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RESUMO  

Este artigo é um recorte da pesquisa “A relevância do pensamento educacional de Paulo 

Freire em um curso de formação para professores em Portugal e no Brasil” que tem 

como objetivo analisar a relevância do pensamento educacional de Paulo Freire para a 

transformação social atribuída por alunos e alunas que frequentam cursos de formação 

de professores no Brasil e em Portugal. Especificamente nesse artigo tratar-se-á da 

perspectiva de alunos brasileiros. A pesquisa destaca a atualidade e necessidade das 

reflexões de Paulo Freire, sobretudo o reconhecimento da radical relação entre 

epistemologia e política. Para isso traz várias obras de Freire e também de seus 

interlocutores. Neste momento, por se tratar de um resumo, traremos somente alguns 

destaques da teorização freireana. Freire (2011) no seu livro “Pedagogia do Oprimido”, 

explicita a relação entre a forma como reconhecemos ou não os diferentes saberes que 

circulam nos diferentes grupos sociais, incluindo nossa posição política em relação a 

transformação da educação e da sociedade. Esta compreensão de Freire (2011,1999, 

2002, 2004, 2004b), é reiterada em várias de suas obras, não restando dúvidas sobre sua 

posição, afastando-se de qualquer ímpeto positivista de que haja possibilidades de um 

educador ser neutro. Freire (1999), Nóvoa (1998), Lima (2002, 2013) também 

reafirmam a esperança como impulso à construção de processos educativos 

eminentemente democráticos, portanto articulados com a sociedade e de modo especial 

com os movimentos sociais emancipatórios. Os autores apontam ainda, a necessidade de 

participação de todos no processo educativo como forma de combate a reducionismos 

tecnocráticos e/ou economicistas que restringem a educação a um conjunto de regras e 

normas a serem seguidas. Apple (2013) faz uma extensa apresentação da sua relação 

com Freire, no sentido de fortalecer a ideia do professor como alguém que pode 

contribuir para o processo de transformação, tal como defendia Freire. Cortesão (2012), 

traz uma contribuição fundamental ao combate da opressão, principalmente das tensões 

que provocam processos de humilhação na relação em sala de aula, segundo a autora 

por causa do “daltonismo cultural”. Segundo a autora, uma educação transformadora 

reconhece a  multiplicidade que uma sala de aula representa, o professor precisa 

reconhecer o “arco-íris cultural” presente no cotidiano das escolas. A pesquisa seguiu  a 

abordagem qualitativa, portanto, a análise se deu por meio do aprofundamento das 

questões apresentadas, não houve nenhuma pretensão de quantificação e/ou 
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generalização da análise dos dados, mas os resultados podem servir como referência 

para entender outros espaços/tempos. Os dados foram obtidos por meio da aplicação de 

um questionário aberto a alunos e alunas do último semestre de um curso de Pedagogia, 

em 2017, de uma universidade brasileira, localizada no estado de Mato Grosso do Sul, 

alunos e alunas, que entre outras habilitações, poderão atuar na educação de jovens e 

adultos. O total de vinte e uma alunas e alunos respondeu as questões relacionadas as 

leituras e contribuições do pensamento freireano para a educação. Com relação a análise 

dos dados, trazemos alguns pontos que mais chamaram a atenção. Com relação a 

conhecer as obras de Paulo Freire, todas as respostas são afirmativas. Os/as 

respondentes conheceram as obras de Paulo Freire no curso de Pedagogia. Somente três 

pessoas já tinham ouvido falar de Paulo Freire antes de entrar na faculdade, mas de 

forma breve. Um deles somente tinha ouvido porque é o nome de uma Escola. Em 

relação às contribuições do pensamento freireano para pensar uma educação 

transformadora as respostas apresentam, em sua maioria, aspectos confinados a sala de 

aula, duas respostas abordam a questão da criticidade e apenas uma cita a democracia e 

uma o diálogo. As alunas e alunos também foram questionados sobre as dificuldades 

para entender o autor. A grande maioria diz que a linguagem de Freire é clara e que não 

sentiu dificuldades em entendê-lo. Por fim, perguntamos se as obras de Freire 

contribuíam para melhorar a educação atual e de que modo: as respostas foram 

unânimes em dizer que sim, apesar de que isso não será necessariamente tarefa fácil. 

Com relação ao último questionamento, a importância de Paulo Freire para uma 

educação transformadora, todos responderam afirmativamente: muitas respostas 

trouxeram a importância para a educação de jovens e adultos, outras o  reconhecimento 

dos saberes dos alunos e alunas, outras se referiram a produção do conhecimento como 

possibilidade de transformação e, outras resposta dizem de forma breve que é porque o 

pensamento dele é transformador. Como conclusão podemos afirmar que a perspectiva 

de transformação compreendida pelos alunos e alunas tem alguns pontos de conexão 

com a educação transformadora pensada por Freire, mas ainda distante da sua 

radicalidade, uma vez que, entre outros, a transformação da sociedade foi pouca 

enfatizada, assim como a democracia e o diálogo.  
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