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RESUMO 

Este artigo é recorte de uma pesquisa concluída em 2016, e financiada pelo CNPq, com 

o tema “A Educação de Paulo Freire nos contextos latino e norte-americanos”, cujo 

problema investigado foi: como o pensamento e orientações metodológicas da educação 

de Paulo Freire se apresentam em pesquisas e práticas educacionais de países latinos e 

americanos? O objetivo do estudo foi identificar a influência do pensamento de Paulo 

Freire na educação nos contextos latino e norte-americanos.   A pesquisa teve como 

referencial teórico o pensamento educacional de Paulo Freire e autores que realizaram 

estudos sobre a educação freireana na América Latina e nos Estados Unidos. A 

metodologia consistiu em uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Os 

procedimentos metodológicos utilizados foram: a) levantamento bibliográfico, on line e 

digital de obras de Paulo Freire e de autores sobre temáticas correlacionadas ao objeto de 

estudo; b) a realização de entrevista aberta com Ana Maria Freire, viúva de Paulo Freire, 

visando o mapeamento dos estudos e práticas educacionais freireanos nos contextos latino 

e norte-americanos; c) sistematização e análise dos dados coletados com base em 

categorizações temáticas. Desenvolvimento. Paulo Freire em sua andarilhagem pelo 

mundo, incluindo o período do exílio, contribuiu para programas educativos de alguns 

países e influenciou, sobretudo na América Latina, nos anos 60, a Educação de Jovens e 

Adultos em uma perspectiva de educação popular, crítica e dialógica, voltada para a 

formação humana e cidadã. Nesta andarilhagem não só influenciou, por meio de seu 

pensamento educacional, intelectuais e educadores dos países que viveu no exílio, como 

também aprendeu e incorporou em seu discurso pedagógico as experiências vividas e, 

sobretudo, manteve a coerência com os pressupostos teóricos e metodológicos de sua 

pedagogia libertadora. Neste texto o foco é a para a contribuição de Paulo Freire para a 

Educação de Jovens e Adultos na América Latina. Resultados. Oscar Jara (1994) explica 

que na década de 60 a experiência e o pensamento de Paulo Freire marcam a história da 

educação popular na América Latina, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, 

destacando o seu método psicossocial de alfabetização. Torres (2001, p. 37) explica que 

Paulo Freire influenciou Programas de alfabetização de Jovens e Adultos na Nicarágua e 

México. Na Nicarágua, nos anos 80, contribuiu na reconstrução da Nicarágua, sobretudo 

na Cruzada Nacional de Alfabetização. Esta Cruzada “além de obter êxitos estatísticos 

impressionantes na redução do analfabetismo, se constituiu num grande movimento de 

mobilização e de educação, tanto dos alfabetizandos como dos alfabetizadores que juntos 

cresceram na leitura da realidade nicaraguense” (FREIRE, 2008, p. 64). No Chile, Isabel 
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Hernández (1981) realizou uma experiência de educação indígena, com aplicação 

bilíngue do método de Paulo Freire, como parte do Programa de Mobilização Cultural do 

povo Mapuche. É uma atividade alfabetizadora que tem como ponto de partida a 

motivação por meio de símbolos geradores (desenhos e palavras), com debates sobre a 

cultura Mapuche, seguida da reflexão, leitura e escrita das palavras geradoras, sendo 

considerada uma tarefa revolucionária. Freire (1993) trabalhou como assessor de Jacques 

Chonchol no Instituto de Desarrolo Agropecuário, (denominado de Promoción Humana) 

assim que chegou exilado no Chile. Nesta assessoria colaborou com o Ministério de 

Educação, junto aos trabalhadores da Educação de Jovens e Adultos e também à 

Corporación de la Reforma Agrária. Nos anos 60, no Brasil, Paulo Freire coordenou 

diversos programas como: Movimento de Educação de Base, Movimento de Cultura 

Popular do Recife, Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, Centros 

Populares de Cultura (FÁVERO, 2009). Todos tinham a concepção de Paulo Freire sobre 

uma educação libertadora que visava a transformação da realidade dos sujeitos. Antes de 

trabalhar no Ministério da Educação coordenando o Plano Nacional de Alfabetização, 

Paulo Freire foi diretor do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife e foi 

por meio deste que, em parceria com a Secretaria da Educação do Rio Grande do Norte, 

teve uma experiência de trabalho, na cidade de Angicos, usando os pressupostos teórico-

metodológicos de sua teoria educacional.  Este trabalho em Angicos deu mais visibilidade 

a seu modo de pensar a educação de jovens e adultos. Oliveira (2015) explica que na 

experiência de educação de jovens e adultos no Brasil, os círculos de cultura elaborados 

por Freire apresentam com base na sua concepção de educação dialógica, crítica e 

democrática um novo currículo organizado por unidades de aprendizado, tendo como 

eixo a cultura. Destaca, ainda, a autora, que os círculos de cultura não tinham uma 

programação construída a priori, e sim que os temas debatidos era o grupo que 

estabelecia. Entretanto, os educadores poderiam acrescentar à proposta do grupo outros 

temas, que Freire denominou de “temas de dobradiça”, isto é, assuntos incluídos para 

melhor esclarecer a temática sugerida pelo grupo popular. Com isso, o educador popular 

viabiliza a compreensão mais crítica da temática proposta pelo grupo e a interação entre 

os saberes populares e o erudito, constituindo-se a ação educativa uma ação cultural. Os 

círculos de culturas são debatidos e refletidos criticamente de maneira coletiva. É 

importante destacar que na América Latina, no campo da Educação de Jovens e Adultos, 

Paulo Freire é sempre referido pelo seu método de alfabetização. Entretanto, Ana Maria 

Freire esclarece que: “Paulo não é um criador de um método. Paulo compreendeu e fez 

uma nova leitura de mundo, do mundo do espoliado, do explorado, do oprimido. Por isso, 

que toda obra de Paulo desde o princípio no Recife é uma pedagogia para o oprimido, é 

uma pedagogia do oprimido”. Em Natal, Freire se envolveu com a Campanha de educação 

“De Pé no Chão também se Aprende a Ler” lançada pelo prefeito da época, Djalma 

Maranhão. Nos anos 60, como nos diz Freire e Guimarães (2010), mais precisamente de 

junho de 1963 a abril de 1964, “período pré-64”, Freire coordenou o Plano Nacional de 

Alfabetização do Ministério da Educação em Brasília. Segundo Fávero (2009), a 

experiência com o PNA foi desmontada e teve todo seu material confiscado pelo golpe 

militar de 64. Porém, não impediu experiências isoladas que utilizavam o método de 

alfabetização de Paulo Freire, sendo que essas experiências continuaram a serem feitas 

por mais alguns anos. De acordo com Fávero (2009), após o golpe militar de 64, houve o 

desmonte dos movimentos de cultura popular, o recesso MEB e o PNA foi extinto e, 

consequentemente, o Método de Alfabetização de Paulo Freire foi secundarizado, já que 

o governo militar buscava, a todo custo, reprimir qualquer tentativa de mobilização 

popular. Este clima de retrocesso educacional, em especial, da Educação de Jovens e 

Adultos, ainda persistiu por um longo período, até os fins dos anos 80, quando o educador 
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Paulo Freire volta a ocupar um cargo público vinte e seis anos depois de ter sido 

coordenador do MEB, atuando como Secretário Municipal de Educação da cidade de São 

Paulo, no governo da Luiza Erundina. Neste contexto, então, foi que, junto com os 

movimentos organizados da cidade, Freire criou o Movimento de Alfabetização de Jovens 

e Adultos da cidade de São Paulo (MOVA-SP), herdeiro do MEB de 1960. O MOVA, 

conforme Néspoli (2013), pautado pelas ideias de Freire, representou um novo modelo 

de política pública, pois conseguiu estabelecer uma nova forma de relacionamento entre 

estado e sociedade civil, haja vista que, passou a desenvolver projetos em conjunto com 

as entidades civis organizadas num diálogo constante. A partir de 2003, o MOVA sofreu 

uma reestruturação e formou-se a Rede MOVA-BRASIL, que também se pauta pelos 

princípios de Paulo Freire apresentando como um de seus objetivos o estabelecimento de 

parcerias com outros projetos. Outro programa criado em 2003 foi Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA) que, segundo o Mistério da Educação (MEC), destina-se a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos e tem por objetivo promover a superação do 

analfabetismo desse público alvo e contribuir para a universalização do ensino 

fundamental no país. É importante que se destaque no contexto latino-americano, a 

criação da Rede Conselho de Educação de Jovens e Adultos da América Latina - CEAAL, 

nos anos 80, sendo Paulo Freire o seu primeiro presidente (PONTUAL, 2008). Assim, 

vale enfatizar o quanto a educação desenvolvida por Paulo Freire influenciou não só no 

Brasil e na América Latina, a criação de programas educacionais envolvendo a Educação 

de Jovens e Adultos que contribuíram para formar cidadãos conscientes de sua realidade, 

sujeitos capazes de lutar por seus direitos e transformarem a realidade em que vivem.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos 1; Paulo Freire 2; América Latina 3. 
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