógico se im- | põe 

ao opressor, na situação objetiva de opressão, pa- | ra, pela [conquista] , [oprimir] mais, não só 

econômica- | mente, mas culturalmente, roubando do oprimido | conquistado sua palavra 

também, sua expressivi- | dade, sua cultura. || Instaurada, a situação opressora, antidialógica | 

em si, pois, como um rasgo marcante da ação | antidialógica. Por isto é que, sendo a ação liberta-  

| dora dialógica em si, não pode ser o diálogo um | a posteriori seu, mas um concomitante dela. 

| Mas, como os homens estarão sempre libertando-se, o | diálogo* se torna um permanente da 

ação libertadora* || 

 

* Isto não significa, de maneira alguma, segundo salientamos no capí- | tulo anterior, que, 

instaurado o poder [popular] revolucionário, a revo- | lução contradiga o seu caráter dialógico, 

pelo fato de o | novo poder ter o dever ético, inclusive, de reprimir tôda | tentativa de restauração 

do antigo poder opressor. || É que, neste caso, assim como não foi possível o diálo- | go entre 

êste poder opressor e os oprimidos, enquanto | classes antagônicas, agora também não o é. || 
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21 || O desejo de conquista, talvez mais que o desejo, | a necessidade da conquista, acompanha 

a ação | antidialógica em todos os seus momentos. || Através dela e para todos os fins implíc itos 

na | opressão, os opressores se esforçam por matar | nos homens a sua condição de “ad-

miradores” | do mundo. Como não podem conseguí-lo, em ter- | mos totais, é preciso então, 

mitificar o mundo. || Daí que os opressores desenvolvam uma série de | recursos através dos 

quais se propõem a “ad-miração” | das massas conquistadas e oprimidas um falso mun- | do. 

Um mundo de engodos que, alienando-as, as | mantenha passivas em face [deles], em lugar de, 

| por uma ação verdadeira, desmitificá- lo. Dai que, | na ação da conquista, não seja possível 

apresentar | o mundo como problema, mas, pelo contrário, como algo | dado, como algo estático 

a que os homens se devem ajustar. || A falsa “ad-miração” não pode conduzir à verda- | deira 

praxis, pois que é a pura espectação das mas- | sas que, <↑pela> conquista, os opressores buscam 

obter por to- | dos os meios. Massas conquistadas, massas especta- | doras, passivas, 

gregarizadas por tudo isto, massas | alienadas. || É preciso, contudo, chegar até [elas] para, pela 

con- | quista, mantê-las alienadas. Êste chegar até elas, na | ação da conquista, não pode 

transformar-se num | ficar com elas. Esta “aproximação”, que não pode ser | feita pela 

comunicação, se faz pelos “comunicados” | pelos “depósitos” dos mitos indispensáveis à manu-  

| tenção do “status-quo”. || O mito, por exemplo, de que a ordem opressora | é uma ordem de 

liberdade. De que todos são li- | vres para trabalhar onde queiram. Se não lhes agra- | da o patrão, 

podem então deixá-lo e procurar outro | emprêgo. O mito de que esta “ordem” respeita os | 

direitos da pessoa humana e que, portanto é digna | 
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22 || de todo aprêço. O mito de que todos, bastando não | ser preguiçosos, podem chegar a ser 

emprezários - | mais ainda, o mito de que o homem que vende, | pelas ruas, gritando: “ doce de 

banana e goiaba” | é um emprezário tal qual o dono de uma gran- | de fábrica. O mito do direito 

de todos à educa- | ção, quando, entre nós, de todos os alunos que se | matriculam nas escolas 

primárias do país, sò- | mente um por cento (1%) chega à universidade. O mito da igualdade de 

todos quando o “sabe | com quem esta falando?” é ainda uma pergunta | dos nossos dias. O mito 

do heroísmo das classes | opressoras, como mantenedoras da ordem que en- | carna a civilização 

ocidental e cristã, que elas | defende da “barbárie [materialista]”. O mito de sua | caridade, de 

sua generosidade, quando o que fazem, | enquanto classe, é assistencialismo, que se desdo- | bra 

no mito da falsa ajuda que, no plano das na- | ções merecem severa crítica de João XXIII*. O 

mito | de que as elites dominadoras, “no reconhecimento de | seus deveres” , são as promotoras 

do povo, devendo | êste, num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra | e conformar-se com ela. 

O mito de que a rebelião | do povo é um pecado contra Deus. O mito da proprie- | dade privada 

como fundamento do desenvolvimento | da pessoa humana, desde, porém, que pessoas huma- | 

nas sejam apenas os opressores. O mito da operosida- | de dos opressores e da preguiça e 

desonestida- | de dos oprimidos. O mito da inferioridade “ontológica” dês- | tes e da superidade 

daqueles. || Todos êstes mitos e mais outros que o leitor | poderá acrescentar, cuja introjeção 

pelas massas popu- | lares oprimidas é básica para a sua conquista, são | 
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23 || levados a elas pela propaganda bem organizada, pe- | los “slogans”, cujos veículos são 

sempre os chama- | dos “meios de comunicação com as massas”* Como | se o “depósito” dêste 

conteúdo aluciante nelas fôs- | se realmente comunicação. || Em verdade, <↑finalmente> não há 

realidade opressora que não | seja necessáriamente antidialógica, como não há | 

antidialogicidade em que o polo dos opressores não | se empenhe, incansàvelmente, na 

permanente | conquista dos oprimidos. || Já as elites dominadoras da [Velha] Roma fala- | vam 

na necessidade de dar “pão e circo” às massas | para [conquistá]-[los], amaciando-as, com a 

intenção | de assegurar a sua paz. As elites dominadoras | de hoje, como as de todos os tempos, 

continuam pre- | cisando da conquista, como uma espécie de peca- | do original, com “pão e 

circo” ou sem êles. Os | conteudos e os métodos da conquista variam his- | tòricamente, o que 

não varia, enquanto houver | elite dominadora, é esta ansia necrófila de | oprimir. || Dividir, para 

manter a opressão. || Esta é outra dimensão fundamental da teoria da | ação opressora, tão velha 

quanto a opressão mesma. || Na medida em que as minorias, submetendo as maio- | rias a seu 

domínio, as oprimem, dividí- las e mantê-las | divididas são condição indispensável à 

continuidade | de seu poder. || Não se podem dar ao luxo de consentir na unificação | das massas 

populares, que significaria, indiscutivelmente, | uma séria ameaça à sua [hegemonia]. || Daí que 

tôda ação que possa, mesmo incipientemente, | proporcionar às classes oprimidas o despertar 

para que se |  

 

* [Não] criticamos os meios em si mesmos, mas o uso que | [se] [lhes] dão. || 
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24 | unam é imediatamente freiada pelos opressores através de | métodos, inclusive violentos. || 

Conceitos como os de união, de organização, de luta | são timbrados, sem demora, como 

perigosos. E realmen- | te o são, mas para os opressores, [ilegível]. É que sua pouca 

<↑existenciação> | se constitue como indispensável à ação libertadora. || O que interessa ao 

poder opressor é enfraquecer aos | oprimidos mais do que já estão, ilhando-os, criando | e 

aprofundando cisões entre êles, através de uma gama | variada de métodos e processos. Desde 

os métodos re- | pressivos da burocracia estatal, à sua disposição, até | as formas de ação cultura l 

por meio das quais ma- | nejam as massas populares, dando-lhes a impressão de | que os ajudam. 

|| Uma das características destas formas de ação, | quase nunca percebida por profissiona is 

sérios, mas in- | gênuos, que se deixam envolver, é a ênfase na visão | focalista dos problemas 

e não na visão deles como di- | mensões de uma totalidade. || Quanto mais se pulverize a 

totalidade de uma | região ou de uma área em “comunidades locais”, nos | trabalhos de 

“desenvolvimento de comunidade”, sem | que estas comunidades sejam estudadas como tota- | 

lidades em si, que são parcialidades de outra totali- | dade (área, região, etc) que, por sua vez, é 

parcialida- | de de uma totalidade maior (o pais, como parcialidade | da totalidade continenta l) 

tanto mais se intensifica | a alienação. E, quanto mais alienados, mais fá- | cil [dividí- los] e 

mantê-los divididos. || Estas formas focalistas de ação, intensi- | ficando o medo focalista de 

existência das | massas oprimidas, sobretudo rurais, dificul- | tam sua percepção crítica da 

realidade e os | mantêm ilhados da problemática dos homens | oprimidos de outras || 
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25 || áreas em relação dialética com a sua* || O mesmo se verifica nos chamados “treinamentos 

| de líderes” que, embora quando realizados sem es- | ta intenção por muitos dos que os praticam, 

servem, | no fundo, à alienação. || O básico pressuposto desta ação já é em si ingê- | nuo. 

Fundamenta a pretenção de “promover” a comu- | nidade por meio da capacitação dos líderes, 

como | se fôssem as partes que promovem o todo e | não êste que, promovido, promove as 

partes. || Na verdade, os que são considerados à nivel de li- | derança nas comunidades, para que 

assim sejam | tomados, necessàriamente, refletem e expressam | as aspirações dos indivíduos 

de sua comunidade. || Então em correspondência com a forma de ser e | de pensar a realidade 

de seus companheiros, mesmo | que revelando habilidades especiais que lhes dão o “status” | 

de líderes. || No momento em que, depois de retirados da comuni- | dade, a ela voltam, com um 

instrumental que antes | não tinham, ou usam êste para melhor conduzir | as consciênc ias 

dominadas e imersas, ou se tornam | estranhos à comunidade, ameaçando, assim, sua | liderança. 

|| Sua tendência provàvelmente será, para não perde- | rem a liderança, continuar, agora, com 

mais efi- | ciência , no manejo da comunidade. || 

 

* É desnecessário dizer que esta crítica não atinge os esforços neste | setor que, numa 

perspectiva dialética, se orientam no sentido da | ação que se funda na compreensão da 

comunidade local como | totalidade em si e parcialidade de uma totalidade maior. Atinge | 

aqueles que não levam em conta que o desenvolvimento da comuni- | dade local não se pode 

dar a não ser dentro do contexto total de | que faz parte, em interação com outras parcialidades, 

o que implica na cons- | ciência da unidade na diversificação, da organização que canalize as | 

fôrças dispersas e na consciência clara da necessidade de transforma- | ção da realidade. Tudo 

isto é que assusta, razoàvelmente, aos opresso- | res. Daí que estimulem todo tipo de ação em 

que, além de vi- | são focalista, os homens sejam “assistencializados”. || 
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26 || Isto não ocorre quando a ação cultural, como | processo totalizado e totalizador, abarca a 

comuni- | dade e não seus líderes apenas. Quando se faz | através dos indivíduos como sujeitos 

do proces- | só. || Neste tipo de ação se verifica o contrário. A | liderança anterior ou cresce 

também ao ní- | vel do crescimento do todo ou é substituída por | novos líderes que emergem, à 

altura da nossa | percepção social que se constitue. || Daí também, que aos opressores não 

interesse | esta forma de ação, mas a primeira, enquanto | ela, mantendo a alienação, obstaculiza 

a emersão | das consciências e a sua inserção crítica na realidade | como totalidade. E, sem esta, 

é sempre difícil a | unidade dos oprimidos como classe. || Este é outro conceito que aos 

opressores faz mal | ainda que, a si mesmos, se considerem como classe, | não opressora, 

òbviamente. || Não podendo negar, mesmo que o tentem, a existên- | cia das classes sociais, 

[em] relação dialética umas com | as outras, em seus conflitos, falam na necessidade de | 

compreensão, de harmonia, entre os que compram e os | que são obrigados a vender o seu 

trabalho.* || 

 

* Se os operários não chegam, de alguma maneira, a ser proprietário de seu | trabalho, diz o 

bispo Franic Split, tôdas as reformas nas estruturas serão ine- | ficaze. Inclusive, se os operários 

às vezes recebem um salário mais alto | em algum sistema econômico, êles não se contentam 

com êstes | aumentos. Querem ser proprietários e não vendedores de seu trabalho. | Atualmente, 

continua Don Franic, os trabalhadores estão cada vez mais | conscientes de que o trabalho 

constitue uma parte da pessoa humana. | A pessoa humana, porém, não pode ser vendida nem 

vender-se. Tôda | compra ou venda do trabalho é uma espécie e escravidão... A evolu- | ção da 

sociedade humana progride neste sentido e, com seguran- | ça, dentro dêste sistema do qual se 

afirma não ser tão | sensível quanto nós à desigualdade da pessoa humana, isto é, | o marxismo”. 

|| 15 obispos hablan em prol del Tercer Mundo. || Cidoc Informa – México - || Documento 67/35 

– páginas- 1 a 11 – 1967 || 
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27 || Harmonia, no fundo impossível, pelo antagonismo | indisfarçável que há entre uma classe 

e outra.* || Pregam a harmonia de classes como se estas | fôssem aglomerados fortúitos de 

indivíduos que | olhassem, curiosos, uma vitrine numa tarde de | domingo || A harmonia viável 

e constatada só pode ser | a dos opressores entre si. Êstes, mesmo diver- | gente e, até em certas 

ocasiões em luta por | interêsses de grupos, se unificaram, imediatamen- | te, ante uma ameaça 

à classe. || Da mesma maneira, a harmonia do outro | polo só é possível entre seus membros na 

bus- | ca de sua libertação. Só em casos excepcionais, | não só é possível, mas até necessária, a 

harmonia | de ambos para, passada a emergência que as | uniu, voltarem à contradição que as 

delimita e | que jamais desapareceu na emergência desta união. || A necessidade de dividir para 

facilitar a manuten- | ção do estado opressor se manifesta em tôdas as | ações da classe 

dominadora. Sua interferência nos | sindicatos, favorecendo a certos “representantes” da classe.  

||  

 

* A propósito das classes sociais e da luta entre elas, de que tan- | to se acusa Marx como uma 

especie de “inventor” desta luta, ver | a carta que escreve a Joseph Weydemeyer, a 5 de março 

de 1852, em que | declara não lhe caber “o mérito de haver descoberto a existência | das classes 

na sociedade moderna nem a luta entre elas. Muito | antes que eu, comenta Marx, alguns 

historiadores burgueses ha- | viam já exposto o desenvolvimento histórico desta luta de | classes 

e alguns economistas burgueses a anatomia destas. O que | aportei, diz êle, foi demonstrar: 1) 

que a existência das classes só vai uni- | da a determinadas fases históricas de desenvolvimento 

da produ- | ção. 2) que a luta de classes conduz à ditadura do proletariado | 3) que esta mesma 

ditadura não é, por si , mais que o trânsito, até a | abolição de tôdas as classes, [para] uma 

sociedade sem classes”... || Marx Engels – Obras Escogidas – || Editorial Progreso <↓mosu> – 

1966 – II Volume – página – 456. || 
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28 || dominada que, no fundo, são seus representantes, e | não de seus companheiros, a 

“promoção” de indi- | víduos que, revelando certo poder de liderança po- | diam significar 

ameaça e que “promovidos”, se | tornam “amaciados”; a distribuição de benesses | para uns e 

de dureza para outros, tudo são formas | de dividir para manter a “ordem” que lhes interes- | sa. 

|| Formas de ação que incidem, direta ou indiretamente, | sôbre um dos pontos débeis dos 

oprimidos: a sua inse- | gurança vital que, por sua vez, já é fruto da realidade | opressora em que 

se constituem. || Inseguros na sua dualidade de seres “hospedeiros” | do opressor, de um lado, 

rechassando-o, de outro, atrai- | dos por êle, em certo momento da confrontação entre | ambos 

é fácil [àquele] obter resultados positivos de sua | ação divisória. || Mesmo porque os oprimidos 

sabem, por experiên- | cia, o quanto lhes custa não aceitarem o “convite” | que recebem para 

evitar que se unam entre si. A per- | da do emprêgo e seu nome numa “lista negra”, que signi- | 

fica portas que se fecham a êles para novos empregos é | o mínimo que lhes pode suceder. || A 

sua insegurança vital, por isto mesmo, se en- | contra diretamente ligada a [escravização] de seu 

tra- | balho, que implica, realmente, na escravização de sua | pessoa, como sublinhou o bispo 

Split anteriormente | citado. || É que, sòmente na medida em que os homens criam | o seu mundo, 

que o mundo é humano, - e o criam com | seu trabalho transformador – se realizam. A realiza-  

| ção dos homens, <↑enquanto homens> pois está, [pois], <↑na> realização dêste mundo. | Desta 

maneira, se seu estar no mundo do trabalho | é um estar em dependência total, em insegurança, 

| em ameaça permanente, enquanto seu trabalho não | lhe pertence, não podem realizar-se. O 

trabalho não | livre deixa de ser um quefazer realizador de sua pes- | soa, para ser um meio 

eficaz de sua reificação. || 
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29 || Tôda união dos oprimidos entre si, que já sendo | ação, aponta outras ações, implica, cedo 

ou tarde, | em que, percebendo êles o seu estado de desperso- | nalização, descubram que, 

divididos, serão sem- | pre prêsas fáceis do dirigismo e da dominação. || Unificados e 

organizados*, porém, farão de sua | debilidade fôrça transformadora, com que pode- | rão re-

criar o mundo, tornando-o mais humano. || O mundo mais humano de suas justas aspi- | rações, 

contudo é a contradição antagônica do “mun- | do humano” dos opressores – mundo que possu-  

| em com direito exclusivo e em que a única har- | monia possível é a impossível harmonia en- 

| tre os que coisificam e os que são coisificados. || Como antagônicos, o que necessàriamente 

ser- | ve a uns desserve aos outros. || Dividir para manter o “status quo” se impõe, | pois, como 

fundamental objetivo da teoria da | ação dominadora, antidialógica. ||  

 

* Aos camponeses, por isto mesmo, é indispensável man- | tê-los ilhados dos operários urbanos, 

[como] êstes e aque- | les dos estudantes que, não chegando a constituir, | sociológicamente, 

uma classe, se fazem, porém, ao | aderirem ao povo, um perigo pelo seu testemunho | de 

[rebeldia]. || É preciso, então, fazer ver às classes popula- | res que os estudantes são 

irresponsáveis e pertur- | badores da “ordem”. || Que o seu testemunho é falso pelo fato mesmo 

| de que, como estudantes, deviam estudar, como | cabe aos operários das fábricas e aos 

camponeses | trabalhar para o “progresso da nação”. || 
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30 || Como auxiliar desta ação divisória, encontramos | nela uma certa conotação messiânica, 

através da qual | os dominadores pretendem aparecer como salvadores | dos homens a quem 

desumanizam. || No fundo, porém, o messianismo contido na sua a- | ção não pode esconder o 

seu intento – o que êles querem | é salvar-se a si mesmos. É salvar sua riqueza, seu | poder, seu 

estilo de vida, com que esmagam aos | demais. || O seu equívoco está em que ninguém se salva 

| sòzinho – [qualquer] que seja o plano em que se encare | a salvação – ou como classe que 

oprime, mas com | os outros. Na medida, porém, em que oprimem, não | podem estar com os 

oprimidos, pois estar contra êles | é o próprio da opressão. || Numa psico-análises da ação 

opressora talvez se pu- | desse descobri, no que chamamos , no primeiro capítu- | lo de falsa 

generosidade do opressor uma das di- | mensões de seu sentimento de culpa. Com esta ge- | 

nerosidade falsa, além de estar pretendendo a ma- | nutenção de uma ordem injusta e necrófila, 

estará | querendo “comprar” a sua paz. Acontece que paz não | se compra, se vive no ato 

realmente solidário, amo- | roso, e êste não pode ser assumido, encarnado, | na opressão. || Por 

isto mesmo é que êste messianismo exis- | tente na teoria da ação antidialógica vai reforçar | a 

primeira caracteristica desta ação – o sentido | da conquista. || Na medida em que [a] <↑divisão> 

das massas oprimidas é ne- | cessária à manutenção do “status quo”, portanto à | preservação do 

poder dos dominadores, urge que os | oprimidos não percebem claramente êste jôgo. || Neste 

sentido, mais uma vez, é imperiosa a con- | quista fora que os oprimidos realmente se conven-  

| çam de que estão sendo defendidos. Defendidos contra | 
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31 || a ação demoníaca de “marginais e desordeiros”, “ini- | migos de Deus”, pois que assim são 

chamamos os ho- | mens que viveram e vivem, arriscadamente, a bus- | ca valente da 

humanização dos homens. || Desta maneira, para dividir, os necrófilos se | nomeiam a si mesmos 

de biófilos e aos biófilos, | de necrófilos. A história, contudo, se encarrega sem- | pre de refazer 

estas “nomeações”. || Hoje, apesar de a alienação brasileira continuar | chamando o Tiradentes 

de inconfidente e ao movi- | mento libertário que se encarnou, de Inconfidência, o | herói 

nacional não é o que o chamou de bandido | e o mandou enforcar e esquartejar e espalhar peda- 

| ções de seu corpo sangrando pelas vilas assusta- | das, como exemplo. O herói é êle. A História 

ras- | gou o “título” que lhe deram e reconheceu seu | gesto. || Os heróis são exatamente os que 

ôntem busca- | vam a união para a libertação e não os que, com o seu | poder, pretendiam divid ir 

para reinar. || Manipulação - || Outra característica da teoria da ação antidialó- | gica é a 

manipulação das massas oprimidas. Como | a anterior, a manipulação é instrumento da | 

conquista, em tôrno de que tôdas as dimensões | da teoria da ação antidialógica vão girando. || 

Através da manipulação, as elites dominado- | ras vão tentando conformar as massas popula- | 

res a seus objetivos. E, quanto mais imaturas, po- | liticamente, estejam elas – rurais ou urbanas 

– tan- | to mais fàcilmente se deixam manipular pelas | elites dominadoras que [não] podem 

querer que se es- | gote seu poder. || A manipulação se faz por tôda a série de | mitos a que nos 

referimos. Entre êles, mais êste: | 
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32 || o modelo que a burguesia se faz de si mesma às | massas como possibilidade de sua 

ascensão. Para | isto, porém,é preciso que as massas aceitem sua | palavra. || Muitas vêzes esta 

manipulação, dentro de certas | condições históricas especiais, se verifica através | de pactos 

entre as classes dominantes e as mas- | sas dominadoras. Pactos que poderiam dar a impres- | 

são, numa apreciação ingênua, de um diálogo | entre elas. || Na verdade, êstes pactos não são 

diálogo porque, | na profundidade de seu objetivo, está inscrito o in- | terêsse inequívoco da 

elite dominadora. Os pactos, | em última análise, são meios de que se servem os | dominadores, 

para realizar suas finalidades*. || O apoio das massas populares à chamada “burgue- | sia 

nacional” para a defeza do duvidoso capital | nacional foi um dêstes pactos, de que sempre re- 

| sulta, cedo ou tarde, o esmagamento das mas- | sas. || E os pactos sòmente se dão quando estas, 

mes- | mo ingênua, emergem no processo histórico e, com | sua emersão, ameaçam as elites 

dominantes. || Basta a sua presença no processo, não mais como | puras espectadoras, mas com 

os primeiros sinais de | sua agressividade, para que as elites dominadoras, | assustadas com essa 

presença incômoda, dupli- | quem as táticas de manejo. ||  

 

* Os pactos só são válidos para as classes populares - e neste | caso já não são pactos – quando 

as finalidades da | ação a ser desenvolvida ou que já se realiza | estão na órbita de sua decisão. 

|| 
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33 || A manipulação se impõe nestas fases como | instrumento fundamental para a manutenção 

| da dominação. || Antes da emersão das massas, não há propria- | mente manipulação, mas o 

esmagamento to- | tal dos dominados. Na sua imersão quase | absoluta, não se faz necessária a 

manipula- | ção. || Esta, na teoria antidialógica da ação, é uma | resposta que o opressor tem de 

dar às novas con- | dições concretas do processo histórico. || A manipulação aparece como uma 

neces- | sidade imperiosa das elites dominadoras, com | o fim de, através dela, conseguir um 

tipo inau- | têntico de organização, com que evite o seu | contrário, que é a verdadeira 

organização das | massas populares imersas e emergindo*. || Estas, inquietas ao emergir, têm 

duas pos- | sibilidades: ou são manipuladas pelas elites | para manter a dominação ou se 

organizam | verdadeiramente para sua libertação. É óbvio, | então, que a verdadeira organização 

não possa | ser estimulada pelos dominadores. Isto é tarefa || 

 

* Na “organização” que resulta do ato manipula- | dor, as massas populares, meros objetos diri-  

| gido, se acomodam às finalidades dos mani- | puladores enquanto na organização verdadeira, 

| em que os indivíduos são sujeitos do ato de orga- | nizar-se, as finalidades não são impostas 

por | uma elite. || No primeiro caso, a organização é meio de | manipulação, no segundo, de 

libertação. || 
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34 || da liderança revolucionária. || Acontece, porém, que grandes frações destas mas- | sas 

populares, já agora constituindo um proletária- | do urbano, sobretudo nos centros mais 

industria- | lizados do país, ainda que revelando uma ou outra | inquietação ameaçadora, 

carentes, contudo, de uma | consciência revolucionária, se vêem a si mesmas | como 

[privilegiadas]. || A manipulação, como tôda a sua série de | engodos e promessas, encontra aí, 

quase sempre, | um bom terreno para vingar. || O antídoto a esta manipulação está na or- | 

ganização críticamente consciente, cujo ponto de | partida, por isto mesmo, não está em 

depositar | nelas o conteúdo revolucionário, mas na problema- | tização de sua posição no 

processo. Na problema- | tização da realidade nacional e da própria mani- | pulação. || Bem 

razão tem Weffort* quando diz: “Tôda | política de esquerda se apoia nas massas populares | e 

depende de sua consciência. Se vier a confundí- | la, perderá as raízes, pairará no ar à espera da 

que- | da inevitável, ainda quando tenha possa ter, como | no caso brasileiro, a ilusão de fazer a 

revolução | pelo simples giro à volta do poder”. || É que, no processo de manipulação, quase 

sem- | pre, as esquerdas se sentem tentadas pelo “giro [à] | volta [.] do poder” e, esquecendo-se 

dos seus encontros | com as massas para o esfôrço de organização, per- | erem-se num “diálogo” 

impossível com as elites do- | minadoras. Daí que também terminem mani- | puladas por estas 

elites de que resulta cair, [não] | raramente, num jôgo puramente de cúpula, que cha - |  

 

* Weffort, Francisco - “Política de massas” - Em “Política e Revolução * | Social no Brasil” | 

Civilização Brasileira – Rio – 1965 – página 187 || 
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35 || man de realismo... || A manipulação, na teoria da ação antidialógica, | tal como a conquista 

a que serve, tem de aneste- | siar as massas populares para que não pensem. || Se as massas 

associam á sua emersão, á sua | presença no processo histórico, um pensar crítico | sôbre êste 

mesmo processo, sôbre sua realidade, | então sua ameaça se concretiza na revolução. || Não que 

afirmemos que a revolução é produto | do pensar certo, mas também não se faz sem | êle. 

Chame-se a êste pensar certo de “consciência | revolucionária”, ou de “[consciênc ia] 

revolucionaria <↑de classe>”, é in- | dispensável a revolução. || As elites dominadoras sabem 

tão bem disto | que, em certos níveis seus, até instintivamente, | usam todos os meios, até mesmo 

a violência físi- | ca, para proibir que as massas pensem. || Têm uma profunda intuição da fôrça 

<↑criticizante> do dialogo. | Enquanto <↑que>, para alguns representantes da liderança | 

revolucionária, o diálogo com as massas é um | quefazer burguês e reacionário, para os 

burgueses, | o diálogo entre as massas e a liderança revolu- | cionária é uma real ameaça, que 

há de ser evi- | tada. || Insistindo as elites dominadoras na manipula- | ção, vão inoculando [nos] 

indivíduos o apetite bur- | guês do êxito pessoal. || Esta manipulação se faz ora diretamente | 

[por] [estas] elites, ora indiretamente, através dos lide- | res populistas. Êstes líderes, como 

salienta Weffort, | medeiam as relações entre as elites oligárquicas e | as massas populares. || 

Daí que o populismo se constitua, como | estilo de ação política, exatamente quando se | 
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36 || instala o processo de emersão das massas em que elas | passam a [reinvidicar] sua 

participação, mesmo que | ingenuamente. || O lider populista, que emerge neste processo, | é 

também um ser ambíguo. Precisamente porque | fica entre as massas e as oligarquias dominan-  

| tes, êle é como se fôsse um ser anfíbio. Vive na | “terra” e na “água”. Seu estar entre oligarquias 

do- | minadoras e massas lhe deixa marcas das duas. || Enquanto populista, porém, na medida 

em que | simplesmente manipula em lugar de lutar [pe- | la] verdadeira organização popular, 

êste tipo de líder | em pouco ou quase nada serve à revolução. || Sòmente quando o líder 

populista supera o | seu caráter ambiguo e a natureza dual de sua | ação e opta decididamente 

pelas massas, deixan- | do assim de ser populista, renuncia à manipula- | ção e se entrega ao 

trabalho revolucionário de | organização. Neste momento, em lugar de | mediador entre massas 

e elites, é contradição | desta, o que leva as elites a arregimentar-se | para freiá-lo tão 

rapidamente quanto possam. / || Ø interessante observar a dramaticidade com | que Vargas falou 

às massas obreiras, num primeiro | de maio de sua última etapa de govêrno, con-| clamando-os 

a unir-se. || “Quero dizer-vos, todavia, afirmou Vargas | no célebre discuros, que a obra 

gigantesca da reno- | vação que o meu govêrno está começando a em- | preender, não pode ser 

levada a bom termo sem | o apoio dos trabalhadores e a sua cooperação quoti- | diana e 

decidida”. Após referir-se aos primeiros | noventa dias de seu govêrno, ao que chamava |”de 

um balanço das dificuldades e dos obstáculos que, | 
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37 || daqui e dali, se estão levantando contra a ação | governamental”, dizia em linguagem 

diretís- | sima ao povo o quanto lhe calava “na alma | o desamparo, a miséria, a carestia de vida, 

os | salários baixos... os [desesperos] dos desvalidos da | fortuna e as reivindicações da maioria 

do povo | que vive na esperança de melhores dias”. || Em seguida, seu apêlo se vai fazendo mais 

dra- | mático e concreto... “Venho dizer que, neste momen- | to, o govêrno ainda está desarmado 

de leis e de ele- | mentos concretos de ação imediata para a defeza | da economia do povo. É 

preciso pois, que o povo | se organize, não só para defender seus próprios | interêsses, mas 

também para dar ao govêrno o | ponto de apoio indispensável à realização dos seus | propósitos.” 

E prossegue: “Preciso de vós [tanto] | quanto precisais de mim. Preciso de vossa união, | preciso 

que vos organizeis solidariamente em | sindicatos; preciso que formeis um bloco forte e coeso 

| ao lado do govêrno para que êste possa dispor | de tôda a força de que necessita para resolver 

| os vossos próprios problemas. Preciso de vossa união | para que possa lutar contra os 

sabotadores, para | que não fique prisioneiro dos interesses dos es- | peculadores e dos 

gananciosos em prejuizo | dos interêsses do povo”. E, com a mesma ênfa- | se: “Chegou, por 

isto mesmo a hora do govêrno | apelar para os trabalhadores e dizer-lhes: uní-vos | todos nos 

vossos sindicatos, como fôrças livres | e organizadas”. “ha hora presente nenhum govêr- | no 

poderá subesxistir ou dispor de fôrça suficiente | para as suas realizações sociais se não contar 

com | 
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38 | o apoio das organizações opera[[ra]]rias. * || Ao apelar, veemente às massas para que se or- 

| ganizassem, para que se unissem na reivindi- | cação de seus direitos e ao dizer-lhes, com a | 

autoridade de Chefe de Estado, dos obstáculos, | dos freios, das dificuldades inúmeras para 

reali- | zar um govêrno com elas, foi indo, daí em | diante, o seu govêrno , aos trancos e 

barrancos, | até o desfecho trágico de agosto de 54. || Se Vargas não tivesse revelado na sua últi-  

| ma etapa de govêrno uma inclinação tão esten- | siva à organização das massas populares a 

que | juntou uma série de medidas no sentido da de- | feza dos interesses nacionais , 

reverenciando <↑a > seu | [gôsto] paternalista, possivelmente as elites rea- | cionárias não 

tivessem chegado ao extremo a | que chegaram. || Isto ocorre com qualquer líder populista ao | 

aproximar-se, ainda que discretamente, das massas populares, não mais como [exclusivo] | 

mediador das oligarquias, se estas dispõem de | força para freiá-lo || Enquanto a ação do lider 

se mantenha | no domínio das formas paternalistas e [sua] exten- | são assistencialista pode 

haver divergências aci- | dentais entre éle e grupos oligárquicos feridos em seus | interêsses, 

dificilmente, porém, diferenças profundas. || 

 

*Vargas, Getúlio – Discurso pronunciado no Estádio do Clube de Regatas Vasco | da Gama em 

1 de 5 de 1951. || Em “O govêrno Trabalhista no Brasil”. || Livraria José Olímpio Editora. || Rio 

– páginas - 322 – 323 – 324 | - Os grifos são nossos - || 
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39 || É que estas formas, <↑assistencialistas> como instrumento de manipula- | ção, servem à 

conquista. Funcionam como anestési- | co. Distraem as massas populares quanto às cau- | sas 

verdadeiras de seus problemas, bem como | quanto à solução concreta dêstes problemas. Fra- | 

cionam as massas populares em grupos de indi- | víduos com a esperança de receber mais. || Há, 

contudo, em tôda essa assistêncialização | manipuladora, um momento de positividade. || É que 

os grupos de indivíduos assistidos vão sem- | pre querendo indefinidamente mais e os não assis-  

| tidos, vendo o exemplo dos que o são, passam a in- | quietar-se por serem assistidos também. 

|| E como não podem as elites dominadoras assis- | tencializar a todos, terminam por aumentar 

a | inquietação das massas. || A liderança revolucionária deveria aproveitar | a contradição da 

manipulação, problematizando- | às massas populares com o objetivo de sua | organização. || 

Invasão cultural || Finalmente, surpreendemos, na teoria da ação | antidialógica, uma outra 

característica fundamental, - | a invasão cultural que, como as duas anteriores, ser- | ve à 

conquista. || Desrespeitando as potencialidades do ser a que | condiciona , a invasão cultural é a 

penetração que | fazem os invasores no contexto cultural dos invadi- | dos, impondo a êstes sua 

visão do mundo, enquanto | lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expan- | são. || Neste 

sentido, a invasão cultural, indiscutível- | mente alienante, realizada maciamente ou não, | é 

sempre uma violência ao ser da cultura invadi- | da, que perde sua [originalidade] ou se vê 

ameaçado | de perdê-la. || 
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40 || Por isto é que, na invasão cultural como de resto em tô- | das as modalidades da ação 

antidialógica, os invasores | são os invasores são os autores e os atores do proces- | so seu 

sujeito; os invadidos, seus objetos. Os invasores | modelam X os invadidos são modelados. Os 

invasores | optam; os invadidos seguem sua opção - pelo me- | nos é esta a espectativa daqueles. 

Os invasores atuam: | os invadidos têm a ilusão de que atuam, na atua- | ção dos invasores. || A 

invasão culturam tem uma dupla face. De | um lado, é já dominação, de outro, é tática de domi-  

| nação. || Na verdade, tôda dominação implica numa inva- | são, não apenas física, visível, mas 

às vêzes camufla- | da, em que o invasor se apresenta como se fôsse | o amigo que ajuda. No 

fundo a invasão é uma for- | ma de dominar econômica e culturalmente ao in-| vadido. || Invasão 

realizada por uma sociedade matriz, me-| tropolitana, numa sociedade periférica, ou invasão 

im-| plícita na dominação de uma classe sôbre a outra, | numa mesma sociedade. || Como 

manifesetação da conquista, a invasão | cultural conduz à inautenticidade do ser dos invadi- | 

dos. O seu programa responde ao quadro valorativo | de seus atores. A seus padrões, a suas 

finalidades. || Daí que a invasão cultural coherente com sua | matriz antidialógica e ideológica, 

jamais jamais | possa ser feita através da problematização da re- | alidade e dos próprios 

conteudos programáticos dos | invadidos. || Êstes, como elementos passivos, “assistencia li- | 

zados”, têm de ser “enchidos” por êsses conteudos, | que quase nunca têm nada que ver com 

sua visão | do mundo. Daí que, para os invasores, na sua | ânsia de dominar, de amoldar os 

invadidos | a seus padrões, a seus modos de vida, só in- | terêssa saber como pensam os 

invadidos | 
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41 || seu próprio mundo para dominá-los mais* || É importante, na invasão cultural, que os 

invadidos | vejam a sua realidade com a ótica dos invasores e não | com a sua. Quanto mais 

mimetizados fiquem os inva- | didos, melhor para a estabilidade dos invasores. || Uma condição 

básica ao êxito da invasão cultural | é o convencimento por parte dos invadidos de sua infe- | 

rioridade intrínseca. Como não há nada que não tenha | seu contrário, na medida em que os 

invadidos vão | reconhecendo-se “inferiores”, necessàriamente irão | reconhecendo a 

“superioridade” dos invasores. Os valores | dêstes passam a ser a pauta dos invadidos. Quanto 

| mais se acentua a invasão, alienando o ser da cultu- | ra e o ser dos invadidos, mais êstes 

quererão parecer | com aqueles: andar como aqueles, vestir à sua maneira, | falar a seu modo. || 

O eu social dos invadidos, que se constitue <↑como todo eu social> [nas] rela-| ções sócio-

culturais que se dão na estrutura, é tão dual | quanto o ser da cultura invadida. || E esta dualidade,  

já várias vêzes referida, que expli- | ca os invadidos e dominados, em certo momento de | sua 

experiência existencial, como um eu quase “aderi- | do” ao TU opressor. || É preciso que o eu 

oprimido rompa esta quase | “aderência” ao tu opressor, dele “afastando-se” para | 

 

*Para êste fim, os invasores se servem, cada vez mais, das | ciências sociais e da tecnologia, 

como já agora das naturais. || É que a invasão, na medida em que é ação cultura, cujo | caráter 

induzido permanece como sua conotação essencial, | não pode prescindir do auxílio das ciências 

e da tecnologia | com que os invasores melhor atuam. || Para êles se faz indispensável o 

conhecimento de passa- | do e do presente dos invadidos, através do qual possam | determinar 

a as alternativas de seu futuro e, assim, | tentar a sua condução no sentido de seus interês- | ses. 

|| 
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42 || objetivá-lo, sòmente quando se reconhece crítica- | mente em contradição com aquele. E, 

ao fazê- | lo, “ad-mira” a estrutura constituinte de si mes- | mo como realidade desumanizante 

X || Esta mudança qualitativa na percepção do | mundo, que não se realiza fora da praxis, não | 

pode jamais ser estimulada pelos opressores, | como um objetivo de sua teoria de ação. || Pelo 

contrário, a manutenção do “status quo” é | o que lhes interessa, na medida em que a mudan- | 

ça na percepção do mundo, que implica, neste caso, | na razão do mundo, as ameaça. Daí, a 

invasão cul- | tural como caracteristica da ação antidialógica. || Há, contudo, um aspecto que 

nos parece impor- | tante salientar na análise que estamos fazendo | da ação antidialógica. É que 

esta, enquanto mo- | dalidade de ação cultural de caráter dominador, | de um lado, como 

salientamos anteriormente, | é já dominação, de outro, é instrumento, desta. | Dêste modo, a 

ação cultural invasora [ como | as demais formas de ação antidialógica] além | de seu aspecto 

deliberado, volitivo, programado, tem | também outro, que a caracteriza como produto | da 

realidade opressora mesma. || Com efeito, na medida em que uma estrutu- | ra social se denota 

como estrutura rígida, de | feição dominadora, as instituições formadoras | que nela se 

constituem estarão, [necessàriamente] | marcadas por seu clima, veiculando seus mitos e | 

orientando sua ação no estilo próprio da estrutu- |ra. || Os lares e as escolas primárias, médias e 

univer- | sitárias, que não existem no ar, mas no tempo e | no espaço, não podem escapar às 

influências das | 
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43 || condições objetivas estruturais. Funcionam, em grande | medida, nas estruturas 

dominadoras, como agências | formadoras de futuros “invasores”. || As relações pais-filhos, nos 

lares, refletem de | modo geral, [ilegível] as con- | dições objetivo-culturais da totalidade de que 

parti- | cipam. E, se estas são condições autoritárias, | rígidas dominadoras, penetram nos lares 

que | incrementam o clima da opressão*. || Quanto mais se desenvolvem estas relações de | 

feição autoritária entre pais e filhos , tanto mais | vão os filhos, na sua infância introjetando a 

auto- | ridade paterna. || Discutindo, com a clareza que o caracteriza, o | problema da necrofilia 

e da biofilia analisa Fromm | as condições objetivas que geram uma e outra, quer | nos lares, 

nas relações pais e filhos, no clima amoroso | e livre, como desamoroso e opressor, que no con- 

| 

 

*O autoritarismo dos pais e dos mestres se desvela | cada vez mais aos jovens como 

antagonismo à | sua liberdade. Cada vez mais, por isto mesmo, a | juventude vem se opondo à 

formas de ação que | minimizam sua expressividade e obstaculizam sua | afirmação. || Esta, que 

é uma das manifestações positivas | que observamos hoje, não existe por acaso. No | fundo é 

um sintoma daquele clima histórico ao | qual fizemos referência no primeiro capítulo dês- | te 

ensaio, como caracterizador de nossa época, | como uma época antropológica. Por isto é que a 

rea- | ção da juventude não pode ser vista, a não ser inte- | ressadamente, como simples indício 

das divergências | geracionais que em tôdas as épocas houve e há. || Na verdade há algo de mais 

profundo na sua rebe- | lião, a juventude denuncia e condena é o modêlo | injusto da sociedade 

dominadora. Esta rebelião, contudo, | com o caráter que tem, é muito recente. O caráter 

autoritário perdu- | ra. || 
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44 || texto sócio-cultural. || Crianças deformadas num ambiente de desamor | opressivo, 

frustradas na sua potência, como diria | Fromm, se não conseguem na juventude endereçar- | se 

no sentido da rebelião autêntica , ou se aco- | modam numa demissão total do seu querer, ali- | 

enadas à autoridade e os mitos de que lança | mão esta autoridade para “formá-la”, ou poderão 

| cair vir a assumir formas de ação destrutiva. || Esta [influência] do lar se alonga da experi- | 

ência da escola. Nela, os educandos , cedo desco- | brem que, como no lar, para conquistar algu-  

| ma satisfação, têm de adaptar-se aos preceitos | verticalmente estabelecidos. E um destes 

preceitos | é não pensar. || Introjetando a autoridade paterta através | de um tipo rígido de 

relações, que a escola enfati- | za, sua tendência, quando se fazem profissi- | onais , pelo próprio 

medo da liberdade que neles | se instala, é seguir os padrões rígidos em que se | deformaram. || 

Isto, associado à sua posição classista , talvez | explique a adesão de grande número de profissio-  

| nais a uma ação antidialógica*. || Qualquer que seja a especialidade que [ilegível] | [ilegíve l] 

os ponha em relação com o povo, sua convicção | quase inabalável é a de que lhes cabe 

“tranferir” | ou “levar” ou “entregar” ao povo seus conhe- | 

 

*Talvez explique também a antídialogicidade daqueles que, | embora convencidos de sua opção 

revolucionária, con- | tinuam, contudo, descrentes do povo temendo a comu- | nhão com êle. É 

que, sem o perceber, mantêm den- | tro de si, ainda, ao opressor. || Na verdade, temem a 

liberdade, na medida em que hospedam ao “Senhor”. || 
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45 || cimentos, as suas técnicas. || Vêm-se a si mesmos como os promotores | do povo. Os 

programas da sua ação, como qual- | quer bom teórico da ação opressora indicaria , in- | 

volveram as suas finalidades, as suas convicções, | os seus anseios. || Não há que ouvir o povo 

para nada, pois que, | “incapaz e inculto, precisa ser educado por êles | para sair da indolênc ia 

que provoca o subdesenvolvimento”. || Para êles, a incultura do povo é tal que lhes | parece um 

absurdo falar da necessidade de res- | peitar a “visão do mundo” que elê esteja tendo | visão do 

mundo tem apenas os profissionais... || Da mesma forma, absurda lhes parece a | afirmação de 

que é indispensável ouvir o povo | para a organização do conteúdo programático | da ação 

educativa. É que, para êles, “a igno- | rância absoluta” do povo não lhes permite outra | coisa 

Senão receber seus ensinamentos. || Quando, porém, os invadidos, em certo momen- | to de sua 

experiência existencial, começam, | desta ou daquela forma, a recusar a invasão <↑a> que | em 

outro momento <↑se> poderiam haver adaptado, | para justificar o seu fracasso, falam na “infe -  

| rioridade” dos invadidos, porque “preguiçosos” | porque “doentes”, porque “malagradecidos” 

e às vê- | zes, também, porque “mestiços”. || Os bem intencionados, isto é, aqueles que | usam 

a “invasão” não como ideologia, mas pe- | las deformações a que nos referimos páginas atraz, | 

eterminam por descobrir em suas experiências | que certos fracassos de sua ação não se devem 

| 
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46 || a uma [inferioridade] ontológica dos homens sim- | ples do povo, mas à violência de seu 

ato invasor. || Êste, de modo geral, é um momento difícil | por que passam alguns dos que fazem 

tal des- | coberta. || Sentem a necessidade de reverenciar a ação in- | vasora, mas, os padrões 

dominadores estão de | tal forma metidos “dentro” deles, que esta renún- | cia é uma espécie de 

morrer um pouco. || Renunciar ao ato invasor significa, de certa manei- | ra, superar a dualidade 

em que se encontram - | dominados por um lado; dominadores, por outro. || Significa renunciar 

a todos os mitos de que se | nutre a ação invasora e existenciar uma ação dia- | lógica. Significa, 

por isto mesmo deixar de estar | sôbre ou “dentro”, como “[estrangeiros]”, para estar com | 

como companheiros. || O medo da liberdade, então, neles se instala. | Durante todo êsse processo 

traumático , sua tendência | é, naturalmente, racionalizar o medo, com uma série de evasivas. || 

Êste “medo da liberdade”, em Técnicos que não chega- | ram siquer a fazer a descoberta de sua 

ação invasora, | e maior ainda quando se lhes fala do sentido desu- | manizante desta ação. || 

Não são raras as vêzes, nos cursos de capacita- | ção, sobretudo no momento da descodificação 

de situ- | ações concretas pelos participantes em que, irrita- | dos perguntam ao coordenador da 

discussão: “Aonde, afinal, o senhor quer nos levar”. Na verdade, | o coordenador não está 

querendo conduzí- los. Apenas | ao problematizar-lhes uma situação concreta, êles | começam a 

perceber que, se a análise desta situa- | ção se vai aprofundando , terão que desnudar-se | de 

seus mitos, ou afirmá- los. || 
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47 || Desnudar-se de seus mitos é renunciar a êles, no | momento , é uma “violência” contra si 

mesmos , prati- | cada por êles próprios. Afirmá-los é revelar-se. A | única saída como 

mecanismo de defeza tam- | bém, é transferir ao coordenador o que é a sua | prática normal: 

conduzir, conquistar, invadir | como manifestação da teoria antidialógica da ação.* || Esta 

mesma fuga acontece, ainda que em escala | menor, entre homens do povo na proporção em 

que | a situação concreta da opressão os esmaga e sua “as- | sistencialização” os domestica. || 

Uma das educadoras do Instituto for Human Development | de New York, <↑que realiza> um 

trabalho educativo de real valor, nos | relatou o seguinte caso: ao apresentar a um <↑dos> 

grupo[s] das | áreas pobres de New York uma foto que mostrava na es- | quina de uma rua – a 

rua mesma em que se fazia | a reunião – uma grande quantidade de lixo, proble- | matizando a 

situação disse, imediatamente, um | dos participantes: “Vejo uma rua da África ou | da América 

Latina”. || - “E por que não de New York?” perguntou a educadora. || - “Porque, afirmou, somos 

os Estados Unidos e aqui | não pode haver isto”. || Indubitávelmente , ềste homem e alguns de 

seus | companheiros, que com êle concordavam, com uma | indiscutível manha de consciênc ia, 

[fugiam] a uma | realidade que os fundia e cujo reconhecimento até | os ameaçava. || 

Participando, mesmo precariamente, de uma | cultura do êxito e do sucesso pessoal, reconhecer-

se | numa situação objetiva desfavorável, para uma cons- | 

 

*Ver Freire, Paulo: Extensão ou Comunicação? || 
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48 || ciência alienada, é freiar a própria possibilidade | do êxito. || Quer neste, quer no caso dos 

profissionais, se en- | contra potente a fôrça determinante da cultura | em que se desenvolveram 

os mitos que os homens | introjetaram. || Em ambos os casos, é a cultura da classe domi- | nante 

obstaculizando a afirmação dos homens | como seres da decisão. || No fundo, nem os 

profissionais a que nos | referimos, nem os participantes da discussão cita- | da num bairro pobre 

de New York estão falando e | atuando por si mesmos, como atores do processo | histórico X || 

Nem uns nem outros são teóricos ou ideoló- | gicos da dominação. Pelo contrário, são efeitos 

que | se fazem também causa da dominação. || Êste é um dos sérios problemas que a revolução 

| tem de enfrentar na etapa em que segua ao poder. || Etapa que, exigindo de sua liderança um 

máximo | de sabedoria política, de decisão e de coragem, exige, | por tudo isto, o equilíb r io 

suficiente para não deixar- | se cair em posições irracionalmente sectárias. || É que, 

indiscutivelmente, os profissionais de for- | mação universitária ou não, de quaisquer especiali-  

| dades, são homens que estiveram sob a determi-| nação de uma cultura de dominação, que os 

| constituiu como seres duais. Poderiam, inclusive, | ter vindo das classes populares e a 

deformação | [ilegível + 1 linha] | no fundo seria a mesma. Êstes | profissionais, contudo, são 

necessários à reorganiza-| ção da nova sociedade. E, como grande número en- | tre êles, mesmo 

tocados do “medo da liberdade” e | relutando em aderir a uma ação humanizadora, em | verdade 

são mais equivocados que outra coisa, nos | parece que não só poderiam, mas deveriam ser recu-  

| 
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49 || perados pela revolução. || Isto exige da revolução no poder que, prolon- | gando o que antes 

foi ação cultural dialógica, | instaure a “revolução cultural”. Desta maneira, | o poder 

revolucionário, conscientizado e conscien- | tizador, não apenas é um poder, mas um novo | 

poder; um poder que não é só freio necessário aos | que pretendam continuar negando os homens 

| mas também um convite valente a todos os | que queiram participar da reconstrução da socie-  

| dade. || Neste sentido é que a "revolução cultural” | é a continuação necessária da ação cultura l 

| dialógica que deve ser realizada no processo | anterior à chegada ao poder. || A “revolução 

cultural” toma a sociedade em recons- | trução com em sua totalidade, nos múltiplos quefa- | 

zeres dos homens, como campo de sua ação formadora. || A reconstrução da sociedade, que não 

se pode fazer | mecanicistamente, tem, na cultura que cultural- | mente se re-faz, por meio desta 

revolução, o seu fun- | damental instrumento. || Como a entendemos, na <↑a> “revolução 

cultural” | é o máximo de esfôrço de conscientização possível | que deve desenvolver o poder 

revolucionário, com | o qual atinja a todos, não importa qual seja a | sua tarefa a cumprir. || Por 

isto mesmo é que êste esfôrço não se pode | contentar com a formação tecnicista dos técnicos, | 

nem cientificista dos cientistas, necessàrios á nova | sociedade. Esta não pode distinguir -se, 

qualitati- | vamente, da [outra] [ o que não se faz repentinamen- | te, com o que se prova mais 

uma vez a ingenuidade dos | mecanicistas] de forma parcial. || 
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50 || Não é possível à sociedade revolucionária atri- | buir à tecnologia as mesmas finalidades 

que lhe | eram atribuídas pela sociedade anterior. Conse- | qüentemente, nelas varia, igualmente, 

a forma- | ção dos técnicos. || Não são atos semelhantes formar técnicos | e profissionais para 

uma “civilização de consu- | mo”, do “compre o que já tem” e formar técni- | cos para uma 

sociedade que fêz sua revolução. | Nesta, a formação dos Técnicos se identifica | com a 

formação dos homens. || Neste sentido, a formação técnico-científica | não é antagônica à 

formação humanista dos | homens, desde que a ciência e tecnologia estão | a serviço de sua 

libertação permanente, de | sua humanização. || Desde esse ponto de vista, a formação dos 

homens | para qualquer [quefazer], uma vez que para nenhum deles | se pode dar a não ser no 

Tempo e no espaço, está | a exigir a compreensão: a) da cultura como | supraestrutura e, não 

obstante, como capaz de | manter na infra estrutura revolucionariamen- | te transformando-se, 

“sobrevivências” do passado* | e b) do quefazer mesmo, como instrumento de transformação 

da cultura. || Na medida em que a conscientização, na e | pela “revolução cultural”, se vai 

aprofundando, | na praxis criadora da sociedade nova, os homens | vão desvelando as razões do 

permanecer das | 

 

*Ver Louis Ahthusser – “Pour Marx”, em que dedica todo um | capítulo a Contradicition et 

Surdéternation | (notes por une recherche) | François Maspero – Paris – 1967. || 
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51 || “sobrevivências” míticas, no fundo, realidades, for- | jadas na velha sociedade. || Mais 

ràpidamente, então, poderáo libertar- | se dêstes [aspectos] que são sempre um sério | problema 

a tôda revolução, enquanto obsta- | culizar a edificação da nova sociedade. || Através destas 

“sobrevivências” a sociedade | opressora continua “invadindo” e agora, “inva- | dindo” a própria 

sociedade revolucionária. || Esta é, porém uma terrível “invasão” porque | não é feita pela elite 

dominadora que se reor- | ganizasse para tal, mas pelos homens que | inclusive tomaram parte 

[na] revolução. || “Hospedeiros” do opressor, resistem como se fôs- | sem êste, a medidas básicas 

que devem ser | tomadas pelo poder revolucionário. || Como seres duais, porém, aceitam 

também, | ainda em função das “sobrevivências”, o poder que | se burocratiza e violentamente 

os reprime. || Êste poder burocrático e violentamente repres- | sivo, por sua vez, pode ser 

explicado através do | que Althusser* chama de “reativação de elementos | antigos”, toda vez 

que circunstâncias especiais | o favoreçam na nova sociedade. || Por tudo isto, é que defendemos 

o processo revo- | lucionário como ação cultural dialógica que se | prolongue em “revolução 

cultural” com a chega- | da ao poder. E, em ambas, o esfôrço sério e pro- | 

 

*Considerando esta questão, diz Althusser: “Cette réactivation | serait proprement inconcevab le 

dans une dialectique dépourvre | de surdétermination”. || Althusser – Obra citada - página 116. 

|| 
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52 || fundo da conscientização. || Na revolução cultural, finalmente, a revolu- | ção, 

desenvolvendo a prática do diálogo permanen- | te entre liderança e povo consolida a | 

participação dêste, verdadeiramente crítica, | no poder. || Desta forma, na medida em que ambos 

- | liderança e povo – se vão criticizando vai a | revolução defendendo-se mais facilmente | dos 

riscos dos burocratismos que implicam | em novas formas de opressão e de “invasão” | [ilegíve l] 

<↑que é sempre a mesma>. Se- | já o invasor um agrônomo extensionista - | numa sociedade 

burguesa ou [numa] sociedade revolu- | cionária – um investigador social, um econo- | mista, 

um sanitarista, um religioso, um edu- | cador popular, um assistente social ou um | 

revolucionário, que assim se contradiz. || A invasão cultural, que serve à conquista | e à 

manutenção da opressão, implica sempre na visão focal da realidade, na <↑sua> percepção 

[desta] | [como] estática, na superposição de uma visão | do mundo à outra. Na “superioridade” 

do | invasor. Na “inferioridade” do invadido. Na | imposição de critérios. Na posse do invadido. 

| No medo de perdê-lo. || A invasão cultural implica ainda, por tudo | isto, em que o ponto de 

decisão da ação dos in- | vadidos está fora deles e nos dominadores in- | vasores. E, enquanto a 

decisão não <↑está> em quem | deve decidir, mas fora dele, tem apenas a ilu- | são de que 

decide. || Esta é a razão por que não pode haver desen- | 
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53 || volvimento sócio-econômico em nenhuma sociedade | periférica, reflexa, invadida. || É 

que, para haver desenvolvimento é necessário 1) | que haja [.] um movimento de busca, de 

criatividade, | que tenha, no ser mesmo que o faz, o seu ponto | de decisão; 2) que êsse 

movimento se dê não só no | espaço, mas no tempo próprio do ser, do qual tenha consciência. || 

Daí que, se todo desenvolvimento é transforma- | ção, nem toda transformação é 

desenvolvimento. || A transformação que se processa no “ser em si”de | uma semente que, em 

condições favoráveis, germi- | na e nasce, não é desenvolvimento. Do mesmo | modo, a 

transformação do “ser em si” de um | animal não é desenvolvimento. Ambos se trans- | formam 

determinados pela espécie que per- | tencem e num tempo que não lhes pertence, pois | que é 

tempo dos homens. || Êstes, entre os seres inconclusos são os únicos que | se desenvolvem . 

Como seres históricos, <↑como “seres para si”>, auto-biográfi- | cos, sua transformação, que é 

desenvolvimento, [se] dá | no tempo que é seu, nunca fora dele X || Esta é a razão pela qual, 

submetidos a condições com- | cretas de opressão em que se alienam, transforma- | dos em 

“seres para outro” do falso “ser para si” | de quem dependem, os homens também já não se | de 

senvolvem autenticamente. É que, assim, rou- | bados na sua decisão, que se encontra no ser | 

dominador, seguem suas prescrições. || Os oprimidos só começam a desenvolver-se quan- | do, 

superando a contradição em que se acham, se | fazem “seres para si”. || Se, agora, analisamos 

uma sociedade também | 
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54 || como ser, parece-nos concludente que, sòmente como | sociedade “ser para si”, poderá 

desenvolver-se. || Não é possível desenvolvimento de sociedades | periféricas, reflexas, 

invadidas, dependentes da socie- | dade metropolitana, pois que são sociedades aliena- | das, 

cujo ponto de decisão política, econômica e | cultural se encontra fora delas – na sociedade me-  

| tropolitana. Esta é que decide dos destinos, em | última análise, das periféricas, que apenas se 

trans- | formam. || Como “seres para outro”, a sua transforma- | ção interessa precisamente à 

metrópole. || É preciso não confundir desenvolvimento com | modernização. Esta, quase sempre 

realizada indu- | zidamente, ainda que alcance certas faixas da po- | pulação da “sociedade 

satélite”, no fundo interes- | sa à sociedade metropolitana. || A sociedade simplesmente 

modernizada, mas não | desenvolvida, continua dependente do centro exter- | no, de decisão, 

mesmo que [assuma] por mera delega- | ção, algumas áreas mínimas de decisão. Isto é o | que 

ocorre e ocorrerá com qualquer sociedade | periférica, enquanto periférica. || Estamos 

convencidos de que, para aferir se uma | sociedade se desenvolve ou não, devemos ultrapas- | 

sar os critérios que se fixam na análise de seus | índices “per cápta” de ingresso que, 

“estatisticados”, | não chegam siquer a expressar a verdade, bem | como os que se centram no 

estudo de sua ren- | da bruta. Parece-nos que o critério básico, primor- | dial está em sabermos 

se a sociedade é ou não | um “ser para si”. Se não é, todos esses critérios indi- | carão sua 

modernização, mas não seu desenvol- | vimento. || 
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55 || A contradição principal das sociedades periféricas é | realmente, esta – a de sua relação de 

objetos defenden- | tes da sociedade metropolitana. Enquanto não su- | peram esta contradição, 

não são “seres para si” | e, não o sendo, não se desenvolvem. || Superada a contradição, o que 

antes era | mera transformação assistencializadora em be- | nefício, sobretudo, da matriz, se 

torna desenvolvi- | mento verdadeiro, em benefício do “ser para si”. || Por tudo isto é que as 

soluções puramente re- | formistas que estas sociedades tentam, algumas | delas chegando a 

assustar e até mesmo a apavo- | rar as faixas mais reacionárias de suas elites, | não chegam a 

resolver suas contradições exter- | nas e internas. || Quase sempre, senão sempre, estas soluções 

| reformistas são induzidas pela própria metrópole, | como uma resposta nova que o processo 

histórico | que impõe, no sentido de manter sua hegemonia. || É como se a metrópole dissesse e 

não precisa | dizer: “ façamos as reformas, antes que as mas- | sas periféricas façam a revolução”. 

|| E, para lográ-lo, a sociedade metropolitana não | tem outros caminhos senão a conquista, a 

mani- | pulação, a invasão econômica e cultural (às vezes | militar) da sociedade dependente. || 

Invasão econômica e cultural em que as eli- | tes dirigentes da sociedade dominada são, em | 

grande medida, puras metástases das elites diri- | gentes da sociedade metropolitana. || Após 

estas análises em tôrno da teoria da ação | antidialógica, a que damos caráter puramente apro- | 

ximativo, repitamos o que vimos afirmando em todo | o corpo deste ensaio: a impossibilidade 

de a liderança | 
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56 || revolucionária usar os mesmos procedimentos anti- | dialógicos de que se servem os 

opressores para oprimir. | Pelo contrário, o caminho desta liderança há de ser | o dialógico, o da 

comunicação, cuja teoria logo mais | [analisaremos]. || Antes, porém, de fazê-lo, discutamos, 

preliminar- | mente um ponto que nos parece de importância | para um maior esclarecimento de 

nossas posições. || Queremos referirnos- ao momento de constitui- | ção da liderança 

revolucionária e a algumas <↑de suas> com- | seqüências básicas, de caráter histórico e 

sociológico, | para o processo revolucionário. || Desde logo, de modo geral, esta liderança é en- 

| carnada por homens que, desta ou daquela forma, | participavam de estratos sociais dos 

dominadores. || Em um dado momento de sua experiência exis- | tencial, em certas condições 

históricas, êstes renun- | ciam, numa ato de verdadeira solidariedade (pelo | menos assim se 

deve esperar) à classe à qual per- | tenciam e aderem aos oprimidos. Seja esta ade- | são o 

resultado de uma análise cientifica da era- | lidade ou não, ela implicita, quando verdadeira, | 

um ato de amor, de real compromisso.* || Esta adesão aos oprimidos importa numa ca- | minhada 

até eles. Numa comunicação com eles. || As massas populares precisam descobrir-se | 

 

*No capitulo anterior citamos a opinião de Guevara |a êste propósito. || De Camilo Torres, disse 

Germano Guzman: “Jogou se inteiro | porque entregou tudo. A cada hora manteve com o povo 

uma | atitude vital de compromisso, como sacerdote, como cristão e como revolucionário. || 
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57 || na liderança emersa e está nas massas. || No momento em que a liderança emerge como 

tal, necessàriamente se constitue como contradição das | elites dominadoras. || Contradição 

objetiva dessas elites são também as | massas oprimidas, que “comunicam” esta contradição | à 

liderança emersa. || Isto não significa, porém, que já tenham as mas- | sas alcançado a razão de 

sua opressão, de que resultas- | se saber-se criticamente em antagonismo com aquelas. || Podem 

estar naquela postura anteriormente re- | ferida de “aderência” ao opressor. || É possível, 

também, em função de certas condi- | ções históricas objetivas, que já tenham chegado, senão | 

à uma razão de sua opressão, a uma quase razão | desta. || Se, no primeiro caso, a sua 

“aderência”, ou quase | “aderência” ao opressor não lhes possibilita localizá- lo | para reflet ir 

Fanon, fora delas; no segundo, localizan- | do-o, se reconhecem, a nivel crítico, em antagonis-  

| mo com êle. || No primeiro, com o opressor “hospedado” nelas a | sua ambiguidade as faz mais 

temerosas da liberdade. || Apelam para explicações mágicas ou para uma visão falsa | de Deus 

– estimulada pelos opressores – a quem fatalistamen- | te transferem a responsabilidade de seu 

estado de oprimidos.* || 

 

*Em conversa com um sacerdote chileno, de alta responsabilidade | intelectual e moral, que 

esteve no Recife em 1966, ouvimos dele que, “ao | visitar, com um colega pernambucano, várias 

famílias residentes em | mocambos, de condições de miséria indiscutível e ao perguntar- | lhes 

como suportavam viver assim, escutavam sempre a | mesma resposta: 'Que posso fazer? Deus 

quis assim, | só me resta conformar-me!'” || 
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58 || Sem crerem em si mesmas, destruídas, desesperança- | das, essas massas, dificilmente, 

buscam a sua liberta- | ção, em cujo ato de rebeldia podem ver, inclusive, uma | ru[p]tura 

desobediente com a vontade de Deus - uma | espécie de enfrentamento indevido com o destino. 

Daí | a necessidade, que tanto enfatizamos, de problematizá- | las em tôrno dos mitos de que a 

opressão as nutre. || No segundo caso, isto é, quando já ganharam | uma razão ou uma quase 

razão da opressão, o que as leva a localizar o opressor fora delas, aceitam a luta | para superar 

a condição em que estão. || Na primeira hipótese, a liderança revolucionária |se faz, 

dolorosamente, sem o querer, contradição | das massas também. || Na segunda, ao emergir a 

liderança, recebe a | adesão quase instantânea e a sim-patia das massas, | que tende a crescer 

durante o processo da ação | revolucionária. || O caminho então, que faz até a liderança | é 

espontaneamente dialógico. Há uma empatia quase | imediata entre as massas e liderança 

revolucio- | nária. O compromisso entre elas se sela quase | repentinamente. Sentem-se ambas, 

porque co-irma- | nadas em mutua representatividade, contradição das | elites dominadoras. || 

Daí em diante, o diálogo entre elas se instaura | e dificilmente se rompe. Continua com a chega-  

| da ao poder, em que as massas realmente sentem | e sabem que estão. || Isto não diminue nada 

o espírito de luta, | a coragem, a capacidade de amar o arrôjo da lide- | rança revolucionária. || 

A liderança de Fidel Castro e seus compa- | nheiros, na época chamados de “aventureiros irres-  

| ponsáveis” por muita gente liderança eminente- | 
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59 || mente dialógica, se identificou com as massas | submetidas a uma brutal violência, a da 

ditadu- | ra Batista. || Com isto não queremos afirmar que esta | adesão se deu facilmente. Exigiu 

o testemu- | nho corajoso, a valentia de amar o povo e por êle | sacrificar-se. Exigiu o testemunho 

da esperan- | ça nunca desfeita de recomeçar após cada desas- | tre, animados pela vitória que 

forjada por êles | com o povo, não seria apenas deles, mas deles e | do povo ou deles enquanto 

povo. || Fidel polarizou pouco a pouco a adesão das mas- | sas que além da objetiva situação de 

opressão em | que estavam, já haviam, de certa maneira, começa- | do, em função da experienc ia 

histórica, a romper | sua “aderência” ao <↑com o> opressor. || O seu “afastamento” do opressor 

estava levan- | do-as a “objetiva-lo”, reconhecendo-se, assim, como | sua contradição 

antagônica. Dai que Fidel jamais | se haja feito contradição delas. Uma ou outra de- | serção, 

uma ou outra traição registradas por | Guevara no seu “Relato de la Guerra Revolucionária” | 

em que se refere às muitas adesões também, eram | de ser esperadas. || Desta maneira, a 

caminhada que faz a liderança | revolucionária até as massas, em função de certas | condições 

históricas, ou se [realiza] horizontalmente, | constituindo-se ambos um só corpo contraditór io 

do | opressor ou, fazendo-se triangularmente, leva a | liderança revolucionária a “habitar” o 

vértice do triângu- | lo, contradizendo também as massas populares. || 
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60 || Esta condição, como já vimos, lhe é imposta pelo | fato de as massas populares não terem 

chegado, ainda | à razão, ou a quase razão, da realidade opressora. || Quase nunca, porém, a 

liderança revolucionária | percebe que está sendo contradição das massas. || Realmente, é 

dolorosa esta percepção e, talvez | por um mecanismo de defeza, ela resista em per- | cebê-lo. || 

Afinal, não é fácil à liderança que emerge por |um gesto de adesão às massa oprimidas reconhe -  

| cer-se como contradição exatamente de com | quem aderiu. || Parece-nos êste um dado 

importante para ana- | lisar certas formas de comportamento da lideran- | ça revolucionária que, 

mesmo se o querer, se cons- | titue como contradição das massas populares, [embora] | que não 

antagônica. || A liderança revolucionária que, em qualquer hipó-| tese, contradiz a elite 

dominadora, precisa, in- | dubitavelmente, da adesão das massas populares | para a revolução. || 

Ao buscar esta adesão e ao surpreender nas mas-| sas um certo alheiamento, uma certa 

desconfiança, | pode confundir esta desconfiança e aquele alheiamen- | to em incapacidade das 

massas. Reduz, então, | o que é um momento histórico da consciência popu- | lar ao que seria 

deficiência intrínseca das | massas. E, como precisa delas de sua adesão à luta | para que possa 

haver revolução, mas desconfia das | massas desconfiadas, se deixa tentar pelos mesmos | 

procedimentos que a elite dominadora usa para | oprimir. || Racionalizando a sua desconfiança, 

fala na | 
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61 || impossibilidade do diálogo com as massas popu- | lares antes da chegada ao poder, 

inscrevendo-se | desta maneira, na teoria antidialógica da ação. | Dai que, tal qual a elite 

dominadora, tente a | conquista das massas, se faça messiânica, use | a manipulação e realize a 

invasão cultural. | E, por êstes caminhos, caminhos de opressão, | ou não faz a revolução ou se 

a faz, não é verda- | deira. || O papel da liderança revolucionária, em qual- | quer circunstânc ia, 

mais ainda nesta, está em | estudar seriamente, enquanto atua, as razões des- | ta ou daquela 

atitude de desconfiança das mas- | sas e buscar [os] verdadeiros caminhos pelos | quais possa 

chegar à comunhão com elas. Co-| munhão no sentido de ajudá-las a que se aju- | dem na 

visualização crítica da realidade opres- | sor[a] que as faz oprimidos. || A consciência dominada 

existe, dual, ambígua, | com seus temores e suas desconfianças*. || Entre os depoimentos de 

Guevara, na sua luta na Bolívia, | referindo-se aos campesinos, há esta declaração im- | 

pressionante: “Son impenetrableas como las piedras. Cuando | se les habla pareque que en la 

profundidad de sus ojos | se mojaran”**. É que, por traz dêstes olhos descon- | fiados, desta 

imenetrabilidade dos camponeses, estavam | 

 

 

*Importante a Leitura de | Fromm Erich – “ The application of humanist Psychoanalysis To | 

Marxist Theory”. | e In- socialist Humanism – Anchor Books – 1966 - | Reuben Osborn – 

“Marxismo y Psicoanálisis”. | Ediciones península – Barcelona – 1967. || **Ché guevara – 

Trecho de seu diário. | Jornal bolivariano “Presencia” – La Paz – 11 de outubro – 967. Em 1968, 

quando êste livro já estava escrito é que saiu | a edição na integra do orario del Ché, 

simultaneamen- | te em Havana, Santiago, Paris, Berlin Oriental e Londres. || 
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62 || os olhos do opressor, introjetado neles. || As mesmas formas comportamentais dos opri- | 

midos, a sua maneira de estarem sendo, resultan- | te da opressão e que levam o opressor, para 

mais | oprimir, à prática da ação cultural que acaba- | mos de analisar, estão a exigir do 

revolucioná- | rio uma outra teoria da ação. || O que distingue a liderança revolucionária da | 

elite dominadora não são apenas seus objetivos, | mas o seu modo de atuar distinto. Se atuam | 

equalmente, os objetivos se identificam. || Por esta razão é que afirmamos antes de ser tão | 

paradoxal que a elite dominadora problema- | tize as relações homens mundo aos oprimidos | 

quanto o é que a liderança revolucionária | não o faça. || Entremos agora, na análise da teoria da 

| ação cultural dialógica, tentando, como no | caso anterior, surpreender seus elementos | 

constitutivos. || Co-laboración | Enquanto na teoria da ação antidialógica a conquis- | ta, como 

sua primeira característica, implica num sujei- | to que, conquistanto o outro, o transforma em 

“coisa”, na | teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram pa- | ra a transformação do 

mundo, em co-laboração. || O eu antidialógico, dominador, transforma o Tu | dominado, 

conquistado num mero “isto”* || O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamen- | te o Tu 

que que o constitue. Sabe também que consti- | 

 

*Ver Buber, Martin – “Yo y Tu” - || 
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63 || tuito por um tu – um não eu – êsse tu que o consti- | tue, por sua vez como eu, ao ter no | 

seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam | a ser, na dialética destas relações constitutivas, 

dois | Tu que se fazem dois eu. || Não há, portanto, na teoria dialógica da ação, | um sujeito que 

domina pela conquista e um obje- | to dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se | encontram 

para a pronúncia do mundo, para | a sua transformação. || Se as massas populares dominadas, 

por tôdas | as considerações já feitas, se acham incapazes, | num certo momento histórico, de 

[atender] à sua vocação de ser sujeito, será pela problematização | de sua própria opressão, que 

implica sempre numa | forma qualquer de ação, que elas poderão fazê-la. || Isto não significa 

que, no que fazer dialógico não | há lugar para a liderança revolucionária. || Significa, apenas 

que a liderança não é proprietá- | ria das massas populares, por mais que a ela se te- | nha de 

reconhecer um papel importante, fundamen- | tal, indispensável. || A importância de seu papel, 

contudo, não lhe dá | o direito de comandar as massas populares, cega- | mente, para a sua 

libertação. Se assim fôsse, es- | ta liderança, repetiria o messianismo salvador das | elites 

dominadores, ainda que, no seu caso, estivessem | tentando a “salvação” das massas populares. 

|| Mas, nesta hipótese, a libertação ou a salvação das | massas populares estaria sendo um 

presente, uma doa- | ção a elas, o que romperia o vínculo dialógico entre | a liderança e elas, 

convertendo-as de coautoras da | 
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64 || ação da libertação, em incidência desta ação. || A co-laboração, como caracteristica da ação 

| dialógica, que não pode dar-se a não ser entre | sujeitos, ainda que tenha níveis distintos de | 

responsabilidade, sòmente pode realizar-se na | comunicação. || O diálogo, que é sempre 

comunicação, funda a | co-laboração. Na teoria da ação dialógica, não há | lugar para a conquista 

das massas aos ideais | revolucionários, mas para a sua adesão. || O diálogo não impõe, não 

maneja, não domesti-| ca, não sloganiza. || Não significa isto que a teoria da ação dialógica não 

conduza ao nada. Como também não | significa deixar de ter o dialógico uma consciên- | cia 

clara do que quer, dos objetivos com os quais | se comprometem. || A liderança revolucionár ia, 

comprometida com | as massas oprimidas, tem um compromisso com | a liberdade. E, 

precisamente porque o seu compromis- | só é com as massas oprimidas para que se liber- | tem, 

não pode pretender conquistá- las, mas conse [-]| guir sua adesão para a libertação. || Adesão 

conquistada não é adesão, porque é “ade- | rência” do conquistado ao conquistador através da | 

prescrição deste das opções dêste àquele. || A adesão verdadeira é a coincidência livre de 

opções. | Não pode verificar-se a não ser na inter-comunicação | dos homens, mediatizados pela 

realidade. || Daí que, ao contrário do que ocorre com a conquista, | 
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65 || na teoria antidialógica da ação, que mitifica a reali- | dade para manter a dominação, na co-

laboração exi- | gida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialó- | gicos se voltam sôbre a 

realidade mediatizadora | que, problematizada, os desafia. A resposta aos desa- | fios da 

realidade problematizada é já a ação dos sujei- | tos dialógicos sôbre ela, para transformá-la. || 

Problematizar, porém, não é sloganizar, é exercer | uma análise crítica sôbre a realidade 

problema. || Enquanto, na teoria antidialógica as massas são | são objetos sôbre que incide a 

ação da conquista, | na teoria da ação dialógica são sujeitos também | a quem cabe conquistar o 

mundo. Se, no primei- | ro caso, cada vez mais se alienam, no segundo, | transformam o mundo 

para a [libertação] dos | homens. || Enquanto, na teoria da ação antidialógica a elite | dominadora 

mitifica o mundo para melhor domi- | nar, a teoria dialógica exige o desenvolvimento do mun-  

|do. Se, na mitificação do mundo e dos homens | há um sujeito que mitifica e os objetos que são 

mi- | tificados, já não se dá o mesmo no desvelamen- | to do mundo, que é a sua desmitificação. 

|| Aqui, própriamente, ninguém desvela o mundo | ao outro e ainda quando um sujeito inicial | 

o esfôrço do desvelamento aos outros, é preciso | que êstes se tornem também sujeitos do ato | 

de desvelar. || O desvelamento do mundo e de si mesmas, na | práxis autêntica, [possibilita] às 

massas populares | a sua adesão. || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



466 

 

 

  



467 

 

66 || Esta adesão coincide com a confiança que as mas- | sas populares começam a ter em si 

mesmas e na li- | derança revolucionária, quando percebem a sua de- | dicação, a a sua 

autenticidade na defêza da liberta- | ção dos homens. || A confiança das massas na liderança 

implica | na confiança que esta tenha nelas. || Esta confiança nas massas populares oprimi- | das, 

porém, não pode ser uma ingênua confiança. || A liderança há de confiar nas potencialidades | 

das massas a quem não pode tratar como objetos | de sua ação. Há de confiar em que elas são 

ca- | pazes de [.] se empenhar na busca de sua liberta- | ção, mas há de desconfiar, sempre 

desconfiar, | da ambiguidade dos homens oprimidos. || Desconfiar dos homens oprimidos não é 

pró- | priamente desconfiar deles enquanto homens, | mas desconfiar do opressor “hospedado” 

neles. || Desta maneira, quando Guevara* chama a atenção ao | revolucionário para a 

necessidade de desconfiar sem- | pre – desconfiar do camponês que adere, do guia que | indica 

os caminhos, desconfiar até de sua sombra, | não está rompendo a condição fundamental da 

teoria | da ação dialógica. Está sendo, apenas, realista. || É que a confiança, mesmo que básica 

ao diálogo, | não é um a priori deste, mas uma resultante do en-| contro em que os homens se 

tornam sujeitos da | denúncia do mundo, para a sua transformação. || Daí que, enquanto os 

oprimidos sejam mais o | 

 

*Ché Guevara “Relatos de la Guerra Revolucionária” - | Editora Nueva – 1965. || 
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67 || opressor “dentro” deles que eles mesmos, seu medo natu- | ral à liberdade pode levá-los à 

denúncia, não da reali- | dade opressora, mas da liderança revolucionária. || Por isto mesmo, 

esta liderança, não podendo ser in- | gênua, tem de estar atenta quanto a estas possibili- | dades. 

|| No relato já citado que faz Guevara da luta em Serra | Maestra, relato em que a humildade é 

uma nota constante, | se [comprovam] estas possibilidades não apenas em deser- | ções da luta, 

mas na traição mesmo à causa. || Algumas vêzes no seu relato, ao reconhecer a neces- | sidade 

de punir o que deserta, para manter a coesão | e a disciplina do grupo, reconhece também certas 

razões | explicativas da deserção, uma delas, diremos nós, tal- | vez a mais importante, é a 

ambiguidade do ser do desertor. || É impressionante, do ponto de vista que defende- | mos, um 

trecho do relato em que Guevara se refe- | re à sua presença, não apenas como guerrilheiro, | 

mas como médico, numa comunidade camponesa | de Serra Maestra. “Ali, diz ele, começou a 

fazer-se | carne em nós a consciência da necessidade de uma | mudança definitiva na vida do 

povo. A idéia da Refor- | ma Agrária se fez nítida e a comunhão com o | povo deixou de ser 

teoria para converter-se em parte | definitiva do nosso ser. A guerrilha e o campesinado, | 

continua, se iam fundindo numa só massa, sem que | ninguém possa dizer em que momento se 

fêz | intimamamente verídico o proclamado e fomos | partes do campesinado. Só sei, diz ainda 

Guevara, | no que a mim me respeita, que aquelas consultas | aos camponeses da Serra 

converteram a decisão | espontânea e algo lírica em uma fôrça de distinto | valor e mais serena. 

|| 
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68 || Nunca suspeitaram, conclue <↑com> humildade, aqueles | sofridos e leais povoadores de 

Serra Maestra, o papel | que desempenharam como forjadores de nossa ide- | ologia 

revolucionaria”.* || Observe-se como Guevara enfatiza a comunhão com | o povo como 

elemento decisivo para a transformação | do que seria uma “uma decisão espontânea e algo 

lírica em | uma fôrça <↑de> distinto valor e mais serena”. Explicita | que, a partir daquela 

comunhão, os camponeses, ain- | da que não o percebessem, se fizeram “forjadores” de | sua 

“ideologia revolucionária”. || Foi, assim, no seu diálogo com as massas campo- | nesas, que sua 

práxis revolucionaria formou um sentido | definitivo. Mas, o que não expressou Guevara, talvez 

| por sua humildade, é que [foram] exatamente esta humil- | dade e sua capacidade de amar, que 

possibilitaram | a sua “comunhão” com o povo. E esta [comunhão] | indubitávelmente dialógica, 

se fêz co-laboração || Veja-se como um líder como Guevara | que não subiu a Serra com Fidel 

e seus companheiros | à maneira de um jovem frustrado em busca | de aventuras, reconhece que 

a sua “comunhão” | com o povo deixou de ser teoria para converter-se | em parte definitiva de 

seu ser”. [ no texto: nosso ser] || Até no seu estilo inconfundível de narrar | os momentos da sua 

e da experiência de seus com- | panheiros, de falar de seus encontros com os cam- | poneses 

“leais e humildes”, numa linguagem às | vêzes quase evangélica, êste homem excepcional | 

revelava uma profunda capacidade de amar e comu- | 

 

*Ché Guevara – Obra citada, pagina – 81 - | – Os grifos são nossos - || 
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69 || nicar-se. Daí a força de seu testemunho tão arden- | te quanto a dêste outro amoroso - “O 

Sacerdote Guerri- | lheiro” - Camilo Torres. || Sem aquela comunhão que gera a verdadeira | co-

laboração, o povo haveria sido objeto de fazer re- | volucionário dos homens da Sérra. É, como 

objeto, a | adesão a que êle também se refere, não poderia dar-se. | No máximo, haveria 

“aderência” e, com esta, não se faz | revolução, mas dominação. || O que exige a teoria da ação 

revolucionária dia- | lógica é que, qualquer que seja o momento da |ação revolucionária, ela não 

pode prescindir desta | comunhão com as massas populares. || A comunhão provoca a co-

laboração que leva | liderança e massas àquela “fusão” a que se refere | o grande lider, 

recentemente desaparecido. Fusão | que só existe se a ação revolucionária é realmente huma- | 

na*, por isto sim-pática amorosa, comunicante, | humilde, para ser libertadora. || A revolução é 

biófila, é criadora de vida, ainda | que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que | proibem a 

vida. || Não há vida sem morte, como não há morte, | sem vida, mas há também uma “morte em 

vida”. | E a “morte em vida” é exatamente a vida proibi- | da de ser vida. || Acreditamos não ser 

necessário siquer usar | dados estatísticos para mostrar quantos, no Brasil | e na América Latina 

em geral, são “mortos em vida” | são “sombras” de gente, homens, mulheres, meninos deses- | 

 

*A propósito da defeza do homem frente à “sua morte”, “depois da morte | de Deus” , no 

pensamento [atual], ver Mikel DuFRENE - “Pour L' Homme” | Éditions du SEUIL – Paris – 

1968. || 
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70 || perançados e submetidos* a uma permanente “guerra | invisível” em que o pouco de vida 

que lhes resta vai | sendo devorado pela tuberculose, pela schistosomosi, | pela diarreia infanti l, 

por mil enfermidades da | miséria, muitas das quais a alienação chama | de “doenças 

[tropicais]”... || Em face de situações como estas, diz o padre | Chenu... “muitos, tanto entre os 

padres conciliares | como entre os laicos informados, temem que, na | consideração das 

necessidades e misérias do mundo, | nos atenhamos a uma abjuração comovedora | para paliar 

a miséria e a injustiça em suas | manifestações e seus sintomas, sem que se che- | gue até análise 

das causas, até a denúncia do regi- | mem que segrega esta injustiça e engendra esta | miséria”.** 

|| O que defende a teoria dialógica da ação é que | a denúncia do regimem que segrega esta 

injustiça | e engendra esta “miséria” , seja feita com suas | vitimas para que <↑em> [colaboração] 

com elas, se bus- | que a libertação dos homens. || 

 

* “A maioria deles, diz Gerassi, referindo-se aos camponeses, se | vende ou vendem membros 

de sua família, para trabalharem | como escravos, a fim de escapar a morte. Um jornal de Belo 

| Horizonte descobriu nada menos de 50.000 vitimas (vendidas | por Cr$ 1.500,00) e o repórter, 

continua Gerassi, para comprová- | lo comprou um homem e sua mulher por 30 dólares. < vi | 

muita gente morrer de fome - [explicou] o esc[r]avo – e por | isto não me importo de ser 

vendido>. Quando um trafican- | te de homens foi prêso em São Paulo, em 1959, confessou | 

seus contatos com fazendeiros de São Paulo, donos de | cafezais e construtores de edifíc ios, 

interessados em sua | mercadoria - exceto, porém, as adolescentes, que eram ven- | didas a 

bordéis”. || Gerassi, Jonh - “A invasão da América Latina” - Civilização Brasileira | Rio – 1965 

– páginas || *Chenu – Témoignage Chrétien – Abril – 1964 | citado por André Moine - 

“Cristianos y Marxistas después | del Concilio”. | Editorial Arandu – Buenos Aires – 1965 – 

pagina 167. || 
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71 || Unir para a libertação || Se na teoria antidialógica da ação, se impõe | aos dominadores, 

necessàriamente, a divisão dos | oprimidos com que, mais facilmente, se mantém | a opressão, 

na teoria dialógica, pelo contrário, a li- | derança | se obriga ao esfôrço incansável da união | dos 

oprimidos entre si, e deles com ela, para a libertação. || O problema central que se tem nesta, 

como | em qualquer das categorias da ação dialógica, | é que nenhuma delas se dá fora da práxis 

|| Se, para a elite dominadora, lhe é fácil, ou | pelo menos, não tão difícil, a práxis opressora, já 

| não é o mesmo o que se verifica com a liderança | revolucionária, ao tentar a práxis libertadora. 

|| Enquanto a primeira conta com os intrumen- | tos do poder, a segunda se encontra sob a fôrça 

deste poder. || A primeira se organiza a si mesma livre- | mente e, mesmo quando tenha as suas 

divi- | sões acidentais e momentâneas, se verifica ràpi- | damente em face de qualquer ameaça 

a seus | interesses fundamentais. A [segunda], que não exis- | te sem as massas populares, na 

medida em que | é contradição antagônica da primeira, tem, [nes- | ta] mesma condição, o 

primeiro óbice à sua pró- | pria [organização]. || Seria uma inconseqüência da elite dominadora 

| se consentisse na organização da liderança revo- | lucionária, o que vale dizer, na organização 

das mas- | sas populares oprimidas, pois não existe aquela | se a união destas entre si, e destas 

com a liderança.  
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72 || Enquanto que, para a elite dominadora, a sua unidade | interna, que lhe reforça e organiza 

o poder, implica na | divisão das massas populares para a liderança revo- | lucionária , a sua 

unidade só existe na unidade das | masas entre si e com ela . A primeira existe na | medida de 

seu antagonismo com as mas- | sas; a segunda, na razão de sua comunhão | com elas, que, por 

isto mesmo, têm de estar unidas | e não divididas. || A própria situação [concreta] da opressão, 

ao | dualizar o eu do oprimido, ao fazê-lo ambíguo | emocionalmente instável temeroso da 

liberda- | de, facilita a ação divisória do dominador nas | mesmas proporções em que dificulta a 

ação uni- |ficadora indispensável à pratica libertadora. || Mais ainda, a situação objetiva de 

domina- | ção é, em si mesma, uma situação divisória. | Começa por dividir o eu oprimido na 

medi- | da em que, mantendo-o numa posição de “ade- | rência” a realidade, que se lhe afigura 

como | algo todopoderoso, esmagador, o aliena a en- | tidades estranhas, explicadoras dêste 

poder. || Parte de seu eu se encontra na realidade | a que se acha “aderido”, parte fora, na ou nas 

| entidades estranhas, às quais responsabiliza | pela força da realidade objetiva, frente [à qual] | 

nada lhe é possível fazer. Daí que seja êste, igual- | mente, um eu dividido entre o passado e o 

pre- | sente iguais e o futuro sem esperança que, no | fundo, não existe. || Um eu que não se 

reconhece | sendo, por isto que não pode ter, no que ainda vem, | a futuridade que deve construir 

na união com |  
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73 || outros. || Só na medida em que seja capaz de romper | a “aderência”, objetivando em termos 

críticos, a realidade, de que as- | sim emerge, se vai unificando como eu, | como sujeito em face 

do ob-jeto. || Desta maneira se, para dividir, é necessário | manter o eu dominado “aderido” à 

realidade | opressora, mitificando-a, para o esfôrço da uni- | ão, o primeiro passo é a 

desmitificação da | realidade. X || Se, para manter divididos os oprimidos se | faz indispensáve l 

uma ideologia da opressão, pa- | ra a sua união é imprescindível uma forma de | ação cultura l 

através da qual conheçam o porque | e o como de sua “aderência” à realidade que lhes | dá um 

conhecimento falso de si mesmos e dela. || Por isto é que o empenho para a união dos opri- | 

midos não pode ser um trabalho de pura “sloga- | nização” ideológica. É que este, distorcendo 

a rela- | ção autêntica entre o sujeito e a realidade obje- | tiva, divide também o congoscitivo do 

afetivo | e do ativo que, no fundo, são uma totalida- | de indicotomizável. || O fundamenta l, 

realmente, na ação dialó- | gico-libertadora, não é “desaderir” os oprimidos | de uma realidade 

mitificada em que se acham | divididos para “aderi-los” a outra. || O objetivo da ação dialógica 

está, pelo com- | trário, em proporcionar que os oprimidos, re- | conhecendo [o] porque e o 

como de sua “aderên- | cia”, exerçam um ato de adesão à práxis | verdadeira de trans - | 
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74 || formação da realidade injusta. || Significando a união dos oprimidos a relação soli- | dária 

entre si, não importam os níveis reais em | que se encontrem como oprimidos, implica esta | 

união, insdiscutivelmente numa consciência de clas- | se. || A “aderência à realidade, contudo, 

em que se | encontram, sobretudo os oprimidos que constituem | as grandes massas camponesas 

da Améri[c]a Lati- | na, está a exigir que a consciên- | cia de classe oprimida, passe, se não 

antes, pelo | menos concomitantemente, pela consciência de | homem oprimido. || Propor a um 

camponês europeu, como um | problema, a sua condição de homem, lhe parecerá, | 

possivelmente, algo estranho. || Já não é o mesmo fazê-lo a camponeses latino - | americanos, 

cujo mundo, de modo geral, se “acaba”, nas | fronteiras do latifúndio, cujos gestos repetem, de 

certa | maneira, os animais e as árvores e que “imersos” no | tempo, não raro se consideram 

iguais àqueles. || Estamos convencidos de que, para homens de tal | forma “aderidos” à natureza 

e à figura do opressor, é in- | dispensável que se percebam como homens proibidos | de estar 

sendo. || A “cultura do silêncio”, que se gera na estrutura | opressora dentro da qual e sob cuja 

fôrça condicio- | nante vêm realizando sua experiência de “coisas”, | necessáriamente os 

constitue desta forma. || Descobrirem-se, portanto, através de uma modali- | dade de ação 

cultural, a dialógica, problematizadora, de si | mesmos em seu enfrentamento com o mundo, 

signi- | fica, num primeiro momento, que se descubram como | Pedro, como Antônio, como 

Josefa, com tôda a signi- | 
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75 || ficação profunda que tem esta descoberta. || No fundo ela implica numa percepção dis- | 

tinta da significação dos signos. Mundo, homens, | cultura, árvore, trabalho, animal, vão 

assumin- | do a significação verdadeira que não tinham. || Reconhecem-se, agora, como seres 

transfor- | madores da realidade, para eles antes algo mais- | terioso, e transformadores por meio 

de seu | trabalho criador. || Descobrem que, como homens, já não po- | dem continuar sendo 

“coisas” possuidas e, | da consciência de si como homens oprimidos, | vão a consciência de 

classe oprimida. || Quando a tentativa de união dos campo- | neses se faz à base de práticas 

ativistas, que | giram em torno de “slogans” e não penetram | nestes aspectos fundamentais, o 

que se pode | observar é uma justaposição dos indivíduos, | que dá à sua ação um caráter 

puramente | mecânicista || A união dos oprimidos é um quefazer que | se dá no domínio do 

humano e não no das | coisas. Verifica-se, por isto mesmo, na reali- | dade que só estará sendo 

autenticamente com- | preendida, quando captada na dialeticidade em- | tre a infra e a supra-

estrutura. || Para que os oprimidos se unam entre si, | é preciso que cortem o cordão umbilica l, 

de | caráter mágico e mítico, através do qual se en- | contram ligados ao mundo da opressão. || 

A união entre êles não pode ter a mesma | natureza das suas relações com esse mundo. ||  
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76 || Esta é a razão por que, realmente indispensável | ao processo revolucionário, a união dos 

oprimidos exi- | ge dêste processo que êle seja, desde o seu comêço, o | que deve ser: revolução 

cultural. || Revolução cultural, cujas formas de ação para | conseguir a unidade dos oprimidos 

vão depender | da experiência histórica existencial que êles es- | tejam tendo, nesta ou naquela 

estrutura. || Enquanto os camponeses se acham em uma | realidade “fechada”, cujo centro 

decisório da opressão | é “singular” e compacto, os oprimidos urbanos | se encontram num 

contexto “abrindo-se”, | em que o centro de comando opressor se faz plural | e complexo. || No 

primeiro caso, os dominados se acham sob | a decisão da figura dominadora que encarna, | em 

sua pessoa, o sistema opressor mesmo; | no segundo, se encontram submetidos a | uma espécie 

de “impessoalidade opressora”. || Em ambos os casos há uma certa “invisibili- | dade” do poder 

opressor. No primeiro, pela sua | proximidade aos [oprimidos]; no segundo, | pela sua diluição. 

|| As formas de ação cultural, em situações | distintas como estas, têm, contudo, o mesmo | 

objetivo: aclarar aos oprimidos a situação | objetiva em que estão, que é mediatizadora | entre 

eles e os opressores, visíveis ou não. || Sòmente estas formas de ação que se opõem, de um | 

lado, aos discursos verbalistas e aos bla-bla-bla ino- | perantes e, de outro, ao ativismo 

mecanicista,  
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77 || podem opôr-se, também à ação divisória das | elites dominadoras e dirigir-se no sentido | 

da unidade dos oprimidos. || Organização – || Enquanto, na teoria da ação antidialógica a | 

manipulação, que serve à conquista, se impõe como | condição indispensável ao ato do 

dominador, na teo- | ria dialógica da ação, vamos encontrar, como seu | oposto antagônico, a 

organização das massas popu- | lares. || A organização não apenas está diretamente | ligada à 

sua unidade, mas é um desdobramento na- | tural desta unidade das massas populares. || Desta 

forma, ao buscar a unidade, a liderança | já busca, igualmente, a organização das massas | 

populares, o que implica, no testemunho que deve | dar a elas de que o esfôrço de libertação é 

uma | tarefa comum a ambas. || Êste testemunho constante, humilde e corajoso | do exercício de 

uma tarefa comum - a da libertação | dos homens – evita o risco dos dirigismos antidialó- | 

gicos. || O que pode variar, em função das condições | históricas de uma dada sociedade, é o 

modo como | testemunhar. O testemunho em si; porém, é um | constituinte da ação 

revolucionária. || Por isto mesmo é que se impõe a necessidade | de um conhecimento tanto 

quanto possível cada | vez mais crítico do momento histórico em que | se dá a ação, da visão do 

mundo que tenham ou es- | tejam tendo as massas populares, da percepção cla- | ra de qual seja 

a [contradição] principal e o princi- | pal aspecto da contradição que vive a sociedade, | 
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78 || para se determinar o que e o como do testemunho. || Sendo históricas estas dimensões do 

testemunho, | o dialógico, que é dialético, não pode importá-las | simplesmente de outros 

contextos sem uma pré- | via análise do seu. A não ser assim, absolutiza | o relativo e, 

mitificando-o, não pode escapar | à alienação. || O testemunho, na teoria dialógica da ação, é | 

uma das conotações principais do carater cultu- | ral e pedagógico da revolução. || Entre os 

elementos constitutivos do testemunho, | que não variam históricamente, estão a coerência | 

entre a palavra e o ato de quem testemunha, a | ousadia do que testemunha, que o leva a enfren-  

| tar a existência como um risco permanente, a radi- | calização, nunca a sectarização, na opção 

feita, | que leva não só o que testemunha, mas aqueles | a quem dá o testemunho, cada vez mais 

a ação. | A valentia de amar que, segundo pensamos, | já ficou claro não significar uma a 

acomodação | ao mundo injusto, mas uma a transformação | deste mundo para a crescente 

libertação dos | homens. A crença nas massas populares, uma | vez que é a elas que o testemunho 

se dá, ainda | que o testemunho a elas, dentro da totalidade | em que estão, em relação dialética 

com as elites | dominadoras, afete também a estas que a êle | respondem dentro do quadro 

normal de sua forma | de aturar. || Todo testemunho autêntico, por isto crítico, | implica na na 

ousadia de correr riscos – um deles, | o de dem sempre a liderança conseguir de imedia- | to, 

das massas populares, a adesão esperada. ||  
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79 || Um testemunho que, em certo momento e | em certas condições não frutificou, não esta 

impossibi-| litado de, amanhã, vir a frutificar. É que, na | medida em que o testemunho não é 

um gesto no | ar, mas uma ação, um enfrentamento, com | o mundo e com os homens, não é 

estático. | É algo dinâmico, que passa a fazer parte | da totalidade do contexto da sociedade em 

| que se deu. E daí em diante, já não pára*. || Enquanto, na ação antidialógica, a manipulação, | 

“anestesiando” as massas populares, [facilita] a sua domi- | nação, na ação dialógica, a 

manipulação cede seu | lugar à verdadeira organização. Assim como, na ação anti- | dialógica, 

a manipulação serve à conquista, na dia- | lógica, o testemunho, ousado e amoroso, serve à | 

organização. Esta, por sua vez, não apenas está | ligada à união das massas populares, como é 

um | desdobramento natural desta união. || Dêste modo, ao buscar a união, a lideran- | ça já 

busca, igualmente, a organização das| massas populares. || É importante, porém, salientar que, 

na teo- | ria dialógica da ação, a organização jamais | será a justaposição de indivíduos que, 

gregari- | 

 

*Enquanto processo, o testemunho verdadeiro que, | ao ser dado, não frutificou, não tem, neste 

mo- | mento negativo, a absolutização de seu fracas- | so. || Por isto é que, se foi possível aos 

carrascos do | Tiradentes esquartejar seu corpo, não lhes | foi possivel apagar seu testemunho. 

|| 
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80 || zados, se relacionem mecanicistamente. || Êste é um risco que deve estar sempre adver- | 

tido o verdadeiro dialógico. || Se, para a elite dominadora, a organização | é a de si mesma, para 

a liderança revolucioná- | ria, a organização é a dela com as massas populares. || No primeiro 

caso, organizando-se, a elite | dominadora estrutura cada vez mais o seu po- | der com que 

melhor domina e coisifica; no | segundo, a organização só corresponde à | sua natureza e a seu 

objetivo se é, em si, | prática da liberdade. Neste sentido é que não | é possível confundir a 

disciplina indispensá- | vel à organização com a condução pura das massas. || É verdade que, 

sem liderança, sem discipli- | na, sem ordem, sem decisão, sem objetivos, sem | tarefas a cumprir 

e contas a prestar, não há | organização e, sem esta, se dilue a ação revo- | lucionária. Nada 

disso, contudo, justifica o | manejo das massas populares, a sua “coisifica- | ção”. || O objetivo 

da organização, que é libertador, | é negado pela “coisificação” das massas popu- | lares, pela 

<↑se> a liderança revolucionária <↑as manipula>. “Coisificadas” | já estão elas pela opressão. 

|| Não é como “coisas” já dissemos, e é bom que | mais uma vez digamos, que os oprimidos se 

li- | bertam, mas como homens. || A organização das massas populares em | classe é o processo 

no qual a liderança revolu- | 
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81 || cionária, tão proibida quanto estas de dizer sua | palavra*, instaura o aprendizado da 

pronúncia | do mundo, aprendizado verdadeiro, por isto, dialógico. || Daí que não possa a 

liderança dizer sua palavra sozinha, mas com o povo. || A liderança que assim não proceda, que 

in- | sista em impôr sua palavra de ordem, não | organiza, manipula o povo. Não liberta, nem se 

liberta, oprime. || O fato, contudo, de, na teoria dialógica, no | processo de organização, não Ter 

a liderança | o direito de impor arbitrariamente sua palavra, | não significa dever assumir uma 

[posição] li- | beralista, que levaria as massas oprimidas – | habituadas à opressão – a 

licenciosidades. || A teoria dialógica da ação nega o autori- | tarismo como nega a licenciosidade. 

E, ao | fazê-lo, afirma a autoridade e a liberdade. || Reconhece que, se não há liberdade sem 

autoridade, não há também esta sem aquela. ||  

 

*Certa vez, em conversa com o autor, um médico, diretor | de uma Faculdade de Medicina de 

uma Universidade Cubana, | disse: “A revolução implica em três P - Palavra, Povo e Pól- | vora. 

A explosão da pólvora, continuou, aclara a visualiza- | ção que tem o povo de sua situação 

concreta, em busca, | na ação de sua libertação”. Dr. Orlando Aguirre Ortiz. || Pareceu-nos 

interessante observar, durante a conversa- | ção, como êste médico revolucionário insistia na 

palavra, | no sentido em que a tomamos neste ensaio. Isto | é, palavra como ação e reflexão – 

palavra como práxis. || 
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82 || A fonte geradora constituinte da autoridade | autêntica está na liberdade que, em certo 

momen- | to se faz autoridade. Tôda liberdade contém em | si a possibilidade de vir a ser, em 

circunstân- | cias especiais, [e em níveis existenciais diferentes], | autoridades. || Não podemos 

olhá-las isosaladamente, mas em | suas relações, não necessáriamente antagônicas*. || É por isto 

que a verdadeira autoridade não se | afirma como tal, na pura transferência, mas na | delegação 

ou na adesão sim-patica. Se se gera num | ato de transferência, ou de imposição anti-pática | 

sobre as maiorias, se degenera em autoritaris- | mo que esmaga as liberdades. || Sòmente ao 

existenciar-se como liberdade | que foi constituida em autoridade pode evitar | seu antagonismo 

com as liberdades. || Tôda hipertrofia de uma provoca a atrofia da | outra. Assim como não 

<↑há> autoridade sem liber- | dade e esta sem aquela, não há autoritaris- | mo sem negação das 

liberdades e licenciosida- | de sem negação da autoridade. || Na teoria da ação dialógica, 

portanto, a organi- | zação, implicando em autoridade, não pode ser autoritária; | implicando 

<↑em> liberdade, não pode ser licenciosa. || Pelo contrário, é o momento altamente peda- | 

gógico, [em] [que] <↑a> [liderança] e <↑o> povo fazem juntos o | aprendizado da autoridade e 

da liberdade verda- | deiras que ambos, como um só corpo, buscam | 

 

*O Antagonismo entre ambas se dá na situação objetiva de opres- | são ou de licenciosidade. || 
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83 || instaurar, com a transformação da realidade que | os mediatiza. || Síntese Cultural || Em 

todo o corpo deste capítulo se encontra | firmado, ora implícita, ora explicitamente, que | toda 

ação cultural é sempre uma forma sistema- | tizada e [deliberada] de ação que incide sôbre a es- 

| trutura Social, ora no sentido de mantê-la como | está ou mais ou menos como está, ora no de 

| transformá-la. || Por isto, como forma de ação deliberada e sis- | temática, toda ação cultura l, 

segundo vimos, tem sua teoria, que | determinando seus fins, delimita seus métodos. || A ação 

cultural, ou está a serviço da domi- | nação – consciente ou inconscientemente por parte de seus 

| agentes – ou está a serviço da libertação dos ho- | mens. || Ambas, dialéticamente antagônicas, 

se proces- | sam, como afirmamos, na e sôbre a estrutura so- | cial, que se constitui na 

dialeticidade permanên- | cia-mudança. || Isto é o que explica que a estrutura social, | para ser, 

tenha de estar sendo ou, em outras | palavras: estar sendo é o modo que tem a estru- | tura social 

de “durar”, na acepção bergsoniana | do termo*. || 

 

*Na verdade, o que faz que a estrutura seja estrutura social, | portanto histórico-cultural, não é 

a permanência nem a | mudança, tomadas absolutizadas, mas a dialetização | de ambas. || Em 

última análise, o que permanece na estrutura | social nem é a permanência nem a mudança, mas 

| a duração da dialeticidade permanência-mudança. || 
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84 || O que pretente a ação cultural dialógica, cujas | características estamos acabando de 

analisar, não | pode ser o desaparecimento da dialeticidade permanência- | mudança [o que seria 

impossível, pois que tal desa- | parecimento implicaria no desaparecimento da estru- | tura social 

mesma e o desta no dos homens] mas | superar as contradições antagônicas de que resul- | te a 

libertação dos homens. || Por outro lado, a ação cultural antidialógica | o que pretende é mitificar 

o mundo dessas contra- | dições para, assim, evitar ou obstaculizar, tanto | quanto possível, a 

radical transformação da | realidade. || No fundo, o que se acha explícita ou impli- | citamente 

na ação antidialógica é a intenção | de fazer permanecer, na “[estrutura]” social, as | situações 

que favorecem a seus agentes. || Daí que êstes, não aceitando jamais a trans- | formação da 

estrutura, que supere as contra- | dições antagônicas, aceitem as reformas que não | atinjam a 

seu poder de decisão, de que decor- | re a sua força de prescrever suas finalidades | às massas 

dominadas. || Êste é o motivo por que esta modalidade | de ação implica na conquista das massas 

po- | pulares, na sua divisão, na sua manipulação | e na invasão cultural. E é também por isto | 

que é sempre, como um todo, uma ação indu- | zida, jamais podendo superar este caráter, | que 

<↑lhe> é fundamental || Pelo contrário, o que caracteriza, essencial- | mente, a ação cultura l 

dialógica, como um todo | 
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85 || também, é a superação de qualquer aspecto in- | duzido. || No objetivo dominador da ação 

cultural an- | tidialógica se encontra <↑a> impossibilidade de su- | peração de seu caráter de 

ação induzida, | assim como, no objetivo libertador da ação | cultural dialógica, se acha a 

condição para | superar a indução. || Enquanto na invasão cultural, como já | salientamos, os 

atores retiram de seu marco | valorativo e ideológico, necessàriamente, o conteu- | do temático 

para sua ação, partindo, assim, | de seu mundo, do qual entram no dos, inva- | didos, na síntese 

cultural, os atores, desde | o momento mesmo em que chegam ao mun- | do popular, não o fazem 

como invasores. || E não o fazem como tais porque, ainda | que cheguem de “outro mundo”, 

chegam para | conhecê-lo com o povo, e não para “ensinar” | ou transmitir, ou entregar nada ao 

povo. || Enquanto, na invasão cultural, os atores, | que nem siquer necessitam de, pessoalmen- | 

te, ir ao mundo invadido, - sua ação é me- | diatizada cada vez mais pelos instrumen- | tos 

tecnológicos – são sempre atores que se | superpõem, com sua ação, aos espectadores, seus | 

objetos, na síntese cultural, os atores se in- | tegram com os homens do povo, atores, tam- | bém 

da ação que ambos exercem sôbre o mundo. || Na invasão cultural, os espectadores e a reali- | 

dade, que deve ser mantida como está, são a | incidência da ação dos atores. Na síntese cul- | 
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86 || tural, onde não <↑há> espectadores, a realidade a ser | transformada para a libertação dos 

homens | é a incidência da ação dos atores. || Isto implica em que a síntese cultural é | a 

modalidade de ação com que, culturalmen- | te se fará frente à fôrça da própria cultura, | 

enquanto mantenedora das estruturas em que | se forma. || Desta maneira, êste modo de ação 

cultural, | como ação histórica, se apresenta como instru- | mento de superação da própria cultura 

aliena- | da e alienante. || Neste sentido é e que tôda revolução, se autên- | tica, na <↑é> revolução 

cultural. || A investigaçao dos “temas geradores” ou da | temática significativa do povo, tendo 

como | objetivo fundamental a captação dos seus | temas [básicos], só a partir de cujo 

conhecimen- | to é possível a organização do conteúdo pro- | gramático para qualquer ação com 

ele, se ins- | taura como ponto de partida do processo da | ação, como síntese cultural. || Daí que 

não seja possível dividir, em dois, | os momentos dêste processo: o da investigação | temática e 

o da ação como síntese cultural. || Esta dicotomia implicaria em que o pri- | meiro seria tôdo êle 

um momento em que o povo es- | taria sendo estudado, analisado, investigado, co- | mo objeto 

passivo dos investigadores, o que é pró- | prio da ação antidialógica. || Dêste modo, esta 

separação ingênua signi- |  
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87 || ficaria que a ação, como síntese, partiria da ação | como invasão. || Precisamente porque 

esta divisão não se dá, a | investigação temática tem como sujeitos de seu | processo, não apenas 

os investigadores profissio- | nais, mas também os homens do povo, cujo uni- | verso temático 

se busca. || Neste momento primeiro da ação como sínte- | se cultural, que é a investigação, se 

vai [constituindo] | o clima da criatividade, que já não se deterá, e | que tende a desenvolver -se 

nas etapas seguintes | da ação. || Êste clima inexiste na invasão cultural que, | alienante, amortece 

o ânimo criador dos invadi- | dos e os deixa, enquanto não lutam contra ela, | desesperançados 

e temerosos de correr o risco | de aventurar-se, sem o que não há criativida- | de autêntica. || Por 

isto é que os invadidos, qualquer que seja o | seu nível, dificilmente ultrapassam os modelos | 

que lhes prescrevem os invasores. || Como, na síntese cultural, não há invasores, | não há 

modelos impostos, os ato- | res, fazendo da realidade objeto de sua análise | crítica, jamais 

dicotomizada da ação, se vão | inserindo no processo histórico, como sujeitos. || Em lugar de 

esquemas prescritos, liderança | e povo, identificados, criam juntos as pautas | para a sua ação. 

Uma e outro, na síntese, de | certa forma renascem num saber e numa ação | novos, que não 

<↑são> apenas o saber e a ação da lide- | rança, mas dela e do povo. || O saber mais apurado da 

liderança se re- |  
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88 | faz no conhecimento empírico que o povo tem, enquanto | o dêste ganha mais sentido no 

daquela. || Isto tudo implica em que, na síntese cultu- | ral, se resolve – e sòmente nela – a 

contradi- | ção entre a visão do mundo da liderança | e a do povo, com o enriquecimento de 

ambos. || A síntese cultural não nega as diferenças | entre uma visão e outra, pelo contrário, se 

fun- | da nelas. O que ela nega é a invasão de uma | pela outra. O que ela afirma é o indiscutive l 

| aporte que uma dá a outra. || A liderança revolucionária não pode constituir-se | fora do povo, 

deliberadamente, o que a conduz à in- | vasão cultural inevitável. || Por isto mesmo é que, ainda 

quando a liderança, | na hipótese referida neste capítulo, por certas condi- | ções históricas, 

aparece como contradição do povo, | seu papel é [resolver] esta contradição acidental. | Jamais 

poderá fazê-lo através da “invasão”, que | aumentaria a contradição. Não há outro cami- | nho 

senão a síntese cultural. || Muitos erros e equívocos comete a liderança | ao não levar em conta 

esta coisa tão real, que é | a visão do mundo que o povo tenha ou esteja ten- | do. Visão do 

mundo em que se vão encontrar | explícitos e implícitos os seus anseios, as suas | dúvidas, a sua 

esperança, a sua forma de ver | a liderança, a sua percepção de si mesmo e do | opressor, as suas 

crenças religiosas, quase sem- | pre sincréticas, o seu fatalismo, a sua reação | rebelde. E tudo 

isto, como já afirmamos, não | pode ser encarado separadamente, porque, em in- |  
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89 || teração, se encontra compondo uma totalidade. || Para o opressor, o conhecimento desta 

totalidade | só lhe interessa como ajuda à sua ação invasora, | para dominar o manter a 

dominação. Para a li- | derança revolucionária, o conhecimento desta tota- | lidade lhe é 

indispensável à sua ação, como | síntese cultural. || Esta, na teoria dialógica da ação, por isto 

mes- | mo que é síntese, não significa deverem ficar os | objetivos da ação revolucionár ia 

amarrados às | aspirações contidas na visão do mundo do povo. || Ao ser assim, em nome do 

respeito à visão | popular do mundo, respeito que realmente deve haver, | terminaria a liderança 

revolucionária apassiva- | da àquela visão. || Nem invasão da liderança na visão popular | do 

mundo, nem adaptação da liderança [às] as- | pirações, muitas vezes ingênuas, do povo. || 

Concretizemos. Se, em um dado momento his- | tórico, a aspiração básica do povo não 

ultrapassa | a reivindicação salarial, a nosso ver, a lideran- | ça pode cometer dois erros. 

Restringir sua ação | ao estímulo exclusivo desta reivindicação, incor- | rendo na crítica incis iva 

que faz Lemini ao que cha- | mava de “espontaneismo econômico” ou sobrepor | -se a esta 

aspiração, propondo algo que está mais | além dela. Algo que não chegou a ser ainda | para o 

povo um “destacado em si”. || No primeiro caso, incorreria a liderança revolucio- | nária no que 

chamamos de adaptação ou docilida- | de à aspiração popular. No segundo, desrespeitan- | do a 

aspiração do povo, cairia na invasão cultural. ||  

 

*Lenini – Obra Citada || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



514 

 

 

  



515 

 

90 || A solução está na síntese. De um lado, incorporar-se | ao povo na aspiração reivindicat iva. 

De outro, proble- | matizar, o significado da própria reivindicação. || Ao fazê-lo estará 

problematizando a situação | histórica real, concreta, que, em sua totalidade, | tem, na 

reivindicação salarial, uma dimensão. || Deste modo, ficará claro que a reivindicação sa- | larial, 

sozinha, não encarna a solução definitiva. | Que esta se encontra, como afirmou o bispo Split, | 

no documento já citado dos bispos do Terceiro Mundo, | em que “ se os trabalhadores não 

chegam, de algu- | ma maneira, a ser proprietários | de seu trabalho, todas as reformas estrutura is 

serão ineficazes”. || O fundamental, por isto, insiste o bispo, é | que eles devem chegar a ser 

“proprietários e não | vendedores de seu trabalho”, porque “tôda compra | ou venda do trabalho 

é uma espécie de escravi- | dão”. || Ter a consciência crítica de que é preciso ser | o propritário 

de seu trabalho e de que “este consti- | tue uma parte da pessoa humana” e que a | “ pessoa 

humana não pode ser vendida nem | vender-se” é dar um passo mais além das so- | luções 

paliativas e enganosas. É inscrever-se numa | ação de verdadeira transformação da realidade | 

para, humanizando-a, humanizar os homens. || [Finalmente] que, a invasão cultural, na teoria 

anti- | dialógica da ação, serve à manipulação que, por sua | vez, serve à conquista e esta à 

dominação, enquan- | to a síntese serve à organização e está à liberta- | ção. || Todo o nosso 

esfôrço neste ensaio foi falar | desta coisa óbvia: assim como o opressor, para opri- | 
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91 | mir, precisa de uma teoria da ação opressora, os | oprimidos para libertar-se, igualmente 

necessitam | de uma teoria de sua ação. || O opressor elabora a teoria de sua ação necessària- | 

mente sem o povo, pois que é contra êle. || O povo, por sua vez, enquanto esmagado e opri- | 

mido, introjetando o opressor, não pode, sòzinho, | constituir a teoria de sua ação libertadora. 

Sòmente | no encontro dele com a liderança revolucionária, | na comunhão de ambos, na práxis 

de ambos, | é que esta teoria se faz e se re-faz. || A colocação <↑que>, em termos aproximativos, 

mera- | mente introdutórios, tentamos fazer da ques- | tão da Pedagogia do Oprimido, nos trouxe 

à aná- | lise, também aproximativa e introdutória, da | teoria da ação antidialógica, que serve à 

opres- | são e da teoria dialógica da ação, que serve | à libertação. || Desta maneira, nos daremos 

por satisfeitos | se, dos possíveis leitores dêste ensaio, surjam | criticas capazes de retificar erros 

e equivocos, | de aprofundar afirmações e de apontar o que | não [vimos]. || É possível que 

algumas destas críticas se | façam pretendendo retirar de nós o direito de | falar sôbre matéria – 

a tratada neste capítulo- | em torno de que nos falta uma experiência par- | ticipante. Parece-nos, 

contudo, que o fato de | não termos tido uma experiência no campo | revolucionário, não [nos] 

[retira] a possibilidade | de uma reflexão sobre o tema. || Mesmo porque, na relativa experiênc ia  
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92 | que temos [tido] com massas populares, como edu- | cador, com uma educação dialógica e 

problemati- | zante, vimos acumulando um material relati- | vamente rico, que foi capaz de nos 

desafiar a | correr o risco das afirmações que fizemos. || Se nada ficar destas páginas, algo, pelo 

me- | nos, esperamos que permaneça: nossa con- | fiança no povo. Nossa fé nos homens e na 

cria- | ção de um mundo novo em que seja menos | dificil amar.||  
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4.6 Procedimentos para a realização de entrevistas 

 

Com o objetivo de guiar a análise realizada, foram realizadas algumas entrevistas entre 

os meses de agosto e dezembro de 2015. As entrevistas encontram-se ao final do trabalho, em 

apêndices. Para abordar o máximo possível de dados relevantes para esta pesquisa, foi 

elaborado o questionário padrão29, que segue abaixo: 

1. Como conheceu Paulo Freire? 

2. Você chegou a escrever algo em parceria com ele? Como era este processo? 

3. Como era o processo criativo do autor? Ele costumava revisar ou reescrever muito as 

suas obras? Você tem alguma memória desse período? 

4. Como conheceu a Pedagogia do Oprimido? O que o autor falava sobre este livro? 

5. Como conheceu os manuscritos e como foram concebidos? Você tem alguma memória 

de como ele os escreveu?  

6. O livro tem uma trajetória editorial bem interessante, visto que sua primeira publicação 

se deu em língua inglesa e depois em língua portuguesa. Conte-nos o que sabe sobre 

essa trajetória inicial. 

7. A 15ª edição da obra tem um exemplar específico todo riscado pelo autor, propondo 

correções para as próximas edições, já a 17ª edição foi considerada por ele como sendo 

a "primeira edição decente da Pedagogia em português". Na sua concepção, o que o 

levou a dizer isso? 

8. As edições impressas do livro foram lançadas sem o gráfico, famoso por mostrar a 

diferença entre as teorias "da ação revolucionária" e "da ação opressora". O que você 

acha que levou os editores a retirarem esta parte da obra já na primeira publicação (em 

inglês, e posteriormente em português)? 

9. Você conhece algum outro documento de Paulo Freire que possa trazer pistas referentes 

a concepção da obra "Pedagogia do Oprimido"? 

                                                                 
29 O questionário utilizado foi elaborado antes do período de qualificação, no qual fomos orientados a seguir com 

a pesquisa utilizando como base apenas os manuscritos, deixando assim as outras edições impressas da obra 

para um trabalho posterior. 
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10. Atualmente o livro já foi traduzido para diversos idiomas e está em sua 53ª edição em 

lingua portuguesa, publicado também sem o gráfico. Como você vê a atualidade da 

obra? 

Os entrevistados foram escolhidos de acordo com o vínculo que tiveram com o autor da 

Pedagogia do Oprimido e as perguntas foram encaminhadas a eles com antecedência para que 

pudessem preparar as respostas para uma posterior gravação ou, respeitando as agendas de cada 

participante, fizessem o envio por e-mail. 

As transcrições foram realizadas com a devida adequação da fala para a linguagem 

escrita, já as entrevistas enviadas via e-mail tiveram o conteúdo integral preservado para a 

realização deste registro. 

Abaixo seguem, em ordem de data do retorno das entrevistas, breves apresentações 30 

dos entrevistados: 

 

1. Lutgardes Costa Freire (entrevista gravada em 12 ago. 2015, transcrição de áudio, 

com 30 minutos e 55 segundos, disponível no apêndice A): Cientista social e filho 

mais novo de Paulo Freire, teve contato direto com a criação da Pedagogia do Oprimido , 

entre outras obras do pai, ainda na infância. Atualmente é responsável pelos arquivos e 

pelo recebimento de visitas ao Centro de Referência Paulo Freire, situado na sede do 

Instituto Paulo Freire – Brasil. 

2. Sônia Couto de Souza Feitosa (entrevista gravada em 31 ago. 2015, transcrição de 

áudio, com 34 minutos e 08 segundos, disponível no apêndice B): Mestre em 

Educação e Doutora pela Faculdade de Educação da USP. Professora aposentada da 

Rede Municipal de Educação de São Paulo é licenciada em Letras e Pedagogia. É autora 

do livro Método Paulo Freire, a reinvenção de um legado Brasília: Liber livros, 2008 e 

de livros didáticos para EJA na perspectiva freiriana, dentre eles o material didático do 

Programa “Tecendo o Saber”, da Fundação Roberto Marinho e do SesiEduca no Rio de 

Janeiro. Foi também uma das coordenadoras responsáveis pelo Projeto Memória Edição 

Paulo Freire (2005). Tem artigos publicados em revistas acadêmicas e em cadernos 

pedagógicos para Secretarias Municipais de Educação. Participou como docente e 

coordenadora pedagógica de projetos de Alfabetização de Jovens e Adultos em vários 

                                                                 
30 Todas as apresentações foram retiradas da plataforma Lattes, exceto a de Lutgardes Costa Freire, que foi 

elaborada pela pesquisadora, e a de Sérgio Guimarães (ASSECOM, 2014). 
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estados. Atualmente coordena o Centro de Referência Paulo Freire que tem como 

missão socializar e dar continuidade ao legado de Paulo Freire. 

3. Moacir Gadotti (Entrevista concedida via e-mail em 29 set. 2015, disponível no 

apêndice C): Possui graduação em Pedagogia (1967) e Filosofia (1971) pela Faculdade 

de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, mestrado em Educação: História, Política, 

Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1973) e doutorado em 

Ciências da Educação pela Universidade de Genebra (1977). É doutor honoris causa 

pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2000). É professor titular 

aposentado da Universidade de São Paulo e Presidente de Honra do Instituto Paulo 

Freire. Tem vasta experiência na área de Educação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: educação, Paulo Freire, filosofia da educação, educação de jovens e 

adultos e educação para a sustentabilidade. Possui numerosos livros publicados no 

Brasil e no exterior, entre os quais destacam-se: Pedagogia da Terra (2001), Educar para 

a sustentabilidade (2008), Boniteza de um sonho: ensinar e aprender com sentido(2002), 

Os mestres de Rousseau (2004), Paulo Freire: uma biobibliografia (1996), Pedagogia da 

Práxis (1995), História da Ideias Pedagógicas (1993), Escola Cidadã (1992), 

Pensamento pedagógico brasileiro (1987), Concepção dialética da educação (1983) e A 

Educação contra a educação (1981). 

4. José Eustáquio Romão (Entrevista concedida via e-mail em 30 nov. 2015 , 

disponível no apêndice D): Graduado em História, pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora (1970) e Doutorado em Educação (1996), pela Universidade de São Paulo. 

Atualmente, é diretor e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(Doutorado e Mestrado), na Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, onde 

coordena o Grupo de Pesquisa; Culturas e Educação; É professor visitante da 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), de Lisboa, Portugal. 

Foi professor visitantes da Universidade de la República de Uruguai, da Univers idad 

Cade Cauca, da Colômbia e da Universidade California de Los Angeles (UCLA). 

Coordenador e professor dos programas de mestrado (Educação, Letras e Psicologia) do 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF), de 1999-2006. Diretor fundador do 

Instituto Paulo Freire, onde coordena a Cátedra do Oprimido. 

5. Adriano Salmar Nogueira (Entrevista concedida via e-mail em 09 dez. 2015, 

disponível no apêndice E): Jornalista pela PUC de Campinas (1974). Especialista em 
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Educación de Jovens y Teologia. Javeriana/PUC Bogotá, Colombia,1975. Pedagogia 

Complement. Curricular UNICAMP.1979. Mestrado Filosofia/Hist. da Educação 

UNICAMP, 1985. Doutor em Educação/Curriculo. PUC-SP, 1992. Posdoutor em Arte, 

Ciencia e Educação pela Universidade de Bolonha, Italia, 1995. Posdoutor 

AMBIENCIA: Ciência, Tecnologia e Sociedade, Nucleo NIMEC-UNICAMP, apoio 

FAPESP. Posdoc.editados: 2000 Reencontrar o Corpo, ed. Cabral e 2013 AMBIENCIA, 

ed. LiberLivros, Brasília/UNINOVE e EdL Instit. Paulo Freire, SP. Assessor do 

doutorado: La Mediación Pedagógica - Universidad de La Salle, Costa Rica 2000-2003. 

Consultor Instituto Paulo Freire S. P. e pesquisador da Univ. Passo Frundo (RS), Grupo 

de Pesquisa gestão e Práticas Educacionais (GEPED). Consultor da Academia de 

Ciencias Argentina,sección Mendoza. Assessor do Proyecto Kelluwun, Universidade de 

la Frontera/Ministério de Educación, Temuco (Chile) 1997-2000. Consultor do 

Programa PNUD, das Nações Unidas no Ministério da Cultura, Programa Pontos de 

Cultura, 2008 a 2010. Atualmente é professor-pesquisador da Universidade Nove de 

Julho (UNINOVE-S.P), Programa PROGEPE, Mestrado Gestão e Práticas 

Educacionais. 

6. Sérgio Guimarães (Entrevista concedida via e-mail em 20 dez. 2015 , disponível no 

apêndice F): autor de vários livros com Paulo Freire, tem Bacharelado em Comunicação 

Social pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. É docente 

convidado de Psicodrama Clínico na Faculdade de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade de Buenos Aires e docente colaborador dos seminários sobre psicodrama 

no Serviço de Extensão dessa faculdade desde 2012. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Epistemologicamente, o termo filologia, segundo Ivo Castro (1996), vem do grego 

(Philos = amor e Logos = palavra / linguagem) e significa amor à palavra. Freire nos mostrou, 

por meio do texto aqui analisado, que este amor demanda um trabalho minucioso e até mesmo 

exaustivo. 

Mesmo nunca tendo se considerado um escritor, Paulo Freire teve, ao longo de toda a 

sua vida, um enorme cuidado diante de seus escritos, e esse critério também fez dele um 

filólogo, no sentido literal, um esforçado e zeloso amante da palavra. 

Sua paixão era tal que buscava saber o significado de cada verbete utilizado e seu 

encaixe antes de inserí-lo no no trabalho em construção, debruçando-se sobre dicionários para 

escolher cada um deles e obter maior precisão, cuidando assim da estrutura gramatical e 

também do sentido discursivo.  

As palavras eram testadas, sentidas, “cambiadas”, como o termo em espanhol utilizado 

por ele no texto. Quando necessário, o discurso era também modalizado e adaptado, ora 

adicionando, ora cortando o que poderia endurecer demais ou deixar de alguma forma vago o 

registro de seu trabalho, da forma mais genuína, que era também o resultado de um trabalho e 

reflexão coletiva (voz que também pode ser “ouvida” na Pedagogia do Oprimido). 

Portanto, é de grande interesse o trabalho da crítica genética no sentido de remontar e 

analisar a Pedagogia do Oprimido, principal obra de Freire, principalmente quando 

consideramos os diversos contextos, sobretudo culturais e políticos, que permeiam seu processo 

de criação, distribuição, publicação e divulgação. Toda a história que envolve a criação dessa 

obra, merecia o devido registro, e esta foi também uma das funcões da pesquisa aqui 

apresentada. 

Esse carinho do autor pela obra fez dela uma ferramenta fundamental para a 

compreensão do pensamento pedagógico emancipador, da importância da superação de 

preceitos arcaicos para praticar a educação de forma democrática, livre, tornando o 

conhecimento algo acessível, sem divisões entre professores e alunos, mas com a aproximação 

entre educador e educando. 

Ainda que tivesse morrido antes de rever os manuscritos, sua obra não foi perdida ou 

mutilada, sua essência de conteúdo e forma continuam firmes, sem grandes modificações, e 

isso só foi possível graças ao olhar atento e minucioso de Freire, capaz de identificar os erros, 

reescrever, reinventar seu texto, atualizando a gramática antes da publicação de novas edições.  
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Atualmente, o livro, já publicado em mais de 20 idiomas, ultrapassou a marca de 50 

edições oficiais publicadas em língua portuguesa, dada a contemporaneidade e a relevância de 

seu conteúdo para os estudos em todos os campos que a educação pode alcançar, tais como a 

educação de jovens e adultos e a educação popular.  

Essa contemporaneidade deu a Freire uma certa notoriedade, fazendo dele um dos 

maiores pensadores pedagógicos do mundo contemporâneo por, em conjunto com seus 

parceiros educadores e filósofos, romper com a verticalização de um sistema, propondo o 

diálogo com o intuito de formar cidadãos com consciência crítica.  

O livro do patrono da educação brasileira até hoje desperta a atenção de pesquisadores 

e educadores em todo o mundo. Recentemente, foi publicada uma pesquisa31 relativa ao corpo 

bibliográfico das universidades norte americanas, com o intuito de verificar quais eram os livros 

mais solicitados nos cursos. A Pedagogia do Oprimido aparece na 99ª posição da lista, sendo a 

única indicação brasileira, indicado em 1021 ementas de cursos e universidades nos Estados 

Unidos e ficando à frente de obras como Rei Lear, de William Shakespeare.  

Sendo assim, essa análise poderá não somente ser utilizada como corpora para outros 

estudos na área de filologia que podem surgir com relação ao período ditatorial e sobre 

escritores exilados, como também para pesquisadores da obra de Paulo Freire que tenham mais 

interesse em conhecer a Pedagogia do Oprimido em sua gênese, entender o processo criativo 

da obra e de seu autor e as modificações que ele realizou no texto, fazendo com que ela se 

tornasse atemporal e referência mundial em educação e tantas outras áreas do conhecimento 

humano. 

  

                                                                 
31 Só um brasileiro aparece entre os 100 livros mais pedidos nas universidades dos EUA: Paulo Freire. Gazeta 

do Povo. Paraná, 16 de fevereiro de 2016. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/dia-de-

classico/so-um-brasileiro-aparece-entre-os-100-livros-mais-pedidos-nas-universidades-dos-eua-paulo-freire/>. 

Acesso em: 03 mar. 2016. 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/dia-de-classico/so-um-brasileiro-aparece-entre-os-100-livros-mais-pedidos-nas-universidades-dos-eua-paulo-freire/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/dia-de-classico/so-um-brasileiro-aparece-entre-os-100-livros-mais-pedidos-nas-universidades-dos-eua-paulo-freire/
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ANEXO A – Transcrição da carta de Paulo Freire a Jacques e Maria Edy 

 

Queridos amigos | Jacques e Maria Edy. || Faz este mês, exatamente, quatro anos que | cheguei 

a[o] Chile. Deixava Elza, deixava os fi | lhos nossos, deixava uma velhinha atônita ante | o que 

lhe parecia impossível compreender. Deixa-| va o Recife, seus rios, suas [portas], sua[s] ruas | 

de nomes gostosos – “Saudadé” – “união”, “7 pecados”; | [rua] das “creoulas”, do “Chora 

menino”, rua | da amizade, do Sol, da Aurora. Deixava o | mar de água morna, as praias largas, 

os coquei- | ros. Deixava os pregões: “Doce de barra e goi[a]ba”! | Deixava o cheiro da terra e 

das gentes do Trópico. | Deixava os amigos, as vozes conhecidas. Deixava | o Brasíl. Trazia [o] 

Brasil. Chegava sofrendo a | ruptura entre o meu projeto e o projeto do meu | país. || Encontrei 

vocês. Acreditei em vocês. Comprometi manuscritos | de um livro que pode não prestar, mas 

que encabeça uma ,<↑a> profunda crença que tenho nos | homens, como nas simples 

homenagens | a quem muito admiro e estimo || Santiago | Primavera | 68. || Paulo 
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APÊNDICE A – Entrevista com Lutgardes Costa Freire  

 

[Camila] 

Primeira entrevista para o trabalho de mestrado sobre a “Pedagogia do Oprimido”, com 

Lutgardes Costa Freire. Lut, só para contextualizar, como era a convivência com o seu pai 

durante a infância? Na época na qual ele começou a escrever os livros, que hoje são best-sellers 

da educação, como a Pedagogia do Oprimido. Como era a convivência em casa? Como eram 

as coisas naquele período? 

[Lutgardes] 

Olha, Camila... Da época do Recife eu me lembro muito pouco, pois era muito criança 

ainda, deveria ter quatro ou cinco anos. Minhas recordações não vão tão longe assim, embora 

eu tenha muitas recordações do Recife. O que me lembro mais é da época do Chile. Não foi 

meu pai quem decidiu escrever na vida. O que aconteceu é que meu pai conversava com muitos 

amigos sobre essas ideias, mas não escrevia. Ele conversava, conversava, se entusiasmava, 

achava tudo magnífico, agradecia a conversa com os amigos, mas não escrevia. Ai teve um dia 

no qual minha mãe chegou para ele e disse: “Escuta, se você fala o tempo todo e não escreve, 

é porque você não acredita no que está falando”? 

[Camila] 

Então foi um desafio, não é? 

[Lutgardes] 

Foi sim! Ela colocou o meu pai na parede, na quina da parede dizendo: “Se você fala 

tudo isso e não escreve, é porque você não acredita”. E ai então o meu pai decidiu escrever, 

mas o processo criativo dele era muito mais diálogico do que própriamente da escrita. Meu pai 

nunca se considerou um escritor. 

[Camila] 

Interessante… 

[Lutgardes] 

Ele dizia sempre: “Escritor eu não sou, pois escritor é Jorge Amado, Fernando Pessoa e 

toda essa gente. Eu não sou escritor, sou um intelectual comprometido com o povo, que faz e 

escreve aquilo que acredita”. Era um homem extremamente coerente com aquilo que ele 

escrevia. 

[Camila] 

Muito interessante! E você não chegou a escrever nada em parceria com o seu pai, ou 

chegou? Ao menos algum trabalho no período da faculdade. 
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[Lutgardes] 

É que o processo criativo do meu pai, já na parte escrita, era muito individual. Depois 

que ele começou a escrever por conta própria. Ele não permitia a presença de ninguém na sala 

dele. Eu, às vezes, só para incomodar ele, sabe como é criança fazendo birra, chegava perto 

dele e dizia: “Pai, faz o meu dever”, sabendo que ele ia me botar para fora. Mas ele era muito 

individual. Então, desde muito cedo, foi muito difícil esse convívio com o meu pai do ponto de 

vista intelectual, porque além de ele escrever muito, também viajava muito. Ele era muito 

ocupado. Um dia eu cheguei a dizer a ele: “Olha, você tem que arrumar um tempo pra mim, eu 

sou seu filho, eu fico muito tempo sem você e eu quero conversar com você”. E ele disse: “Meu  

filho, eu sinto muito, eu sou um homem internacionalmente conhecido e me tornei famoso, 

agora não tenho tempo nem mesmo para ficar com essa mulher que está ai (que era já a Nita). 

Eu não tenho nem tempo para ficar com ela, quanto mais com você”, infelizme nte. Também 

não vamos exagerar, pois teve um artigo que escrevi sobre o menor de idade, quando comecei 

a trabalhar no Governo do Estado de São Paulo, na época do Quércia, eu apresentei a ele o texto 

que eu escrevi. Eu li para ele o texto e que a secretaria me pediu para escrever. Um texto 

chamado “A propósito do menor”. Ele ouviu o que eu li, ele gostou muito e me sugeriu 

encaminhar para a secretaria, mas quem tinha mais proximidade com ele, a ponto de escrever 

mesmo eram Madalena e Fátima, minhas duas irmãs mais velhas do que eu, tiveram mais 

oportunidade de trabalhar com ele. 

[Camila] 

A Madalena chegou até mesmo a ir para Angicos como alfabetizadora 

[Lutgardes] 

Sim! Desde antes… 

[Lutgardes] 

Antes mesmo de vocês irem para o Chile, ela já tinha esse contato maior com ele. 

[Camila] 

Você tem alguma memória nesse processo se ele costumava revisar, reescrever muito 

os trabalhos dele, principalmente a Pedagogia do Oprimido? Sei que isso foi no Chile, já num 

período conturbado e talvez você não lembre muito. Mas como foi esse processo? Porque a 

gente vê nos manuscritos, que você recebeu do Jacques (Ministro Jacques Chonchol), que eles 

são muito limpos. Seu pai organizou as notas de rodapé na página, de uma forma tão coesa… 

Como era isso? 

[Lutgardes] 
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Ele se corrigia muito, ele rasgava muita folha, ele riscava muitas coisas. A Pedagogia 

do Oprimido, no manuscrito, está do jeito que está porque depois de todas essas correções, ele 

reescreveu tudo. Mas ele chegava a escrever algumas coisas, parava, conversava com um amigo 

e dizia “não, isso aqui está tudo errado”... Me lembro que, no Chile, um intelectual teve uma 

influência muito forte na Pedagogia do Oprimido, que fez até o prefácio do livro, que é o Fiori, 

Ernani Maria Fior. O Ernani Maria Fiori estava lá em casa praticamente todos os finais de 

semana. Jantava com a gente, conversava com meu pai. E ele era um daqueles intelectua is 

antigos, que separavam a cabeça do corpo… E ele era de uma precisão teórica e científica 

fantástica. Era um filósofo de calíbre, que ajudou muito o meu pai. Meu pai ficou muito 

ressentido quando ele faleceu, nos anos 80. 

[Camila] 

Como você conheceu a obra, a Pedagogia do Oprimido. Assim que seu pai escreveu ou 

somente mais tarde? Como foi isso? 

[Lutgardes] 

Fui ter contato com ela mais tarde, na faculdade, em Ciências Sociais. 

[Camila] 

E em relação aos manuscritos. Você foi até o Chile e visitou o Jaques. Como foi essa 

visita? Como você recebeu estes manuscritos? 

[Lutgardes] 

Não, não fui eu que fui ao Chile. Foi o Nogueira, Adriano Nogueira (professor), que foi 

ao Chile com o Romão (professor José Eustáquio Romão). Ou Romão foi primeiro…? Primeiro 

foi o Nogueira depois foi o Romão. Não tenho muitas informações pra te dar a esse respeito.  

[Camila] 

Você chegou a ver o manuscrito original? 

[Lutgardes] 

Sim, sim. Teve uma celebração… 

[Camila] 

Sim, lembro que você leu uma carta. Essa carta não foi publicada e nós só tivemos 

contato a essa carta através do manuscrito, quando nós conhecemos o manuscrito, que o Jacques 

(Ministro Jacques Chonchol) entregou aquela carta bonita que seu pai escreve pra ele e a D. 

Maria Edy.    

[Lutgardes] 

Isso, exatamente. 

[Camila] 
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Além da Prof. Elza ter colocado seu pai contra a parede, sabe se ela teve uma relação 

direta na criação dele. Com leitura, coesão…? 

[Lutgardes] 

Demais! 

[Camila] 

Mesmo? Como foi isso? 

[Lutgardes] 

Ela foi a primeira leitora da Pedagogia do Oprimido. A primeira. Ela dizia “isso aqui tá 

errado, isso tá certo…”. Ela sempre conviveu com meu pai… Camila, meu pai deveria ter sido 

advogado. Ele só não foi advogado por causa da minha mãe. Conhece essa história? 

[Camila] 

Não. Sei que seu pai não terminou a faculdade de direito, ou ia fazer a faculdade. Como 

era exatamente? 

[Lutgardes] 

Não, ele terminou a faculdade de direito. Ele terminou a faculdade de direito. Ele teve 

o primeiro caso dele, no qual tinha que defender um credor junto a um dentista. E ele chegou a 

conversar com o dentista e falou que ele deveria pagar o que ele devia para a outra pessoa. E o 

dentista ficou apavorado, falando que não tinha dinheiro para pagar aquilo. E aí meu pai desistiu 

da advocacia. E minha mãe disse a ele: “É óbvio, eu sabia que você não tinha jeito pra 

advocacia, você é professor!” 

[Camila] 

Foi a sua mãe quem viu no seu pai uma vocação. 

[Lutgardes] 

Exato. Então ela encaminhou meu pai ao caminho da pedagogia, da educação. 

[Camila] 

Não sei se você conhece, mas...Por conta do período histórico, de ditadura que vivemos, 

que vocês viveram em vários países distintos, o livro teve uma trajetória interessante: ele foi 

publicado primeiro em inglês e depois foi publicado em português. As primeiras edições que 

conhecemos são de 1970, mas primeiro, no primeiro semestre, pela Herder & Herder, na 

Inglaterra, e depois aqui no Brasil, já pela Paz e Terra. Você tem algum conhecimento de como 

isso chegou às editoras? Porque esses editores não tiveram contato direto com o manuscr ito, 

correto? Eles tiveram acesso à uma edição digitada? Você tem alguma referência sobre isso? 

Sobre esse histórico inicial da Pedagogia do Oprimido? 

[Lutgardes] 



535 

 

Realmente, isso é um dado interessante. Como os ingleses tiveram acesso à Pedagogia 

do Oprimido se ele entregou os originais ao Jaques no Chile, né? (Momento de epifania) Ele 

fez uma cópia da Pedagogia do Oprimido, deu ao Jaques e fez uma cópia pra ele, que ele levou 

aos EUA. Deve ter sido assim. 

[Camila] 

Você acredita então que ele fez uma cópia da obra e levou essa cópia para a Herder. É 

um dado interessante, porque como a obra não foi publicada em seguida, ela teve muitos 

cortes… 

[Lutgardes] 

Deve ter sido assim. A questão que se coloca é: por que ele não publicou no Chile, não 

é isso? 

[Camila] 

Também. Mas também, no Chile era por conta do período, da ditadura, não? 

[Lutgardes] 

Exatamente. Não era uma ditadura, ainda, era uma democracia cristã, mas o governo 

Eduardo Frei estava se encaminhando para a direita. Então os chilenos sugeriram ao meu pai: 

“Não publique esse livro. Saia do país, porque vai vir uma onda...”. Ele já estava sendo 

perseguido no Chile, os chilenos queriam já rasgar o livro, destruir tudo isso. Então ele 

aproveitou isso, saiu do Chile, isso já em 1969, e aí viajamos para Cambridge, onde ele foi 

professor na Universidade de Harvard e ele disse “vou aproveitar a oportunidade e publicar este 

livro, se for possível”. Então ele entregou-o para uma moça, uma grande intelectual, bilíngue, 

que tinha um conhecimento das línguas portuguesa e inglesa fantástico e ela então fez essa 

tradução. 

[Camila] 

Então essa tradução foi feita para a Herder & Herder com base em uma cópia dos 

manuscritos que o seu pai havia conservado. Ele entregou essa cópia. 

[Lutgardes] 

Exatamente. 

[Camila] 

Perfeito, interessante. Um dos objetivos do trabalho é remontar essa trajetória inicia l, 

até por conta do período sóciohistórico. Pensamos em fazer um resgate, até porque essa obra 

até hoje é muito importante. É um clássico. E você, como cuidador do legado, sabe disso. Ao 

longo da minha pesquisa, me deparei com um exemplar da 15ª edição da obra todo riscado pelo 

seu pai. Tem até uma cópia aqui no Centro de Referência Paulo Freire. Neste exemplar ele 



536 

 

propunha correções para as edições seguintes. Posteriormente o Prof. Gadotti me mostrou outro 

exemplar, quando me interessei em fazer essa pesquisa, da 17ª edição, de 1987, que o seu pai 

considerou ser a “primeira edição decente da Pedagogia em português”, e ele escreve isso em 

um autógrafo: “Para Moacir e Rejane, segue um exemplar da primeira edição decente da 

Pedagogia em português. Na sua concepção, sabendo que ele já havia se distanciado do 

manuscrito há algum tempo, o que você acha que o levou a dizer isso? Simplesmente o fato de 

terem aceitado as correções anteriores? Na análise que fiz, até o momento, pude constatar que 

algumas correções são aceitas, até mesmo por conta do período histórico. O que você acha 

disso? 

[Lutgardes] 

Meu pai tinha quase uma obsessão. Quando ele recebia os livros… 

[Camila] 

As novas edições? 

[Lutgardes] 

Qualquer edição. Quando ele recebia um livro novo que foi publicado, ele lia o livro e 

corrigia. Ele já tinha esse hábito. Ele gostava de ler para saber se estava tudo certo, e fazia isso 

com todos os livros que ele recebia. E ainda comentava com a gente: “Olha isso aqui como está 

errado?”. 

[Camila] 

Ele corrigia e ainda mostrava para vocês os erros que encontrava? 

[Lutgardes] 

Ele mostrava sim. Isso o irritou até o final da vida. Em um certo dia aconteceu uma 

coisa que nem eu entendi. Em uma quarta feira fui almoçar com ele, e ele me perguntou: “Olha 

Lut, como se diz sobre em francês?” E eu respondi: “sour”. E ele continuou: “Pois é. Veja você 

que saiu um livro meu agora e o tradutor traduziu essa palavra por uma que quer dizer 

transfusão de sangue, em português”. Então aconteciam coisas assim, pois ele sempre corrigia 

seus livros. Era uma obsessão. Vírgula, ele corrigia o uso da vírgula e toda a pontuação no livro. 

Hoje eu acredito que não exista mais este problema, mas naquela época… E o português é uma 

língua dificil. As pessoas cometem erros bobos. Então ele sempre corrigia os exemplares e 

mandava novamente para o editor dizendo: “Se for possível, faça essas correções”. 

[Camila] 

Que sensacional! Então era uma coisa até colaborativa, pois antes mesmo de o editor 

pedir uma colaboração o seu pai já encaminhava justamente por já ter essa rotina de correção. 

Isso é muito bacana. Os manuscritos têm aquela página do gráfico que mostra a teoria da ação 
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revolucionária em contraposição à teoria da ação opressora, mas esse gráfico não foi publicado 

em nenhuma edição impressa, desde a década de 70. O gráfico, para nós, é central tanto na 

construção da Educação Popular quanto no que depois recebeu a nomenclatura de Educação de 

Jovens e Adultos. O que você acha que levou os editores a retirarem este trecho específico da 

obra, um gráfico que ilustrava tão bem a Pedagogia do Oprimido? 

[Lutgardes] 

Confesso que este gráfico foi uma surpresa até pra mim. Eu também não tinha 

conhecimento desse gráfico. Meu pai não comentou nada com a gente sobre o gráfico e nenhum 

dos meus irmãos sabia da existência desse gráfico. Eu cheguei a conversar com Joaquim e dizer 

que meu pai havia feito um gráfico nos manuscritos. E ele disse: “O que? Que gráfico?”. 

[Camila] 

E é um gráfico super bem pintado e explicativo. 

[Lutgardes] 

É um trabalho extremamente bem feito, muito bonito. Eu infelizmente não sei te dar 

essa resposta. Não sei dizer o motivo pelo qual isso não foi publicado. 

[Camila] 

É então um dado muito interessante. Eu não posso dizer que o gráfico foi esquecido, 

mas foi ocultado por um tempo, foi omitido. 

[Lutgardes] 

Correto, o gráfico foi omitido.Talvez os editores tivessem achado que foi algo muito 

infantil, ou que não tivesse uma relação necessária com o texto, enfim… Não sei te dizer 

exatamente. É bem interessante, pois sei que meu pai nunca comentou nada sobre isso. 

[Camila] 

Eu vou tentar buscar isso também. Você conhece algum outro documento do seu pai, 

que possa trazer pistas, onde ele escreve ou fala coisas sobre a concepção da Pedagogia do 

Oprimido? Existe algum documento no qual ele tenha feito alguma remissão a Pedagogia do 

Oprimido? Algum outro livro, artigo ou fala dele sobre alguma ação relacionada 

especificamente a essa obra? 

[Lutgardes] 

Eu entendo assim o processo criativo da obra do meu pai. Partindo da Pedagogia do 

Oprimido é que saíram os outros livros. 

[Camila] 

Então o cerne da toda a criação elaborada pelo seu pai está nessa obra. 

[Lutgardes] 
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Sim, isso mesmo. O miolo está na Pedagogia do Oprimido. Em todos os outros livros 

do meu pai ele se refere a Pedagogia do Oprimido sem citá-lo diretamente. Foi um livro 

inspirador para a obra inteira dele. 

[Camila] 

Sei que o único documento no qual ele faz uma menção é a Pedagogia da Esperança 

(FREIRE, 1996). Você vê então que a base de toda a obra que tornou o seu pai conhecido no 

mundo todo foi a Pedagogia do Oprimido. Atualmente o livro está na 53ª ou 54ª edição em 

português. Em uma consulta recente que fiz junto a Editora Paz e Terra fui informada sobre 

uma nova reimpressão da obra, pois o livro um dos mais vendidos em todo o mundo, até hoje. 

A Pedagogia do Oprimido impressa em lingua portuguesa, além das traduções para outras 

linguas, é um dos livros mais vendidos. Quando sai uma nova edição chega a esgotar em torno 

de dois meses. A Pedagogia em português segue sendo publicada sem o gráfico e com poucas 

alterações desde a 17ª edição, atestada pelo seu pai como a ediçaõ “mais decente”. Como você 

vê hoje a atualidade da obra? 

[Lutgardes] 

Ainda existem oprimidos no mundo. Porque as pessoas lêem isso? De alguma forma 

nós, os jovens, menos jovens, estudantes, professores universitários e do ensino regular, nos 

comprometemos com os oprimidos e lemos a Pedagogia do Oprimido, já que a Pedagogia do 

Oprimido é a ferramenta para poder trabalhar com os oprimidos. Ainda existem classes sociais. 

A história não morreu. Ainda existe história. Enquanto houver história, classes sociais e 

oprimidos no mundo, esse livro vai ser lido. 
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APÊNDICE B – Entrevista com Sônia Couto Feitosa 

 

[Camila] 

Segunda entrevista para o trabalho de mestrado sobre a Pedagogia do Oprimido com 

Sônia Couto Feitosa, Dra. pela Faculdade de Educação da USP que teve a oportunidade de 

conviver com Paulo Freire e atualmente é coordenadora do Centro de Referência Paulo Freire. 

Sônia, conta um pouquinho como você conheceu o Professor Paulo Freire, como foi isso? 

[Sônia] 

Eu conheci o Prof. Paulo Freire aqui no Instituto quando eu comecei a trabalhar em 

1996. A primeira experiência, a primeira vez que eu o vi foi aqui, mas a segunda foi 

acompanhando o Prof. Moacir Gadotti na banca de doutorado do Prof. Mário Sérgio Cortella. 

Não era a banca de defesa final, era a banca de qualificação. Como eu estava em vias de 

qualificar também, o Prof. Moacir Gadotti falou “vamos comigo pra qualificação que você vai 

vendo como é uma banca de qualificação”. Chegando lá, numa salinha da PUC, estávamos Prof. 

Mário Sérgio Cortella, que era o orientando, Paulo Freire, que era o orientador, Prof. Moacir 

Gadotti que era coorientador e acabou assumindo o lugar do Prof. Paulo Freire por conta do seu 

falecimento, e o professor Alípio Casale. E foi uma experiência fantástica, porque eu estava no 

meio de pessoas do mais alto nível, eu aprendi muito. E nem foi parâmetro pra minha 

qualificação, porque aquilo não foi uma qualificação, foi um bate papo de grandes pensadores. 

Claro que houve uma grande orientação do Paulo Freire ao Mário Sérgio, isso aconteceu de 

fato. 

E aconteceu um episódio interessante, porque eu havia levado um gravador e depois o 

professor Mário Sérgio me ligou e pediu a gravação, porque ele havia anotado algumas coisas, 

mas no calor da conversa deles muitas coisas ficaram sem anotação. E até hoje ele me agradece 

pela gravação porque ajudou bastante. Aquilo ali dava um livro…! Eu deveria ter ficado com 

essa gravação. Passei pra ele a original. Foi maravilhoso você ter ali quatro pessoas de profundo 

conhecimento da educação de maneira geral, dessa educação libertadora… Foi fantástico. 

[Camila] 

Então você não chegou a escrever nada em parceria com ele. Você conheceu um ano 

antes do falecimento, já trabalhando aqui. E já nos arquivos dele, Sônia? 

[Sônia] 

Não, eu vim aqui para trabalhar com EJA. Nessa época eu estava atuando na 

coordenadoria da área de EJA. Eu tive um contato mais de produção, sem chegar a ser uma 

produção acadêmica, mas produção escrita, num diálogo onde ele me ajudou bastante foi com 
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relação ao método mesmo, porque o Gadotti chegou a falar para Paulo Freire que eu estava 

pensando em escrever sobre o método Paulo Freire. E ele gostou muito, porque até então só 

tinha o livro do Brandão falando do método Paulo Freire. E aí ele aproveitou pra me dar um 

toque “olha, isso é importante sim, é importante pra história, mas eu quero que você fale como 

esse método pode ser trabalhado hoje, que atualize”. E eu senti uma extrema responsabilidade, 

porque, poxa vida, é quase reinventar o legado dele. Foi com esse propósito que eu escrevi, 

procurando trazer pra metodologia de Paulo Freire, outros autores, as pesquisas da Emília 

Ferreira, Ana Tenderotski (?), a questão do próprio construtivismo que Paulo Freire declarou 

numa entrevista pra… esqueci o nome… Aquela que escreveu as Quarenta Horas de Angicos… 

Eu lembro depois. 

Ele deu uma entrevista a ela, ela fez, inclusive, um doutorado e trabalhou com o 

pensamento dele e ele falou assim, na entrevista: “na época que eu criei o método eu não 

conhecia essa gente, mas hoje, conhecendo essas ideias, conhecendo as teorias que elas 

defendem, eu vejo que não existe nenhuma incompatibilidade com aquilo que eu acredito e 

defendi”. Então, hoje, eu utilizaria o método Paulo Freire. Eu usaria a proposta dela no método 

Paulo Freire, que é uma proposta que não é via silabação. E quando ele trabalhou a metodologia 

de alfabetização, ele trabalhou utilizando a silabação, porque é o que tinha na época e todo 

mundo conhecia. Inclusive, como Paulo Freire não era um pedagogo, não tinha essa formação 

pedagógica no início, depois ele se tornou o maior pedogogo de todos após a vivência com a 

pedagogia, quando ele foi fazer essa experência em Angicos, ele pediu ajuda pra esposa dele, a 

Elza Freire, que era uma professora primária: “Elza, como se alfabetiza uma pessoa?”. E a partir 

do que ela foi explicando pra ele, que utilizava palavras, dividia essas palavras em sílabas, 

estudavas as famílias silábias, os fonemas, os grafemas… A partir disso ele recriou, colocou 

um plus - e claro que não estamos falando do aspecto político, porque esta foi a grande 

contribuição dele -, mas na própria metodologia, na técnica de alfabetizar, ele colocou uma 

reinvenção, porque ele não selecionou quaisquer palavras.  

Porque o que Elza falou foi que, na alfabetização completa, a pessoa teria que, no 

processo de alfabetização, conhecer as famílias silábicas. Conhecer aquilo que é chamado de 

sílabas simples e sílabas complexas, uso do X, do CH, toda essa complexidade da língua 

portuguesa que dificulta uma pessoa no processo de alfabetização. Palavras homófonas, 

homógrafas, tem a mesma grafia, som diferente, mesmo som, grafia diferente… E isso é uma 

complexidade. E ela explicou pra ele que ele tinha que selecionar palavras que envolvessem 

essas dificuldades. E ele poderia pegar qualquer palavra, mas não, ele foi buscar essas palavras 
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do contexto em que os alfabetizando estavam inseridos. Que estavam na boca das pessoas, que 

eram significativas pras pessoas, que faziam parte do cotidiano das pessoas. 

E isso agrega uma coisa a mais, porque as pessoas começam a estudar a partir de fatos 

que elas conhecem. E ele trabalhou também na perspectiva não da cartilha, mas de buscar 

sentido nas frases que ele criava a partir daquelas palavras. Então as pessoas iam até os 

estudantes, até a comunidade, um grupo de estudantes pra fazer isso o que a gente chama do 

levantamento do universo vocabular, e extraiam essas palavras de conversas com as pessoas. 

Quando elas voltavam pro grupo de reunião, eles pegavam, de todas as palavras que eram 

conhecidas, as que tinham as dificuldades fonéticas que eles precisavam. Então era um processo 

inverso: em vez deles definirem as palavras para os educandos, eles traziam dos educandos e 

eles escolhiam aquelas que melhor serviam pra aquele propósito de estudar as sílabas simples, 

complexas… E isso foi um diferencial muito grande. Isso traz uma riqueza, um realismo pro 

trabalho. 

[Camila] 

Sem contar vai bem de acordo com que ele escreveu na Pedagogia um pouco depois. 

Inclusive, numa entrevista com o Lut, ele fala que a experiência de Angicos foi fundamenta l 

pra Pedagogia do Oprimido, pra ele definir o contexto de Educação Bancária e Educação 

Libertadora. E a Educação Libertadora fez com aquele fosse convidado a se retirar do Brasil. 

[Sônia] 

É verdade. O bacana em Paulo Freire é que, como a educação no Brasil é extremamente 

conservadora e perpeturadora, porque vemos práticas educacionais que acontecem desde o 

século retrasado, passado, as práticas são as mesmas. A gente vê em algumas escolas algumas 

posturas que são… Eu diria que Paulo Freire rompeu definitivamente. Ele teve a coragem de 

romper definitivamente, porque embora ele trabalhasse essas frases e não cartilhas, pois sempre 

criticou muito as cartilhas por considerá-las vazias de sentido, mas ele poderia não adotar a 

cartilha e ter uma postura cartilhista, como muitos educadores fazem hoje: eles não usam a 

cartilha, mas na cabeça deles, a cartilha está. Eles saíram da cartilha, mas a cartilha não saiu de 

dentro deles. A gente vê muitos professores que dizem que não usam cartilhas, mas você vai na 

aula dele, ele está usando essas frases sem sentido, combinando palavras só pela questão da 

linguagem… E Paulo Freire fez essa ruptura. Porque ele não se ateve somente às palavras. Ele 

dizia que as palavras eram geradoras e tudo o que é geradora, gera uma série de possibilidades. 

Ele conseguiu alinhar a filosofia, aquilo que ele pensava com aquilo que ele observava, os 

aspectos mais do cotidiano, que são muito desprezados pela academia e pela educação de 

maneira geral… Ele conseguiu pegar um pouco de cada um e trazer isso pra sala de aula. Então 



542 

 

ele trouxe uma exigência da norma culta, a complexidade da língua, a exigência da vida 

comunitária, ou seja, palavras que eram exigidas por essas pessoas no dia a dia, que eram 

íntimas delas, e ele trouxe a sua capacidade de observação da realidade, porque ele juntava tudo 

isso com imagens. Eu diria que Paulo Freire foi um visionário sobre isso, porque a arte na escola 

é sempre vista como uma produção de menor valor e nunca utilizada como pretexto pra outras 

aprendizagens. Paulo Freire usou a linguagem imagética para um pretexto pra trabalhar a 

realidade dessas pessoas. Então, quando ele pediu ao Brenan pra criar aquelas dez situações 

existenciais, pra trabalhar o conceito de cultura, ele queria mostrar que cultura é tudo o que os 

homens e mulheres fazem pra transformar a natureza. Olha que conceito simples. Mas se eu 

falo assim, é um conceito que pode entrar num ouvido e sair pelo outro. 

Então ele criou situações em que ele mostrava como um homem faz pra caçar. Ele 

precisava de instrumentos. Então ele cria instrumentos: primeiro o arco e flecha do indígena, 

depois a espingarda do homem branco... E isso são extensões do braço. Ele não pode pegar um 

pássaro no céu estendo o braço, mas usando um objeto ele pode abater esse pássaro no céu. 

Aliás, hoje em dia isso seria complicado falar da caça, mas Paulo Freire trouxe uma visão da 

época. Baseada no contexto. Não havia uma discussão ética sobre isso na época.  

Essas situações mostravam exatamente isso, como o homem faz pra se agasalhar, por 

que o sertanejo do nordeste usa uma vestimenta de couro? Porque tem que se proteger do sol… 

Por que o do sul tem outra vestimenta…? Então, tudo isso é cultura. Formas como as pessoas 

criam e transformam a natureza para sobreviverem. Ele trouxe essa questão, que é uma questão 

importante. O método geralmente é só estudado nos aspectos da aprendizagem da escrita e 

leitura, mas ele tem uma incidência muito maior na compreensão do mundo, e pra isso ele 

trabalhou muito isso na questão da leitura do mundo. Quando se discute a posição do homem 

na sociedade, naquele espaço-tempo, você está criando cultura. E você tá ressignificando a 

educação. Ele trouxe muitas contribuições.  

[Camila] 

Falando especificamente da Pedagogia do Oprimido: como você teve contato, qual seu 

primeiro contato com os manuscritos, que memória você tem dos manuscritos, como você ficou 

sabendo da existência deles?  

[Sônia] 

Eu entrei aqui no Instituto em 96 e sempre ouvi falar que os manuscritos estavam fora 

do Brasil, porque Paulo Freire havia doado. E li a Pedagogia do Oprimido em vários momentos 

da minha vida: li antes de ser educadora, onde comecei a compreendê-lo, depois na minha 

formação acadêmica, onde aprofundei um pouco mais minha compreensão, mas fui 
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compreendê-lo mesmo na minha ação como educadora, principalmente na minha ação como 

educadora de Jovens e Adultos. Quem trabalha com EJA, conhece de fato o que é o oprimido, 

nesse contexto que Paulo Freire fala. Que oprimidos todos nós somos: todos nós temos questões 

que precisam ser superadas, todos somos vítimas de injustiças sociais, cada pessoa com um 

nível de opressão diferente da outra. Eu, por exemplo, como negra, sofro uma opressão diferente 

de uma pessoa não negra. Mas a opressão ligada à questão da impossibilidade de ler a palavra, 

essa pessoa que tem essa impossibilidade passa por uma opressão muito maior, porque ela fica 

aleijada de tudo: ela não consegue transitar pela cultura letrada e não consegue se relacionar 

plenamente. Uma pessoa que não tem o domínio da leitura e da escrita não tem um 

relacionamento pleno. Ela tem com as pessoas, com o que ela ouve, mas não com o que ela 

poderia descobrir a partir da leitura. E eu fui entender melhor essa questão do opressor-oprimido 

e entendi que, pra que a Educação mude, pra que saia desse reprodutivismo, ela precisa que os 

educadores se libertem da educação opressora que eles receberam. A gente sabe que a educação 

vem passando por uma libertação por conta dessas práticas mais agressivas, mas, por exemplo, 

até hoje, no interior do Brasil, por conta da formação, ainda existe o castigo físico, ainda existe 

a palmatória. Os próprios pais ainda dão direito aos professores castigarem seus filhos. E essa 

é uma relação opressora que precisa ser discutida na escola. Então comecei a ver que a escola 

é o maior reduto de opressão. E a gente vê hoje em dia pelo bullying que as crianças sofrem, 

como a escola tá presa àqueles ideiais, àquelas práticas que não libertam. E quando vi os 

manuscritos pela primeira vez foi emocionante… pensar que Paulo Freire escreveu aquilo à 

mão, riscando aquilo que não tava certo, escrevendo de novo. Os manuscritos trazem ainda as 

dúvidas de Paulo Freire, as dúvidas que ele teve ao escrever. A escolha das palavras na hora de 

escrever. Não existem tantas marcas, mas existem algumas marcas que mostram essa produção, 

como ele pensou. 

[Camila] 

O Lut chegou a me contar que ele era metódico, que ele reescrevia várias vezes. Então, 

segundo ele, Paulo Freire lia para a professora Elza e ela fazia as correções e ele reescrevia a 

página. Por isso que os manuscritos que a gente conhece têm tão poucos erros. 

[Sônia] 

Ele era muito meticuloso, muito disciplinado, muito sério. O Lut conta que ele chegava 

a avisar: “olha, gente, vou trabalhar agora, vou escrever, não me interrompam”. Ou o Lut 

tentava falar com ele e Paulo “depois, filho, depois converso com você”. 

[Camila] 
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Você tem algum conhecimento sobre a trajetória da publicação inicial da obra? Que, 

vendo pelas pesquisas, a obra foi escrita no Chile, mas foi publicada pela primeira vez nos EUA 

e sem o gráfico da teoria ação revolucionária e sem o da teoria da ação opressora. O que você 

acha, na sua opinião, dessa trajetória de publicação, do por que dela ter sido dessa forma, e 

também o que você acha do fato desse gráfico nunca ter sido publicado? 

[Sônia] 

Não tenho uma opinião formada sobre isso, mas o gráfico traz um nível de 

complexidade porque, talvez, nem sempre a imagem se explica por si só. Acho que, aquilo que 

estava muito claro na cabeça de Paulo Freire, foi dado como algo de difícil entendimento pelos 

editores por não se explicar por si só. E os editores têm essa visão mais pragmática… Eu 

acredito que tenha sido isso… Nem sempre os editores são educadores, são poucos os editores 

que têm essa formação. Ele tem uma análise mais econômica, onde ele acha que aquilo não vai 

agregar nada de mais e então tiram. E nesse sentido, os originais trazem esse novo. 

[Camila]  

Você conhece algum outro livro ou outra obra em que Paulo Freire fala do processo de 

criação da Pedagogia do Oprimido? Se existe alguma outra carta, outro material específico?  

[Sônia] 

Não tenho recordação de nenhum texto, mas na tese dele que defendeu e que o IPF 

publicou, ali já existem alguns elementos da Pedagogia do Oprimido. Aquilo de sociedade em 

transição… Aquela tese inicial. Educação como atualidade brasileira. Nesse livro, ele traz um 

prenúncio dessas ideias, meio que já vai direcionando o pensamento dele nessa questão. Paulo 

Freire, na minha opinião, pode ter se inspirado muito na época que ele viveu de ditadura militar 

aqui sobre essa relação opressor-oprimido. Porque não tem maior opressão do que a opressão 

da não-democracia. E o que a gente viveu aqui não permitia diálogo. Nas torturas, eles não 

perguntavam pra saber de algo, eles perguntavam para torturar. Porque se a pessoa respondesse, 

eles, o exército, os militares, não acreditavam na resposta. Eles nem ouviam. O anti diálogo é a 

forma mais concreta da opressão. E ele viveu isso. E felizmente, uma coisa que fico feliz é que 

Paulo Freire não passou por nenhuma sessão de tortura. Eu o conheci já com uma certa idade, 

mas a impressão que dá é que ele sempre foi uma pessoa muito frágil. Na idade em que eu o 

conheci, um ano antes da sua morte, ele era de uma fragilidade de um menino. Todo magrinho, 

todo delicado, ele tinha uma estrutura frágil. Fico imaginando o que seria dele se ele tivesse 

passado pela tortura física. Porque ele passou pela tortura psicológica… você ser acusado de 

algo que ele nem sabia, não saber o por que ele estava sendo preso… saber que ele se ele não 

saísse do país, ele ia ser levado pro RJ, sofreria torturas físicas, enfim. Essa tortura que ele 
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sofreu, que foi mínima perto de outras pessoas, o inquietou e o fez pensar nessa relação de 

opressor-oprimido, onde essa relação está presente, como se manifesta, o que é preciso… e ele 

veio com aquela sacada imensa, que quem oprime é o oprimido que se torna o opressor. Então 

é preciso desalojar o opressor que está em cada um de nós. Isso ele descobriu numa experiênc ia 

no Chile, conversando com alguns camponeses que haviam acabado de conseguir a terra 

recentemente pela reforma agrária e sempre se queixaram da opressão que viviam com os 

capatazes, com os senhores e esses camposeses, quando recebiam essa terra e tinham 

oportunidade de terem empregados trabalhando, eles adotavam posturas tão autoritár ias 

semelhantes. Então aquele oprimido tinha um opressor lá dentro dele hospedado, que quando 

teve oportunidade, se manifestou. É tão real isso que estamos vivendo isso na sociedade atual. 

Quantos opressores que estamos vendo hoje que saíram da nossa convivência que estão pedindo 

a morte da presidente da república nas ruas, lamentando que ela não tenha morrido em 1964. E 

isso é uma atitude extremamente opressora de alguém que era, até um tempo atrás, era uma 

pessoa oprimida e pode ser uma pessoa oprimida até hoje, já que não sabemos a história dela. 

[Camila] 

Isso justifica a atualidade da obra, já que estamos na 54ª edição e toda vez que a Paz e 

Terra libera uma nova tiragem, o livro esgota em dois meses.  

[Sônia] 

É impressionante a atualidade desse livro. Ele é atemporal, porque Paulo Freire fez uma 

análise profunda do ser humano, não uma psicológica, porque não era esse o alvo, mas 

sociológica. Como ele se comporta em sociedade. O livro não fala dessa forma, mas é parte da 

observação. Falar que quem é o oprimido também é o opressor… É uma coisa antagônica. 

Parece que não cabem dois comportamentos numa pessoa só, mas esses comportamentos se 

manifestam de acordo com as situações. E a melhor forma de saber isso, de saber se sua prática 

é de oprimido ou de opressor, é estudando as relações de poder que o livro traz bem isso. Ele 

não fala de luta de classes, mas traz um pouco desse contexto, da desiguladade. Eu só sei de 

tudo isso com a conscientização. E por isso que a conscientização é uma categoria tão 

importante dentro da pedagogia Freiriana. 

[Camila] 

Tenho uma pergunta e nem está aqui. Nos documentos que nós vimos da SECERN, pra 

fazer o livro Alfabetizar e Conscientizar, as aulas não falam em alfabetização e conscientização, 

mas em alfabetização e politização. Por que essa troca? 

[Sônia] 
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Pelo caráter do termo. É um termo que pode ser tratado e entendido de forma negativa, 

porque quando Paulo Freire trabalha politização, ele trabalha nesse sentido que muita gente não 

compreende que a educação é um ato político… Muita gente entende, aliás, a sociedade tem 

uma concepção de política que é uma concepção nociva, que é a política partidária, dos arranjos 

e política não é isso. A noção que Paulo Freire deu ao sentido de política é o sentido origina l 

da palavra. Tudo o que a gente faz tem intencionalidades, nada é neutro, nada é acaso. Há 

intencionalidade nos nossos atos, nas palavras… E há também intencionalidade na educação. 

Que aluno quero? Que aluno quero formar? A partir disso, dessa clareza, eu tenho uma prática : 

se eu achar que o mundo tá bom, que tem que ser assim mesmo, entendo que se destaca que 

quem se esforçou mais merece, eu vou acreditar, como professora, naqueles que demonstram 

querer e os outros ficam pra trás. Então existe uma intencionalidade, a educação é política. Ela 

pode ser para a transformação ou para a reprodução. As duas atitudes são de caráter político. 

Então pra não empobrecer esse caráter de transformação foi feita essa troca, de politização para 

conscientização, porque a politização tem esse viés negativo. 

[Camila] 

Isso resvalou nos outros métodos, textos e teóricos que vieram depois, porque todos os 

textos que vemos depois da Educação Popular, principalmente, eles trabalham com a questão 

da conscientização. 
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APÊNDICE C – Entrevista com Moacir Gadotti 

 

Camila Téo - Como conheceu Paulo Freire? 

Moacir Gadotti - Conheci Paulo Freire pessoalmente em Genebra, em 1974. O contato 

com a sua obra era anterior, 1967, quando publicou Educação como prática da liberdade, seu 

primeiro livro. Sobre esse livro, fiz meu trabalho final de Licenciatura em Pedagogia naquele 

mesmo ano. A partir de 1974, comecei a trabalhar estreitamente com ele. Primeiramente, foram 

as trocas de ideias sobre a situação brasileira, dez anos depois do golpe militar de 1964. 

Engajamo-nos em campanhas para auxiliar refugiados políticos. Foram muitos os encontros na 

cantina do Conselho Mundial de Igrejas de Genebra. Paulo sempre tratava a todos com enorme 

cortesia e paciência, sempre sonhando com algo, projetando algo, atendendo numerosos 

estudantes de vários países, dando entrevistas, lendo e escrevendo, discutindo. Depois de me 

orientar pedagogicamente por três anos, em 1977, participou da banca de meu doutoramento na 

Universidade de Genebra sobre educação permanente. Em 1977 eu estava planejando voltar ao 

Brasil, quando recebi um convite para lecionar na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Ele me confidenciou que se pudesse também voltaria, mas tinha receio de sofrer 

novas perseguições políticas. Voltaria se conseguisse um contrato com uma universidade 

pública que, como ele me disse, lhe daria maior segurança. Temia represálias de um ciclo 

autoritário que não havia sido ainda concluído. Ao retornar ao Brasil, naquele ano, eu procurei 

a Universidade de São Paulo e a Unicamp para falar sobre a sua possível contratação. Mesmo 

enfrentado algumas dificuldades Paulo foi contratado, em 1980, pela Unicamp e, logo em 

seguida, pela PUC-SP, a convite de Dom Paulo Evaristo Arns. Dia 20 de junho de 1979, antes 

de voltar, Paulo me escrevia: “que vontade danada de dar um pulinho até ai; vontade mais 

danada ainda de, aproveitando o pulinho, ficar aí. Se o problema de nossos passaportes já tivesse 

sido resolvido, nossa intenção era ir aí logo que terminasse o Seminário que vou coordenar na 

Universidade de Michigan no mês de julho. Tudo indica, porém, que visitaremos o Brasil este 

ano ainda. O nosso advogado está absolutamente convencido de que, durante o mês de julho, 

ganharemos o mandado de segurança. Se assim acontecer, estaremos aí talvez em setembro, 

desde que possamos enfrentar as despesas com as passagens”. No dia 7 de agosto daquele ano 

ele voltaria ao Brasil pela primeira vez depois do exílio. Depois disso foram anos de intensa 

convivência até a sua morte em 2 de maio de 1997. Desenvolvemos vários projetos juntos. 

Traduzi e prefaciei seu livro Educação e mudança. Fui seu Chefe de Gabinete quando assumiu 

a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em 1989. Fizermos muitas viagens juntos 

dando conferências. Chegamos até a ler um livro juntos na sua casa. Foi o livro de Georges 
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Snyders, La joie a l'école. Nos últimos anos de sua vida ele participou ativamente da criação 

do Instituto Paulo Freire: apresentou nomes, participou da discussão do seu estatuto, da 

definição da linha básica de atuação, tomou parte nas principais decisões e contribuiu sempre 

com suas valiosas e esclarecedoras reflexões sobre os projetos desenvolvidos. 

 

Camila Téo - Você chegou a escrever algo em parceria com ele? Como era este 

processo? 

Moacir Gadotti – Paulo Freire era um escritor dominado pela oralidade. Essa oralidade 

ele próprio reconhece em seu último livro Pedagogia da autonomia quando fala da retomada de 

certos temas, como em Pedagogia da esperança, “retoma” a sua Pedagogia do Oprimido. “No 

meu caso pessoal”, diz ele na página 14 de sua Pedagogia da autonomia, “retomar um assunto 

ou tema tem que ver principalmente com a marca oral de minha escrita. Mas tem que ver 

também com a relevância que o tema de que falo e a que volto tem no conjunto de objetos a 

que direciono minha curiosidade. Tem a ver também com a relação que certa matéria tem com 

outras que vêm emergindo no desenvolvimento de minha reflexão”. Isso remonta às suas 

origens nordestinas. Pareceria que era por meio da fala que ele elaborava, tecia, o seu 

pensamento, com muito cuidado sobretudo quando analisava criticamente sua práxis. Esse 

cuidado ele traduzia em palavras escritas. Por isso gostava de produzir “livros dialogados”, com 

ouros autores como Sérgio Guimarães, Ira Shor, Antonio Faundez, Frei Betto, Donaldo 

Macedo, Adriano Nogueira e outros. Tive a oportunidade de escrever um deles com ele e Sérgio 

Guimarães, o livro Pedagogia: diálogo e conflito. Nos reunimos em Itanhaém (SP), de 2 a 4 de 

junho de 1984, numa casa que era da família dele e gravamos respostas a perguntas que 

havíamos recolhido em nossas andanças, perguntas enviadas por escrito para nós durante nossas 

conferências. Eram perguntas que muitos educadores faziam e, certamente, ainda fazem, 

contendo denúncias e também anúncios. Nosso papel era captar as respostas contidas nessas 

perguntas. Paulo nos disse que recebia perguntas semelhantes também em outros países. 

Organizamos essas perguntas por assunto, estabelecemos uma certa ordem, uma sequência, e 

íamos fazendo a gravação começando pela análise do sentido dessas perguntas. Feita a 

transcrição tomamos muito tempo para fazer diversas revisões antes de passar o texto para José 

Cortez que publicou o livro. Paulo leu a transcrição da nossa conversa com muito cuidado, 

fazendo diversas correções.  

 

Camila Téo - Como era o processo criativo do autor? Ele costumava revisar ou 

reescrever muito as suas obras? Você tem alguma memória desse período? 
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Moacir Gadotti – Acompanhei muitas vezes ele escrevendo, mesmo em Genebra, no 

Conselho Mundial de Igrejas. Fiquei muito surpreso certo dia no escritório dele no Conselho, 

quando, num desses encontros, em 1975, ele me pediu para ler um discurso que ele estava 

escrevendo para uma fala que iria ter em Persépolis, no Irã, sobre Educação de Adultos. Ele 

fazia isso com muita gente. Queria ouvir a opinião ou crítica de outras pessoas sobre o que 

estava escrevendo. Mais tarde, na residência dele no Brasil, primeiro no apartamento da rua 

Homem de Melo e, depois, na sua casa da rua Valença, nas minhas frequentes visitas, eu o 

encontrava escrevendo. Invariavelmente ele me lia alguma página do que estava escrevendo. 

Ele saboreava o que estava escrevendo, quase que como degustando cada palavra. Às vezes 

cheirava as folhas escritas a caneta. Utilizava canetas de diversas cores. Parava às vezes, para 

consultar o dicionário porque, antes de escrever, queria ter certeza que era aquela a palavra 

certa. Não há muitas palavras substituídas em seus manuscritos porque ele não escrevia 

nenhuma delas sem antes refletir profundamente. A palavra tinha muito valor para ele. Ficava 

muito atento a isso. Não só quando escrevia, mas também quando falava. Não jogava conversa 

fora.  

 

Camila Téo - Como conheceu a Pedagogia do Oprimido? O que o autor falava sobre 

este livro? 

Moacir Gadotti – Ele tinha um respeito menino por esse livro. Ele me contou certa vez 

que no dia do lançamento do livro em Nova Iorque, ele chegou muito tempo antes e, como 

ainda não era conhecido, entrou na livraria despercebido e ficou vendo livros nas prateleiras. 

Mas, seu livro Pedagogia do Oprimido, estava bem no centro da livraria para ser lançado. Uma 

pilha grande. Paulo não se aproximou dessa pilha. Ficava olhando de lado, espreitando o livro 

de longe. Não queria se aproximar dele para não chamar muito a atenção. Queria ver se alguém 

se aproximava daquela pilha e saber como reagia. Menino maroto! Fiz o Mestrado na PUC-SP 

em Filosofia da Educação entre 1971 e 1973. Estranhamente esse livro não foi discutido nas 

nossas aulas. Em 1973 saí do Brasil para estudar na Universidade de Genebra, desejando 

encontrá-lo. O encontrei no início de 1974. Li pela primeira vez Pedagogia do Oprimido em 

francês, em 1974, sem o prefácio de Ernani Maria Fiori. Voltei ao Brasil em julho de 1977. Dia 

1 de agosto de 1977 comprei e assinei a edição brasileira deste livro, a terceira, publicada em 

1975. Paulo se referia a esse livro muitas vezes. O livro era dele, mas a Pedagogia do Oprimido  

não. Reforçava frequentemente a ideia que havia escrito esse livro não como uma pedagogia 

para o oprimido, mas do oprimido. Importante ler o que ele escreveu em Pedagogia da 

esperança: uma releitura da Pedagogia do Oprimido. É um relato da origem e da trajetória deste 
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livro. Retoma alguns de seus aspectos e responde a algumas das críticas que recebeu, entre elas 

a “marca de machista”, como diz ele, com a qual foi escrita a obra. Naquela época (em muitos 

casos até hoje), quando escrevia-se “homem”, a mulher estava incluída. Mas, logo ele percebeu 

que essa não era uma explicação correta. Freire agradeceu às mulheres que lhe fizeram ver o 

quanto a linguagem tem de ideológico e que a recusa da ideologia machista faz parte do 

processo de mudança do mundo.  

 

Camila Téo - Como conheceu os manuscritos e como foram concebidos? Você tem 

alguma memória de como ele os escreveu?  

Moacir Gadotti – Eu e Romão pedimos uma cópia fac-símile a Jacques Chonchol num 

encontro que tivemos com ele em Porto Alegre, em janeiro de 2001, durante o Fórum Social 

Mundial. Em agosto daquele ano, Adriano Nogueira nos trouxe essa cópia depois de uma 

viagem ao Chile. O que Paulo me disse, certa vez, foi que ele escrevia à noite e que de manhã 

cedo submetia esses manuscritos à Elza para que opinasse. Era um hábito dele pedir que outros 

lessem seus textos antes de publicar. Este, em particular, teve a leitura atenta da Elza. Em 

Pedagogia da esperança, na página 65, ele reconhece a importância da leitura crítica da Elza: 

“durante todo o tempo em que falei da Pedagogia do Oprimido a outras pessoas e a Elza, ela 

sempre foi uma ouvinte atenciosa e crítica, e se tornou minha primeira leitora, igualmente 

crítica, quando comecei a fase de redação do texto. De manhã, muito cedo, lia as páginas que 

eu escrevera até a madrugada e deixara arrumadas sobre a mesa. Às vezes, não se continha. Me 

acordava e, com humor, me dizia: 'Espero que este livro não nos torne mais vulneráveis a novos 

exílios'”. Depois da Elza, o professor Ernani Maria Fiori foi um dos primeiros leitores dos 

manuscritos. Paulo Freire pediu que Ernani Fiori apresentasse o livro. Ele aceitou o convite e 

deu à sua apresentação um título sugestivo: “Aprenda a dizer sua palavra”. Embora os 

manuscritos de Paulo Freire não tivessem nenhum título, Fiori termina sua apresentação 

afirmando que, tomar a palavra “dos que a detém e a recusam aos demais, é um difícil”, mas 

essa tomada é imprescindível para o aprendizado do oprimido. Essa seria a “Pedagogia do 

Oprimido” (p.15 da primeira edição). Ele estava sugerindo, assim, um título para o livro de 

Paulo Freire. Depois que ele entregou os manuscritos a Chonchol nunca mais os viu pois não 

ficou com nenhuma cópia. No final de sua vida, desejando revê-los, tinha a intenção de escrever 

a Jacques Chonchol para obter uma cópia, mas ele faleceu logo depois, sem conseguir realizar 

esse sonho. 
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Camila Téo - O livro tem uma trajetória editorial bem interessante, visto que sua 

primeira publicação se deu em língua inglesa e depois em língua portuguesa. Conte-nos o que 

sabe sobre essa trajetória inicial. 

Moacir Gadotti - Nos originais, não encontramos o título do livro e nem títulos para os 

seus quatro capítulos. Até a 17a. edição (1987), revista por Paulo Freire, só apareciam, no início 

de cada um de seus capítulos, os assuntos destacados por ele mesmo nos manuscritos (menos 

no capítulo três onde aparece só o número III). Os manuscritos começam com a conhecida 

epígrafe: “Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, 

com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam”. É verdade, o livro Pedagogia do Oprimido  

foi publicado pela primeira vez, em 1970, em inglês (Nova Iorque, Herder and Herder), sem o 

prefácio de Ernani Maria Fiori, mas com uma apresentação de Richard Shaull e um prefácio do 

próprio Paulo Freire. A tradução é de Myra Bergman Ramos. No mesmo ano sai primeiro a 

edição em espanhol (Montevidéu, Tierra Nueva), com tradução de Jorge Mellado do ICIRA 

(Instituto de Capacitación y Investigación de la Reforma Agrária), sem o prefácio de Ernani 

Maria Fiori. Em seguida, no mesmo ano, sai a edição em português pela primeira vez com 

prefácio de Ernani Maria Fiori (Rio de Janeiro, Paz e Terra). Gosto de ressaltar que existem 

também edições populares, integrais ou não, acrescidas de outros textos, edições apostiladas 

em cursos de movimento sociais, com tiragens reduzidas, também foram feitas. Em janeiro de 

1997, em Madrid, encontrei uma destas edições, impressa pelo Movimento Cultural Cristão, 

com uma apresentação de Julián Gómez del Castillo, responsável pelas edições “Voz dos sem 

Voz” que abre o livro com uma nota: “Frente à censura que supõem os preços dos livros, 

principalmente ocasionada pelo circuito comercial estabelecido neste setor, agradecemos aos 

autores e trabalhadores que tornam possível 'Vos dos sem voz' a gratuidade com que 

desempenham suas funções. O livro continua sendo artigo de primeira necessidade para a 

cultura dos povos e deve ser tratado como tal e não como instrumento de negócio”. Mostrei o 

exemplar a Paulo Freire que ficou muito feliz. Isso ocorreu com outros livros como Educação 

e mudança. Eu havia encontrado o livro em Buenos Aires, em 1978, com o título Educación y 

cambio, sem o nome da editora. Perguntei a ele se havia uma edição em português desde livro. 

Ele me escreveu dizendo que não sabia da existência desse livro. Era a reunião de quatro textos 

escritos no Chile logo que ele lá havia chegado. Eles foram escritos antes da publicação de seu 

primeiro livro Educação como prática da liberdade (1967). É provável que sejam os primeiros 

escritos de Paulo Freire depois de sua tese Educação e atualidade brasileira (1959).  
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Camila Téo - A 15ª edição da obra tem um exemplar específico todo riscado pelo autor, 

propondo correções para as próximas edições, já a 17ª edição foi considerada por ele como 

sendo a "primeira edição decente da Pedagogia em português". Na sua concepção, o que o levou 

a dizer isso? 

Moacir Gadotti - Sim, foi em abril de 1987 que Paulo Freire fez um comentário escrito 

ao entregar um exemplar do livro para mim e para a Rejane. Tratava-se da 17ª edição do livro, 

publicado pela editora Paz e Terra. Era uma dedicatória: “Para Rê e Moacir, esta primeira edição 

decente da pedagogia em português. Abração. Paulo. Abril 81”. Para preparar essa nova edição 

“decente”, Paulo Freire fez uma cuidadosa releitura do seu livro fazendo muitas anotações e 

depois revendo toda a edição. Põe várias interrogações na 15ª edição do livro onde estão essas 

anotações. São raras as páginas em que não existe nenhum comentário ou anotação. Na página 

171, por exemplo, ele escreve ao lado do primeiro parágrafo: “truncado”; na página 213 ele 

escreve: “frase de significação dúbia”. Depois desta leitura atenta ele preparou a nova edição. 

Lembro-me muito bem deste momento. Eu havia visto ele relendo um exemplar da 15ª edição 

da Pedagogia do Oprimido e fazendo correções no livro que, mais tarde, deixaria comigo. 

Entendi perfeitamente o que quis dizer com “primeira edição decente”. Paulo estava 

incomodado sobretudo com erros básicos de gramática, mas também, de clareza na linguagem. 

Ele era um perfectionista. Todos nós, que escrevemos, desde a primeira leitura do texto 

impresso, gostaríamos de modificar alguma coisa pois estamos sempre aprendendo. Paulo 

demorava muito ao escrever um texto e o cuidado com que escrevia fazia com que não existisse 

tanta necessidade de reformatá-lo. Mesmo assim, ao reler seu texto percebeu a existência de 

parágrafos truncados e frases de significado dúbio que corrigiu na nova edição. Daí chamá-la 

de “decente”. 

 

Camila Téo - As edições impressas do livro foram lançadas sem o gráfico, famoso por 

mostrar a diferença entre as teorias "da ação revolucionária" e "da ação opressora". O que você 

acha que levou os editores a retirarem esta parte da obra já na primeira publicação (em inglês, 

e posteriormente em português)? 

Moacir Gadotti - As primeiras edições do livro não eram inteiramente fiéis aos 

originais. Mas Paulo Freire já não dispunha dos manuscritos do livro. Curiosamente, durante as 

primeiras edições do livro, no quarto capítulo, à página 158, havia mais de meia página em 

branco. Consultando os originais, percebe-se que Paulo havia feito (à página 15 do quarto 

capítulo) um gráfico, opondo a “Teoria da Ação Revolucionária” à “Teoria da Ação Opressora”. 

Não se sabe porque havia sido omitido esse quadro explicativo, resumindo, graficamente, a 
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“intersubjetividade” - a relação horizontal entre os “sujeitos-atores (lideranças revolucionár ia s) 

e os atores sujeitos” (massas oprimidas) da teoria da ação revolucionária – e a relação vertical 

entre atores e sujeitos, na teoria da ação opressora. Enquanto a primeira teoria leva à 

humanização, diz Paulo Freire, a segunda leva à “manutenção objetiva da opressão”. Esse 

quadro explicativo tinha tudo a ver com a relação entre os intelectuais e as massas. Paulo Freire 

dava grande importância à teoria para uma práxis transformadora. A educação bancária e o seu 

oposto, a educação problematizadora, fundam-se, respectivamente, na teoria da ação 

antidialógica, caracterizada pela conquista, pela divisão do povo, pela manipulação e pela 

invasão cultural e na teoria da ação dialógica caracterizada pela colaboração, pela união, pela 

organização e pela síntese cultural. Minha hipótese é que os editores nunca tiveram acesso aos 

originais escritos por Paulo Freire. Caso contrário não teriam omitido o quadro da página 15 do 

quarto capítulo. Suponho eles tiveram acesso a um texto datilografado no qual deixaram um 

espaço para colocar o quadro que nunca foi colocado. Na página 158 das primeiras 16 edições 

o espaço permanecia em branco e só na 17ª o esse espaço deixou de existir. Mas essa informação 

deve ser ainda confirmada pelos próprios editores que devem ter guardado o original publicado.  

 

Camila Téo - Você conhece algum outro documento de Paulo Freire que possa trazer 

pistas referentes a concepção da obra "Pedagogia do Oprimido"? 

Moacir Gadotti - Essa concepção não está separada do conjunta da sua obra. Na 

verdade, podemos dizer que Paulo Freire escreveu um único livro, composto de múltip las 

formas e formatos nos quais explora e desenvolve sua concepção da educação como prática da 

liberdade. Assim, creio que ele concebeu o livro Pedagogia do Oprimido a partir desta sua 

visão do mundo e do papel da educação. Mas, como ele mesmo reconhece em Pedagogia da 

esperança, muito contribuiu o contexto no qual ele escreveu, no Chile dos anos 60:  

“Santiago virou quase uma espécie de 'cidade-dormitório' para intelectuais, políticos 

de opções as mais variadas. Neste sentido talvez tenha sido Santiago, em si mesma, 

naquela época, o melhor centro de 'ensino' e de conhecimento  da América Latina. 

Aprendíamos das análises, das reações, das críticas feitas por colombianos, 

venezuelanos, cubanos, mexicanos, bolivianos, argentinos, paraguaios, brasileiros, 

chilenos, europeus. Análises que iam da aceitação quase sem restrições à Democracia 

Cristã à sua total rejeição. Críticas sectárias, intolerantes, mas também críticas abertas, 

radicais, no sentido que defendo” (FREIRE, 1996, p. 45). 

 

 Na mesma página Paulo chama a atenção também para maio de 68, e para os 

“movimentos estudantis mundo afora, rebeldes, libertários” para Marcuse, com sua “influênc ia 

sobre a juventude”. E fala ainda da China de Mao Tsé-Tung e da revolução cultural. Em outro 

trecho deste livro Paulo Freire reconhece a influência da sua vivência chilena na concepção do 

livro: “foi vivendo a intensidade da experiência da sociedade chilena, da minha experiênc ia 
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naquela experiência, que me fazia re-pensar sempre a experiência brasileira, cuja memória viva 

trouxera comigo para o exílio, que escrevi a Pedagogia do Oprimido entre 1967 e 1968. Texto 

que re-tomo agora, na sua 'maioridade', para re-ver, re-pensar, para re-dizer. Para dizer também, 

pois que o retomo noutro texto que tem igualmente seu discurso que, do mesmo modo, fala por 

si, falando da esperança (...). Levei um ou mais de um ano falando de aspectos da Pedagogia 

do Oprimido. Falei a amigos que me visitavam, discuti-os em seminários, em cursos. Um dia, 

minha filha Madalena chegou a chamar, delicadamente, minha atenção para o fato. Sugeriu 

maior contenção de minha parte na ânsia de falar sobre a Pedagogia do Oprimido ainda não 

escrita. Não tive forças para viver a sugestão. Continuei apaixonadamente falando do livro 

como se estivesse, e na verdade estava, aprendendo a escrevê-lo (FREIRE, 1996, p. 53-54). 

 

Camila Téo - Atualmente o livro já foi traduzido para diversos idiomas e está em sua 

53ª edição em língua portuguesa, publicado também sem o gráfico. Como você vê a atualidade 

da obra?  

Moacir Gadotti - Sem dúvida, a Pedagogia do Oprimido é sua principal obra e, 

também, a principal obra da teoria transformadora da educação, uma referência permanente da 

educação popular no mundo. Nesse livro ele sistematiza e desenvolve temas antes esboçados e, 

ao mesmo tempo, temas que irá aprofundar depois. Para realizar essa tarefa gigantesca Paulo 

Freire bebeu em muitas fontes. Em Pedagogia do Oprimido ele cita muitos autores, tanto da 

fenomenologia, quanto do existencialismo e do marxismo. Ele propõe uma síntese teórica entre 

cristãos e marxistas. Essa polifonia em Paulo Freire não significa ecletismo mas pluralismo. O 

pluralismo não significa ecletismo ou posições “adocicadas”, como ele costumava dizer. 

Significa ter um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os demais. Pluralismo não significa 

concordar com tudo ou aproveitar um pouco de cada teoria. Significa saber dialogar com 

posições diferentes sem perder seu próprio ponto de vista. Pedagogia do Oprimido nasceu nas 

lutas utópicas dos anos 60 e que ainda não se realizaram na prática. Neste livro ele defende uma 

tese original: a superação da situação de oprimido não pode dar-se se o oprimido assumir a 

posição de opressor. A superação da contradição oprimido-opressor não implica em que os 

oprimidos se tornem opressores, mas a supressão da condição de opressão. Alguns certamente 

gostariam de deixar esse livro nas prateleiras, no passado da história das ideias pedagógicas; 

outros gostariam de esquecê-lo, por causa de suas opções políticas assumidas neste livro. 

Certamente, não é um livro que agrada a todos. Em certos lugares, até hoje, ele é um livro 

interditado. Mas para os que desejam conhecer e viver uma pedagogia de inspiração humanis ta, 

esta é uma obra imprescindível. A pedagogia do diálogo que este livro defende fundamenta -se 
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numa filosofia pluralista. A força desta obra não está só na sua teoria do conhecimento mas em 

mostrar uma direção, mostrar que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. 

Paulo Freire não só convenceu tantas pessoas em tantas partes do mundo pelas suas teorias e 

práticas, mas também porque despertava nelas, pessoalmente ou por meio de seus escritos, a 

capacidade de sonhar com uma realidade mais humana, menos feia e mais justa. Como legado 

nos deixou a utopia. 
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APÊNDICE D – Entrevista com José Eustáquio Romão 

 

Camila Téo - Como conheceu Paulo Freire? 

José Eustáquio Romão – Conheci Paulo Freire de duas maneiras: primeira e 

clandestinamente, por meio dos textos – na época proibidos no Brasil – e, em segundo e 

pessoalmente, depois que ele retornou do exílio. Conhecer, mais intimamente, aconteceu depois 

que a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), da qual fui 

Secretário Geral, outorgou a ele, já na condição de Secretário Municipal de Educação da Cidade 

de São Paulo, o título de Presidente Honorário da entidade. O evento em que entreguei o título 

a ele, está documentado fotograficamente no livro Paulo Freire: uma bibliografia. 

 

Camila Téo - Você chegou a escrever algo em parceria com ele? Como era este 

processo? 

José Eustáquio Romão – Não, não tenho nenhuma obra produzida conjuntamente, com 

Paulo Freire. No entanto, posso dizer, que produzimos textos em conjunto, como foi o caso do 

Estatuto do Instituto Paulo Freire e do Projeto “Biblioteca básica do professor”. Escrevi a 

primeira versão do Estatuto; Moacir Gadotti e eu produzimos a segunda versão e levamos a 

Paulo Freire, que foi discutindo conosco cada linha, cada parágrafo. Aí, tivemos – penso que 

posso dizê-lo também em nome de Gadotti – tivemos verdadeiras aulas de rigor sem rigidez, de 

burocracia necessária sem burocratismo. Paulo Freire era profundamente cuidadoso com a 

Língua Portuguesa, sem mitificá- la, profundamente popular na escrita, sem cair no 

“popularesco”, sem cair naquela contemplação benevolente e paternalista do pitoresco popular.  

  

Camila Téo - Como era o processo criativo do autor? Ele costumava revisar ou 

reescrever muito as suas obras? Você tem alguma memória desse período? 

José Eustáquio Romão - Pelas pequenas experiências já narradas, além do rigor, com 

amorosidade – o que lhe permitia demonstrar um profundo respeito pelo idioma, inclusive no 

processo de formação de neologismos e expressões neológicas –, Paulo buscava a determinação 

das necessidades semânticas sobre as sintáticas. Ou, dizendo de uma outra forma, com muito 

trabalho e dedicação – ao contrário do que dizem muitos de que ele era pura intuição, embora 

ele fosse um intuitivo genial –, Paulo Freire deu o exemplo do que sempre nos alertava: - “Não 

me repitam; reinventem”. Ele próprio se reinventava, reescrevendo obras, porém, sempre 
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atualizando-as de acordo com cada novo contexto. Aliás, basta analisar com mais cuidado 

Pedagogia da esperança que, como ele próprio cravou no subtítulo, é um “reencontro com a 

Pedagogia do Oprimido. Em suma, Paulo Freire não reescrevia suas obras por reescrever, nem 

por uma proclamação subjetiva de modéstia – que, aliás, ele não considerava como uma virtude, 

mas como a outra face da arrogância – mas, por uma profunda necessidade histórica, ou seja, 

por imposição de uma revisão/atualização cobrada em cada novo contexto. Por isso, sua 

produção era muito prazerosa/penosa, porque, apesar da profunda felicidade com que se 

dedicava à elaboração e registro de suas concepções, Paulo Freire suava, no sentido metafórico 

e literal da palavra, em cada ideia. Em suma, quando o idioma não dava conta do que ele queria 

exprimir com a maior precisão possível, ele trabalhava duramente sobre um período, um 

parágrafo, para, finalmente, considera-lo digno de registro. Chegava a discutir com várias 

pessoas um parágrafo, antes de lhe dar forma final. Ainda assim, considerava que tudo é 

incompleto, inconcluso e inacabado. 

 

Camila Téo - Como conheceu a Pedagogia do Oprimido? O que o autor falava sobre 

este livro? 

José Eustáquio Romão - Tive o primeiro contato com Pedagogia do Oprimido em 

plena ditadura militar e, nessa época, como Paulo Freire era considerado um pensador 

subversivo, quem fosse pego com obras dele corria o risco de prisão. Por isso, os primeiros 

contatos foram com partes do livro, fotocopiadas, ou mimeografadas, mas sempre 

clandestinamente, porque era um autor proibido, como Marx, Lenin, Trotsky etc. Ao retornar 

ao Brasil e depois que passamos a conviver mais proximamente, Paulo quase não falava na 

obra, porque estava “reinventando-a” em outros textos. Algumas vezes, mencionou o desejo de 

rever o manuscrito da obra, que se encontrava no Chile, em pode do ex-ministro de Salvador 

Allende, Jacques Chonchol, a quem tinha dedicado a cópia manuscrita da obra.  

 

Camila Téo - Como conheceu os manuscritos e como foram concebidos? Você tem 

alguma memória de como ele os escreveu?  

José Eustáquio Romão – Vi uma cópia dos manuscritos de Pedagogia do Oprimido na 

década de 90 do século passado – não me lembro da data exata –, quando a nosso pedido e de 

Gadotti, o Prof. Adriano Salmar Nogueira foi a Santiago (Chile) para conversar com Jacques 

Chonchol e obter uma cópia autenticada. Não sei como a obra foi escrita, porque ela foi 

concebida no Chile, durante o exílio de Paulo Freire naquele país. O que conheço do processo 

de escritura é o que foi escrito por Paulo Freire e que é sobejamente conhecido.  
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Camila Téo - O livro tem uma trajetória editorial bem interessante, visto que sua 

primeira publicação se deu em língua inglesa e, depois, em língua portuguesa. Conte-nos o que 

sabe sobre essa trajetória inicial. 

José Eustáquio Romão – Pelo que sei, a primeira edição foi em inglês e a segunda em 

espanhol, no Uruguai. Somente depois surgiu a edição brasileira. Como nenhum editor deve ter 

tido acesso ao manuscrito – Clodomir Morais garantiu-me pessoalmente que foi ele quem 

datilografou os originais que foram entregues ao editor norte-americano, imagino que o 

manuscrito foi copiado, caprichosamente, por Paulo Freire, uma espécie de “passagem a 

limpo”, para dar de presente ao ex-ministro Jacques Chonchol a quem Paulo demonstra uma 

imensa gratidão, por exemplo, no próprio texto da dedicatória. Desta forma, as edições 

posteriores à norte-americana devem ter se baseado nela, numa verdadeira tradução da tradução, 

porque, em nenhuma delas há elementos que aparecem no manuscrito. O editor norte-americano 

pode ter omitido partes do original para publicar a obra. 

 

Camila Téo - A 15ª edição da obra tem um exemplar específico todo riscado pelo autor, 

propondo correções para as próximas edições, já a 17ª edição foi considerada por ele como 

sendo a "primeira edição decente da Pedagogia em português". Na sua concepção, o que o levou 

a dizer isso? 

José Eustáquio Romão – Quem descobriu a edição 15a. toda revisada por Paulo Freire 

fui eu. Antes de entregá-la ao IPF, afortunadamente, tirei uma fotocópia, dado que 

lamentavelmente, o original corrigido por Paulo Freire se perdeu. Esta correção e revisão revela 

o quanto as edições brasileiras não correspondiam exatamente ao original. Tenho comparado 

todos esses documentos e cada vez mais me convenço de que todas as edições de Pedagogia 

do Oprimido que estamos lendo são, na verdade, baseadas na primeira edição da obra em inglês, 

feita nos Estados Unidos, mas que, lamentavelmente, mutilou os originais. 

  

Camila Téo - As edições impressas do livro foram lançadas sem o gráfico, famoso por 

mostrar a diferença entre as teorias "da ação revolucionária" e "da ação opressora". O que você 

acha que levou os editores a retirarem esta parte da obra já na primeira publicação (em inglês, 

e posteriormente em português)? 

José Eustáquio Romão – Nós, os historiadores, somos muito cuidadosos, às vezes 

exageradamente escrupuloso, para tirar conclusões. Queremos sempre ter testemunhos diretos, 

“fontes primárias”, como dizemos no jargão historiográfico. No Toda vez que me indagam 
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sobre esta questão, lembro-me de Peter McLaren que, indagado por mim e por Gadotti, em 

Guadalajara (México) porque escrevera um livro intitulado Che Guevara, Paulo Freire and the 

Pedagogy of Revolution (2000), ele nos explicou que os objetivos eram: tornar a obra de Che 

mais conhecida nos Estados Unidos e “desdomesticar” Paulo Freire que era muito conhecido, 

mas, “domesticadamente”. A única maneira de “domesticar” um autor como Paulo Freire é 

mutilando sua obra.  

 

Camila Téo - Você conhece algum outro documento de Paulo Freire que possa trazer 

pistas referentes a concepção da obra "Pedagogia do Oprimido"? 

José Eustáquio Romão – Há cartas de Paulo Freire e outros textos escritos dele, em 

que ele próprio fala sobre a elaboração até mesmo sobre a repercussão da obra. Para desvendar 

melhor essas considerações do próprio autor e de outros freirianos com os quais ele entabulou 

diálogos sobre ela, é necessário voltar aos documentos que estão nos arquivos do IPF. 

 

Camila Téo - Atualmente o livro já foi traduzido para diversos idiomas e está em sua 

53ª edição em lingua portuguesa, publicado também sem o gráfico. Como você vê a atualidade 

da obra?  

José Eustáquio Romão – Independentemente de mutilação ou de censura, a obra foi 

publicada com o que havia de mais fundamental do pensamento freiriano – o que não quer dizer 

que concordo que ele continue sendo publicada sem ser na sua base original que é o manuscr ito 

– e, portanto, não se perdeu a “essência” do legado freiriano inscrito na obra. Ela, mutilada ou 

não, continua atualíssima. Outros autores, mais abalizados do que neste tema, escreveram sobre 

ele, como é o caso de João Francisco de Souza (de saudosa memória), que escreveu Atualidade 

de Paulo Freire, que tive a honra de publicar em 2002 como volume 3 da coleção “Biblio teca 

Freiriana”, que coordenei na Editora Cortez. 
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APÊNDICE E – Entrevista com Adriano Salmar Nogueira 

 

Camila perguntou-me se escrevi com Paulo. Aqui vai um dos livros que produzimos. 

Sempre livros registro de diálogos. Dialogávamos em grupos e em situações de densidade 

Seminário (de sêmen...). Sobre o modo como Paulo escrevia. Descrito por ele, este seria um 

modus operandi, comenta a forma como ele escrevia. 

“Todas as manhas, quando estou em São Paulo e não viajando, escrevo. Por volta das 

dez horas da manhã, no meu escritoriozinho, a secretária entra... E já está instruída sobre isso... 

Ela me interrompe, não importa quão entretido eu esteja chama minha atenção para um prato 

de rúcula. Aí eu interrompo uns quinze minutos, muitas vezes ansioso por retornar ao que vinha 

fazendo. Retomo e percebo que a pausa recarrega baterias. Percebam...meus amigos, minhas 

amigas... vou continuando a trabalhar mantendo um cuidado. Por volta de 11:15, uma hora 

depois, esse meu cuidado é renovado. Aí é o momento de um calicezinho de boa cachaça, que 

“amacia” o organismo pra mais uma hora de trabalho. Assim vou entretido até que anunciam o 

almoço. São cuidados, eu diria, para não estressar o organismo além da medida. São cuidados 

de dosar a ansiedade e amaciar a rudeza exigente da experiência intelectual. É assim que eu 

tenho produzido. E bastante. Aí eu me situo. É assim, nesta conduta que vou me entregando por 

inteiro ao trabalho, sem nenhuma violência ao organismo. É mais ou menos nesse ritmo que 

temos também trabalhado, com a regularidade possível, o time do “clube da rúcula” – Arguello, 

o biólogo Adão, Sebastiani e Adriano.” FREIRE, Paulo. Subjetividade, Conhecimento e 

Ambiente. Na obra: AMBIÊNCIA. Editores: Brasilia. LiberLivros. Uninove. Ed.Instituto Paulo 

Freire. 2012.. 

Camila me perguntou, no correio eletronico, como eu conheci o Paulo. 

Pela literatura eu conheci Paulo. Estudei em Colombia, 1975, em La Univers idad 

Javeriana, de los Jesuitas. Era um curso de especialização. Articulava ou agregava educação 

popular, investigação participativa e teologia. Líamos o Paulo das edições uruguayas ou o Paulo 

feito em fotocópia, fazíamos xerox de Cadernos do ICIRA, 1968, - Instituto de Capacitação em 

torno à Reforma Agrária no Chile do governo Frei.  

Paulo em pessoa eu conheci em 7 de agosto de 1978. Ele retornava do exílio, como 

Anistiado, e o vôo pousou em Viracopos. Eu morava e estudava em Campinas. Pequeno 

aeroporto. Longe da cidade. Éramos ali um grupo pequeno, pouca multidão pra tão grande 

Pessoa. Foi emocionante, foi gostoso... Paulo ria com os olhos, grandes olhos redondos 

risonhos, Lut (menino, cara de moleque), Elza, Elzinha serena, bolsa preta pequena, respirava 
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fuuunnndo, passo compassado, sapatinho preto de alcinha e fivela. Comedida, tudo 

comedidamente.  

Na época eu participava de movimentos, grupos de jovens. Por telefone nós fomos 

avisados telefonou-nos o Pastor Jaime (JIMMI, queriiiido Jimmi, da Comissão de Direitos 

Humanos, diocese de S.Paulo); disse-nos o Jimmi pra “fazer presença” no aeroporto, pois era 

governo dos generais e a incerteza (o medo) nos rondava. Fomos com um carro grande, éramos 

muitos do movimento de juventude, imaginávamos (imagina só, Camila!!) imaginávamos que 

talvez o Paulo necessitasse ajuda em transportar-se a SanPa, muitas malas, pacotes, etc....... 

emprestamos o Maverick do Rubem (grande carrão)....( bem...me perdoa Camila, tô divagando, 

memoriação... coisa de idades..).  

Camila perguntou-me especificamente sobre a Pedagogia.  

Paulo não mencionava diretamente a obra, isto é, nas reflexões dialogadas ele “chegava” 

na obra escrita. Não principiava pela obra, citando-a. Iniciava a conversa reflexiva pela 

colocação de uma pessoa no grupo. Mencionava que tal colocação provocou-o, e reagindo à 

provocação ele discorria.... percorria.... em alguns casos (conforme o conceito, conforme o 

tema) a conversa reflexão “chegava” na Pedagogia.  

Por qual porta de entrada?. Chegava na Pedagogia pela “porta de entrada” de algum conceito: 

CONSCIENTIZAÇÃO (p.explo). E atrevo-me a mencionar algo. Conscientização era, neste 

caso, não apenas um conceito a ser debatido, destrinchado. Não. O conceito (conscientização) 

era demonstrável, demonstrado por Paulo, isto é, o conceito “aparecia” durante o correr da 

conversa-reflexão. O adensamento da conversa requeria algum conceito: seria, talvez, a 

sistematização.  

Creio que aqui essa nossa conversa “se emenda” em parte com aspectos anteriores, 

aspectos de outras questões que Camila colocou. Paulo escrevia descrevendo situações, 

conjecturas, percepções... mesmo percepções carreadas de preconceitos participavam nessa 

“engrenagem” reflexiva. Conceitos eram metáforas em que os dialogantes se moviam, 

reconhecendo-se. Conversar seria concretamente um moverse, intercambiando. Sistematizar, 

em Paulo, seria um “trazer” , seria um mover-se conjunto, coletivo de e entre interlocutores.  

Camila perguntou-me sobre as primeiras impressões da Pedagogia como livro. Em 

inglês. Houve “simplificação” (quero crer que sem malícia explicita). O anglo saxão (Oxford) 

não flui e não transcorre como os idiomas ibéricos. CAMILA SABE DISSO MUITO BEM, É 

A PRAIA DELA. O semântico é pervadido (ou engravidado?) pelo semiótico. As imagens são 

menos capturáveis (dentro dos conceitos) elas, parece que mantêm vida própria.... mesmo após 

escritas elas, imagens, conservam a autonomia do idioma falado. Repito: Camila sabe disso 
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muito bem. Alguns contos de J.L.Borges dizem isso muito lindo. Há uma entrevista antiga do 

J.G. Rosa, entrevista rara (ele não gostava de dar entrevista) concedida ao tradutor dele pro 

alemão...ele menciona isso.  

Ainda sobre o período em que a Pedagogia foi escrita.  

Foi escrita nesse espírito (ou nessa metodologia) que mencionei. Primeiro houve falas e 

diálogos em que Paulo “dizia” a Pedagogia. A incrível Elza, (Elza Maia Costa Freire, toda uma 

senhora) foi quem deu-lhe “um tranco”: Pois Paulo!. Você deveria é redigir, escrever isso que 

tu (reflexivamente) conversas ou palestras. E assim Paulo “isolou-se” num período qualquer e 

redigiu... manuscreveu. E deu-lhe a ela, a primeira leitora.  

Numa perspectiva mais ampla (que a perspectiva familiar) sugiro Camila passar os olhos 

por uma pequenina obra: Paulo Freire: educador para uma nueva civilización. Escrita pelo 

chileno Guillermo Williamson C. Eu conheci esse cara, fui banca (suplente) na defesa de tese 

dele, na Unicamp. Foi orientado pelo excelente antropólogo argentino Hugo Lovisollo. Ficamos 

amigos e compadres. Quando ele finalizou essa reflexão e decidiu publicar em livro, estávamos 

num frio frio outubro em Temuco.... Participávamos numas `Jornadas` da Universidad... ele 

pediu opinião pros 2 convidados externos àquela Jornada. O Peter (McLaren) e eu éramos os 

convidados externos. Em uma sentada, bunda naquelas frias escadas externas de La Univers idad 

de La Frontera, olhando pro deslumbrante Volcán Llaima.... rabiscamos, Em seguida um leu 

pro outro, cada um pediu opinião do outro....isso era 1999. Doía, doía meesssmo , pouco tempo 

após o falecimento de Paulo. Num era saudade não. Mais que isso (no livro está escrito) 

cogitávamos Y DESPUÉS DE FREIRE, QUÉ????????????.  

Aí no I.P.F. tem esse livrinho. Fui eu que trouxe... uns 50 exemplares, creio, a pedido 

do autor. Capa cor preta. Escrito em letrinhas amarelas: Paulo Freire: EDUCADOR PARA 

UMA NUEVA CIVILIZACION. Autor: Guilhermo Williamson C. ediciones Universidad de 

La frontera, co-edicion Instituto Paulo Freire. Fui eu que levei o logo, pra constar na coedição 

---aquele antigo logo de um globinho, letras vermelhas: IPF. 
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APÊNDICE F – Entrevista com Sérgio Guimarães 

 

Camila Téo - Como conheceu Paulo Freire? 

Sérgio Guimarães – Duas respostas possíveis: 

(1) Se a pergunta abranger contato via livro, foi em 1971, numa viagem a Montevidéu, 

quando descobri numa livraria da cidade uma edição uruguaia da Pedagogía del Oprimido, com 

a foto de uma velha senhora na capa. Foi aí que finalmente pude entrar em contato com as ideias 

dele, até então apenas comentadas, de maneira quase clandestina, no curso de formação de 

professores primários que fiz no interior de São Paulo de 1968 a 1970. Era o que a gente na 

época chamava de “curso normal”. 

(2) Se a questão for sobre contato cara a cara, fui conhecer o Paulo pessoalmente no 

final de 1977, quando sugeri a um grupo de alunos de Civilisation Brésilienne – curso que eu 

dava na Universidade Lyon II, em Lyon, claro – que fôssemos vê-lo ali perto, em Genebra, 

onde o Paulo trabalhava nesse momento, no Conselho Mundial das Igrejas. Como o interesse 

desse grupo era sobre educação no Brasil, pensei que seria melhor falar diretamente com o 

autor, em vez de ficar apenas lendo seus livros. 

 

Camila Téo - Você chegou a escrever algo em parceria com ele? Como era este 

processo? 

Sérgio Guimarães – Juntos, escrevemos sete livros, seis em dupla e um em trio, com o 

Paulo e o Moacir Gadotti. Os primeiros dois foram resultado não de uma escrita solitária de 

cada um, mas de um diálogo espontâneo gravado entre os dois, a partir de 1981, em São Paulo, 

e mais concretamente ainda no apartamento em que o Paulo morava com Dona Elza e o Lúti 

(Lutgardes), na rua Homem de Mello, nas Perdizes. Se você for ler o início do primeiro volume 

do Sobre Educação – diálogos, hoje reeditado como Partir da Infância – diálogos sobre 

educação, vai constatar que a primeira frase minha no primeiro capítulo é: “Eu começaria 

improvisando e ‘jogando a boa’ para você, ou seja, depois do que a gente já discutiu sobre a 

ideia de um livro, por onde é que você começaria?” Você vai encontrar detalhes sobre esse 

processo criativo que construímos juntos na “Nota à 6ª. Edição” (Freire, P. e Guimarães, S. 

(2011). Partir da Infância – diálogos sobre educação. São Paulo: Paz e Terra, pp. 15-26). 

 

Camila Téo - Como era o processo criativo do autor? Ele costumava revisar ou 

reescrever muito as suas obras? Você tem alguma memória desse período? 
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Sérgio Guimarães – Não posso falar muito sobre as demais obras, mas com relação aos 

livros que fizemos juntos, o processo era mais ou menos esse: depois de gravarmos nossas 

discussões em cassetes, eu me encarregava de fazer a transcrição das fitas e o Paulo lia o 

primeiro rascunho proposto por mim, em cara-a-cara que tínhamos no apartamento dele. Daí 

saía um segundo rascunho, que ele revia e que, depois de aprovado, era enviado para a editora 

Paz e Terra. Isso foi feito nos primeiros três livros da dupla, e no livro do trio, Pedagogia: 

diálogo e conflito. Depois que comecei a trabalhar na Unicef em Moçambique no final de 1985, 

ficou praticamente impossível a gente continuar trabalhando nesse esquema. Os três livros 

restantes só puderam ser editados depois da morte do Velho: Aprendendo com a própria história 

– II (hoje Dialogando com a própria história), A África ensinando a gente, e Sobre Educação – 

Lições de casa tiveram a primeira edição em 2000, 2003 2008 respectivamente. Ainda sobre o 

processo criativo, há uma conversa nossa publicada no Lições de casa – últimos diálogos sobre 

educação, em que pergunto se ele teve alguma vontade de escrever ficção. Além de me 

responder que não, ele acaba afirmando também que tinha “assim quase uma chamada inveja 

gostosa do poeta”. (Veja a edição de 2011, pp. 49-53.) A uma outra pergunta minha sobre se 

ele tinha ou não algum projeto que envolvesse discurso poético, ele confessou: “Seria 

formidável se eu pudesse: por causa de um ensaio desses, eu pensei em fazer uma Pedagogia 

do Oprimido em poemas. Mas vi depois que isso não dava. Fiz um ou dois, e não deu mais 

nunca.” 

 

Camila Téo - Como conheceu a Pedagogia do Oprimido? O que o autor falava sobre 

este livro? 

Sérgio Guimarães – Já respondi rapidamente a essa pergunta na resposta 1. Por incríve l 

que pareça, um brasileiro entra em contato com a principal obra de outro brasileiro numa edição 

em castelhano, fenômeno típico daqueles anos de chumbo. Se você for dar uma olhadela na 

terceira edição do Aprendendo com a própria história – volume 1, que traz uma foto dos dois 

juntos na capa, vai ter uma quantidade razoável de informações dadas pelo Paulo sobre a criação 

da Pedagogia do Oprimido, começando pela página 106 (ou página 143 na edição de 2011). 

Por exemplo: Na época do governo Frei, o Conselho de Promoção Social era dirigido por um homem 

que era realmente de direita. Depois desse seminário e da denúncia posterior, a Elza me sugeriu que eu 

começasse a escrever. A sugestão foi realmente dela. Eu comecei e depois tomei um certo gosto pela 

escrita. Foi a partir daí que escrevi e emendei a Pedagogia do Oprimido. 
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Camila Téo - Como conheceu os manuscritos e como foram concebidos? Você tem 

alguma memória de como ele os escreveu? 

Sérgio Guimarães – Já disse algo sobre isso na pergunta anterior, mas volto ao 

Aprendendo com a própria história – volume 1, onde ele conta mais detalhes, não só com 

relação à Pedagogia do Oprimido, mas a quaisquer outros de seus manuscritos. Veja por 

exemplo das páginas 109 em diante, a partir da minha pergunta “Escrevendo a lápis ou a tinta”, 

até à 113 da terceira edição, ou 147 à 152 da edição de 2011. 

 

Camila Téo - O livro tem uma trajetória editorial bem interessante, visto que sua 

primeira publicação se deu em língua inglesa e depois em língua portuguesa. Conte-nos o que 

sabe sobre essa trajetória inicial. 

Sérgio Guimarães – O próprio Paulo responde a essa pergunta no Aprendendo com a 

própria história – volume 1, na página 112 ou 151-152, dependendo da edição. Seria 

interessante também ver o primeiro capítulo do nosso Lições de casa, onde ele faz referências, 

por exemplo, às traduções do Pedagogia do Oprimido. 

 

Camila Téo - A 15ª edição da obra tem um exemplar específico todo riscado pelo autor, 

propondo correções para as próximas edições, já a 17ª edição foi considerada por ele como 

sendo a "primeira edição decente da Pedagogia em português". Na sua concepção, o que o levou 

a dizer isso? 

Sérgio Guimarães – Penso que essa “decência” a que ele se refere tem a ver com a 

melhor qualidade de produção editorial, sobretudo no que tem a ver com a revisão entre origina l 

e texto impresso. Aliás, nesse primeiro capítulo do Lições de casa, ele comenta sobre a questão 

dos erros, afirmando: Por outro lado, encontrar erros num livro norte-americano não é muito fácil. É 

claro, os caras têm uma infraestrutura respeitável: uma editora normal, nos Estados Unidos, dispõe de 

uma equipe de revisores que trabalha com muito cuidado. De maneira que eles fazem a revisão a todo 

instante. Por exemplo, na Pedagogia do Oprimido, edição norte-americana – que é igual à inglesa –, 

tenho impressão, se não me falha a memória, de que há dois erros. Um é uma palavra “with” sem “i”, 

em que apareceu “wth”, mas que todo leitor sabe que é “with”; e o outro é um errinho ortográfico numa 

citação que eu fiz em francês. É uma palavra em francês que está escrita com um errinho ortográfico, 

mas que qualquer leitor percebe. O resto não, não falta uma palavra. A edição do Cartas à Guiné-Bissau 

saiu sem uma página! (ri) Engoliu-se uma página inteira! Em certo momento você fica perdido, porque 

não pode acompanhar: sumiu uma página inteira do livro! Fora isso, o livro saiu bem. (p. 17) 
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Camila Téo - As edições impressas do livro foram lançadas sem o gráfico, famoso por 

mostrar a diferença entre as teorias "da ação revolucionária" e "da ação opressora". O que você 

acha que levou os editores a retirarem esta parte da obra já na primeira publicação (em inglês, 

e posteriormente em português)? 

Sérgio Guimarães – Realmente mão faço ideia. Quem sabe o Clodomir Santos de 

Morais possa responder a isso, inclusive porque ele conviveu diretamente com o Paulo nos 

tempos do Chile e, pelo que eu sei, chegou a ajudá-lo até na datilografia de textos dele. No livro 

do próprio Clodomir, que prefaciei anos atrás, chamado Cenários da Libertação – Paulo Freire 

na prisão, no exílio e na universidade, me lembro que há duas cartas do Paulo ao amigo 

Clodomir, em que o Velho fala dessa teoria “da ação revolucionária”. Não tenho comigo cópia 

do livro impresso, mas mando em anexo a cópia que tenho do que segundo rascunho já revisado.  

 

Camila Téo - Você conhece algum outro documento de Paulo Freire que possa trazer 

pistas referentes a concepção da obra "Pedagogia do Oprimido"? 

Sérgio Guimarães – Nos livrinhos da dupla há várias referências ao Pedagogia do 

Oprimido, porque o Paulo falava sempre desse seu “livro maior”. O próprio livro Cenários da 

Libertação pode trazer mais elementos, mas seria preciso investigar. 

 

Camila Téo - Atualmente o livro já foi traduzido para diversos idiomas e está em sua 

53ª edição em língua portuguesa, publicado também sem o gráfico. Como você vê a atualidade 

da obra? 

Sérgio Guimarães – Evidentemente um livro escrito no final dos anos sessenta está 

marcado por seus traços de época. Queiramos ou não, houve uma evolução vertiginosa da vida 

humana no mundo até chegarmos ao final de 2015. A questão do gênero, por exemplo, aparece 

depois, e tanto o Paulo como muitos outros autores referiam-se aos seres humanos sempre no 

masculino, sem maior referência à dimensão feminina. Também é claro que, para responder 

adequadamente a essa pergunta, eu teria que voltar a uma análise mais pormenorizada do texto. 

Foi isso, aliás, que eu fiz a escrever a Nota à 6ª. edição do Partir da Infância – diálogos sobre 

educação (pp. 15-26), onde retomo um dos pilares do pensamento do Paulo, desenvolvidos no 

capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido: “a dialogicidade: essência da educação como prática da 

liberdade”. Como não há tempo nem espaço para um estudo mais profundo, o que eu diria de 

maneira geral é que, do ponto de vista de uma filosofia política da educação, as principais ideias 

do Paulo continuam de pé. Como se trata de uma posição ideológica em defesa de uma 

pedagogia crítica, também é claro que suas ideias continuam provocando reações hostis por 
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parte daqueles que defendem interesses contrários. Nada mais lógico. Da mesma forma, a 

tendência a seguir as ideias do Paulo sem submeter o próprio pensamento dele a um exercício 

crítico também pode levar a uma maneira “obediente”, mecanicamente positiva, de se dizer 

amém a tudo o que ele afirma. Por um lado, portanto, há o risco de, por razões de interesse 

ideológico contrário, querer botar “fora Paulo Freire”, jogando o bebe com a água do banho – 

para usar uma expressão surrada que os franceses daquela época adoravam. – Por outro, há o 

risco não menos sério de transformar as ideias do Paulo numa espécie de evangelho acrítico, 

como se se tratasse de uma seita religiosa aplicada ao campo da educação. Pelo que eu sei, o 

Velho sabia bem desses riscos, porque conversamos muito sobre eles, mas não deixava de rir 

gostosamente por causa disso. Afinal, dizia ele, logo no início de uma das nossas conversas do 

Lições de casa “sobre o problema da língua”, quando eu lhe perguntei se ele tinha a impressão 

de estar sendo bem traduzido, isto é, “de estar sendo entendido fora da própria língua”: Ah, sim. 

Essa eu acho que é uma pergunta realmente importante. Eu tenho impressão, Sérgio, que dificilmente 

qualquer um de nós que escreva um artigo, dois artigos, um ensaio, um livrinho… Eu não sei se 

estenderia o que eu vou dizer ao teu campo, por exemplo, da literatura. Mas no campo do ensaio, da 

análise política, sociológica, cultural, pedagógica, etc., eu tenho impressão que dificilmente qualquer 

um de nós é totalmente entendido, inclusive na sua própria língua. Esse é um primeiro aspecto que eu 

gostaria de, inclusive, não te afirmar, mas trocar ideias contigo; o que é que tu achas também dessa 

consideração que eu faço agora. Porque eu estou convencido, Sérgio, de que há um primeiro problema, 

que é ideológico: o de que o leitor nem sempre lê o que se escreveu, mas lê o que ele gostaria que tivesse 

sido escrito (ri). 
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