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RESUMO 

 

O intuito desse trabalho é demonstrar o resultado da pesquisa feita com o objetivo de 

compreender, em qual medida o projeto escola sem partido, que justificam o perigo da 

presença de Paulo Freire a isenção ideológica do professor no processo de “ensino- 

aprendizagem” (CHARLOT, 2013), têm influenciado a opinião entorno do tema sobre a 

relação entre educação e ideologia. A partir do estudo teórico; revisão bibliográfica, artigos e 

pesquisas. Pode-se observar a perseguição ideológica e a negação das contribuições de Freire 

para educação pelo projeto escola sem partido, bem como a atualidade dos escritos do autor 

brasileiro para pensar o tema. 

Palavras-chave: Escola sem partido; Paulo Freire; Ideologia; Educação. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this paper is to demonstrate the results of the research carried out with 

the objective of understanding, to what extent, the school project without a party, which justifies 

the danger of Paulo Freire's presence in the teacher- , 2013), have influenced the opinion 

surrounding the theme on the relationship between education and ideology. From the theoretical 

study; bibliographic review, articles and research. One can observe the ideological persecution 

and the negation of the contributions of Freire for education by the school without party project, 

as well as the actuality of the writings of the Brazilian author to think about the theme.  

 

Keywords: School without party; Paulo Freire; Ideology; Education
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Introdução 

 

Este estudo é inspirado na tese de conclusão de curso de um colega com o título de 

“Passos em falso? Investigação sobre a relação entre o banco mundial e o currículo do ensino 

médio brasileiro.” (ALVES, 2017), evidenciando a “intenção de reproduzir nas escolas um 

conhecimento cada vez mais técnico.” (ALVES, 2017, p.10). 

Sob esta constatação passei a pesquisar o projeto escola sem partido e seus impactos 

para a educação. Esta pesquisa me levou ao objeto de investigação desta monografia, que é a 

reflexão à pedagogia de Paulo Freire, para isso apresentaremos o autor brasileiro, sua obra e 

as respectivas críticas/ataques contidas no discurso do projeto em tela. 

Esta investigação surge através da necessidade do atual contexto brasileiro cuja 

educação pública esta sofrendo um sucateamento ocasionado pela política de estrangulamento 

orçamentário desde a aprovação da PEC55 de 2016, que congela orçamentos da educação, 

segurança e outros serviços básicos (ROSSI; DWECK, 2016). 

Neste contexto alguns debates que se encontram no âmbito político, devem ser 

analisados pela ótica da educação, pois como estamos sofrendo com os efeitos da lei 

orçamentária de 2016, também teremos que lidar com prejuízos futuros caso mais sanções 

externas que não dialogam com as realidades e necessidades da educação pública brasileira, 

nos sejam impostas. 

Uma destas propostas políticas é a PL 867/2015, que propõe à educação um conjunto 

de normas que delimita as ações das escolas, com o objetivo de proteger a liberdade do 

estudante. Para compreender melhor esta confusa lógica de limitar os temas da educação para 

garantir a “liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da educação, da 

liberdade de consciência” (PL867/2015). Vamos analisar um texto que está publicado sob o 

título “Pedagogia do opressor” no site “escola sem partido”. 

Este artigo foi originalmente publicado, na edição “Spring 2009” da revista eletrônica 

“City Journal”, sob o título de “Pedagogy of the Oppressor: Another reason why U.S. ed 

schools are so awful: the ongoing influence of Brazilian Marxist Paulo Freire”, onde Sol 
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Stern relaciona o fracasso das instituições de educação norte americanas com a aplicação do 

livro “Pedagogia do oprimido”(FREIRE, 1970) nos cursos de formação de professores do 

E.U.A. 

Para Stern, “Freire nunca teve a mais leve intenção de que pedagogia seja algo que se 

refira ao dia-a-dia na sala de aula, como análise e pesquisa ou qualquer coisa que se leve a 

uma melhor produção acadêmica dos alunos.” (STERN, 2009), desta forma pretendo a partir 

da bibliografia de Paulo Freire e do seu livro “Pedagogia do Oprimido” trazer contribuições 

para o debate da relação entre conhecimento, educação e ideologia. 

Muito mais que advogar a importância de Paulo Freire para a educação, que já é 

consolidada como o próprio Stern diz “um dos livros mais usados em seus cursos de filosofia 

da educação” (STERN, 2009) com mais de “1 milhão de cópias”(STERN, 2009) vendidas. 

Este estudo traz uma ótica da educação sobre o tema abordado na lei, fazendo análise do 

conceito de “ideologia” (2010) a partir de Michel Lowy e de como Paulo Freire trata a 

problemática dentro do tema da educação. 

Muitas questões surgem, como: É possível separar conhecimento, educação, ideologia 

e política no processo de “ensino aprendizagem” ou na formação de professores? Como fazer? 

Por que o ataque do movimento “escola sem partido” a Paulo Freire e sua obra? 

Trabalhando com a proposta de uma educação livre e libertadora, usaremos os 

conceitos de utopia, ideologia e educação, abordando problemáticas tanto na prática docente 

como no processo de formação de professores, além da participação política de profissionais 

da educação. Para isto vamos ver no primeiro capítulo a biografia de Paulo Freire sob a ótica 

de Ana Maria Araújo Freire, sua esposa, para saber de quem estamos falando, posteriormente 

no segundo capítulo analisamos o livro Pedagogia do Oprimido, escrito por Paulo Freire e 

alvo de muitas criticas do projeto, como visto anteriormente para elucidar outras questões sob 

a prática docente. 

Se os profissionais da educação não podem se posicionar politicamente, quem vai 

defender seus interesses? Se não podem fazer escolha dos temas em sala de aula, quem vai 

escolher? Como uma imposição externa poderá garantir imparcialidade? Como uma 

mobilização política para aprovação da lei pode ser imparcial e livre de ideologia? O que é 

proposto para isso mudar? 
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Não pretendo responder todas as perguntas, vide que ao longo da monografia surgirão 

mais questões, pretendo apenas contribuir para o debate como estudante de um curso público 

de formação de professores em ciências sociais, trazendo a experiência de quem estudou o 

ensino médio e fundamental em escola pública e que hoje busca perspectivas de inserção no 

mercado de trabalho. Procuro desta forma, me manifestar em defesa da educação pública e em 

defesa de que outros tenham as oportunidades que tive que apesar de precárias me 

possibilitaram ingressar na universidade pública e escrever esta monografia. 
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1. Biografia 
 

Como seria impossível elencar todos os esforços de Paulo Freire, seja 

no Brasil, sejam os espalhados pelos mais diversos países, 
mencionarei [...] algumas das suas contribuições e os reflexos delas na 

área político- educacional por todo o mundo. (FREIRE, p.27) 

 
Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 do mês 

setembro do ano de 1921, filho de Joaquim Temístocles e Edeltrudes Neves Freire. Foi 

alfabetizado pela família que o orientou em suas primeiras palavras, “escrevendo [...] no chão 

do quintal da casa onde nasceu.” (FREIRE, 1996, p. 28). 

Aos dez anos de idade mudou-se para a cidade de Jaboatão a dezoito quilômetros de 

distância da capital Recife, onde aos treze perdeu seu pai, fato muito triste e que dificultou o 

sustento da família de Freire, foi nesta cidade também que conclui a escola primária e cursou 

o primeiro ano do ginasial. 

Voltou à Recife aos dezessete anos de idade para estudar no colégio Oswaldo Cruz, 

cursando fundamental e pré-jurídico, entrou na Faculdade de Direito de Recife com 22 anos. 

Em 1944, casou-se “com a professora primária Elza Maria Costa Oliveira, com quem teve 

cinco filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes.” 

(FREIRE, 1996, p. 33), foi neste ano também que Paulo Freire se tornou professor de língua 

portuguesa do Colégio Oswaldo Cruz. 

Foi entre os anos de 1947 e 1957 que teve contato com a necessidade brasileira da 

alfabetização, neste período Paulo Freire trabalhou com a educação de 

“adultos/trabalhadores” (FREIRE, 1996, p. 33), atuando como diretor de Educação e Cultura, 

e também como Superintendente do SESI durante o “governo Vargas” (FREIRE, 1996, p.  

33). O que é tema de sua tese de doutorado “Educação e atualidade brasileira” também  foi o 

ofício de Freire como “membro do Conselho Consultivo de Educação do Recife e Diretor da 

Divisão de Cultura e Recreação do Departamento de Documentação e Cultura da Prefeitura 

Municipal do Recife.” (FREIRE, 1996, p. 33). 

O título de “Doutor em Filosofia e História de Educação” foi conquistado juntamente 

com o de “Livre-Docente” (FREIRE, 1996, p. 34) através de concurso em 1959, que lhe 

assegurou em 1960 “a nomeação de professor efetivo (nível 17) de Filosofia e História da 

Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Recife.” (FREIRE, 
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1996, p. 34), cargo cujo tomou posse no início do ano de 1961, mesmo ano que deixou o 

cargo de diretor no departamento de documentação e cultura da Prefeitura Municipal de 

Recife. 

Em 1962 tornou-se professor de “História e Filosofia da Educação da Escola de 

Belas Artes” (FREIRE, 1996, p. 34), no ano seguinte assumiu a posição como um dos 

conselheiros do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, junto com os outros 

conselheiros elaboraram o Primeiro Regimento do Conselho, que entro em vigor em “03 de 

março de 1964”, neste mesmo ano “o cerco golpista” (FREIRE, 1996, p. 35) prendeu o 

governador Miguel Arraes do estado de Pernambuco. 

Treze conselheiros renunciaram seus cargos, porém Paulo Freire que estava em um 

congresso na Capital brasileira “não pode assinar o pedido de exoneração coletiva”. (FREIRE, 

1996, p. 35), sendo destituído do cargo pelo até então “Vice-Governador Paulo Guerra” 

(FREIRE, 1996, p. 35). 

Em setembro de 1964 Paulo Freire se exilou na Bolívia. Seu projeto que visava tirar 

milhões de brasileiros do analfabetismo foi encerrado pela Ditadura em abril deste mesmo 

ano, logo após da chegada à Bolívia. Devido ao golpe de Estado teve de ir para o Chile: 

Neste país viveu de novembro de 1964 a abril de 1969, trabalhando 

como assessor do Instituto de Desarollo Agropecuario e do Ministério 

da Educação do Chile e como consultor da UNESCO junto ao 
Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria do Chile 

(FREIRE, 1996, p. 40). 

 
Nesta mesma época foi lecionar como convidado nos Estados Unidos e também no 

Conselho Mundial das Igrejas. Morou em Massachusetts e lecionou em Havard entre 1969 e 

1970, como membro do Conselho “”andarilhou” [...] pela África, pela Ásia, pela Oceania e 

pela América, com exceção do Brasil” (FREIRE, 1996, p. 33). 

Ajudou países que tinham independência política como Cabo Verde, Angola e Guiné- 

Bissau, a elaborarem seus planos de educação, Freire também foi professor na Universidade 

de Genebra na Suíça. 

Em 1979 teve o passaporte brasileiro e pode retornar ao País, lecionando na PUC-SP, 

o educador dizia que ia ““ re-aprender o meu país ““ (FREIRE, 1996, p. 43), seu retorno 

definitivo aconteceu em 1980, mas foi impedido de ir para Recife, sendo assim, foi para São 

Paulo, onde foi muito bem recebido. Lecionou de 1980 até 1990 na Universidade de 

Campinas. 

Freire foi fiel aos seus ideais e práticas até o final de sua vida, faleceu em 1997 

mesmo ano que foi publicado seu livro “Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à 



12 
 

pratica educativa”, nas palavras de Antonio Candido Manoel Bonfim foi um “radical 

permanente”(CANDIDO, 2010). 
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2. Pedagogia do oprimido 

Em suas “Primeiras Palavras” (FREIRE, 1970, p.12), o autor brasileiro apresenta o 

livro “Pedagogia do Oprimido” como resultado dos cinco anos que esteve exilado no Chile, 

durante o período de novembro de 1964 até abril de 1969, como abordado anteriormente em 

sua breve biografia. 

Freire dedica o livro Pedagogia do oprimido “Aos esfarrapados do mundo e aos que 

neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles 

lutam” (FREIRE, 1970, p.12). Segundo Freire nesta pedagogia libertadora existe uma 

dificuldade que deve ser superada tanto pelo educador quanto pelo educando, que “é o “medo 

da liberdade”“ (FREIRE, 1970, p.12), a um desmoronamento quando se descobre ingênuo, 

fato inevitável do processo mútuo de educação, “É que a sectarização é sempre castradora, 

pelo fanatismo de que se nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela crítica 

que a alimenta” (FREIRE, 1970, p.13). 

Devido a isto “Não são raros os revolucionários que se tornam reacionários pela 

sectarização em que se deixam cair” (FREIRE, 1970, p.13). No primeiro capítulo do livro o 

autor escreve a “1. Justificativa da “Pedagogia do Oprimido”. “(FREIRE, 1970, p.12), que se 

da devido à necessidade de “humanização” (FREIRE, 1970, p.16), dos oprimidos, e para isto 

se deve reconhecer a “desumanização” (FREIRE, 1970, p.16), esta pedagogia seria segundo 

Paulo Freire uma “quase, se não trágica descoberta do seu pouco saber sobre si” (FREIRE, 

1970, p.12), problematizando desta forma sua posição e se reconhecendo no mundo. 

Neste sentido o autor fala “de um ponto de vista axiológico” (FREIRE, 1970, p.16), 

ou seja, da formação de valores como “problema central” (FREIRE, 1970, p.16), uma 

contextualização histórica de reconhecimento de si como sujeito histórico, assim se da 

necessidade de uma pedagogia que promova a “viabilidade [...] de sua humanização” 

(FREIRE, 1970, p.16). No sub-capítulo, falando sobre a “contradição opressores-oprimidos.” 

(FREIRE, 1970, p.12), Paulo Freire diz que a superação desta contradição se daria através da 

“práxis” (FREIRE, 1970, p.17) do “oprimido” (FREIRE, 1970, p.17), que seria “forjada com 

ele” (FREIRE, 1970, p.12), o autor atenta para a contradição existente no sujeito oprimido, 

onde existe também o opressor, segundo Freire: 

O grande problema está em como poderão os oprimidos, que 

“hospedam” ao opressor em si, participar da elaboração, como seres 

duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na 
medida em que se descubram “hospedeiros” do opressor poderão 
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contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora (FREIRE, 

1970, p.17). 

 

O medo da liberdade e sectariação faz com que o oprimido tenha uma ““aderência” 

ao opressor” (FREIRE, 1970, p.17) “pretendendo não a libertação, mas a identificação com o 

seu contrário” (FREIRE, 1970, p.17) “novo homem” (FREIRE, 1970, p.18), “para eles, o 

novo homem são eles mesmos, tornando-se opressores de outros.” (FREIRE, 1970, p.18) 

“uma visão individualista” (FREIRE, 1970, p.18), essa contradição dialética segundo o autor 

“gera uma totalidade desumanizada e desumanizante” (FREIRE, 1970, p.18). 

No mesmo capítulo discutindo “A situação concreta de opressão e os opressores” 

(FREIRE, 1970, p.25) o autor fala de como os opressores se sentem ameaçados e oprimidos 

quando lhes é tirado o direito de oprimir, Freire diz que para eles “pessoas humanas são 

apenas eles. Os outros, estes são “coisas”” (FREIRE, 1970, p.25). Também o caráter 

materialista da dominação, apontando para falsa “generosidade” (FREIRE, 1970, p.26), com 

isto ele mostra como o legado opressor é passado de geração em geração. 

Falando sobre a situação concreta de opressão só que desta vez dos “oprimidos” 

(FREIRE, 1970, p.27), Freire retoma o efeito dualista da condição do oprimido, hospedeiro de 

um sentido opressor pela imersão na realidade dos opressores, criticando ações “fatalistas” 

(FREIRE, 1970, p.27), que “é fruto de uma situação histórica e sociológica e não um traço 

essencial de forma de ser do povo.” (FREIRE, 1970, p.27), causando “uma irresistível atração 

pelo opressor” (FREIRE, 1970, p.27), querendo assim aquilo que é de posse do opressor, 

desejando e aceitando com se um dia fosse se tornar e ter posse de tudo aquilo. 

No sub-capítulo, intitulado “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 

Os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1970, p.29) Paulo Freire atenta a 

importância de desconstruir olhar que o oprimido tem de si, uma descrença, uma sensação de 

impotência, isso só pode ser superado identificando, “nitidamente, o opressor” (FREIRE, 

1970 p. 29) é que os oprimidos podem engajar “na luta organizada por sua libertação” através 

da crença em “si mesmos, superando, assim, sua “conivência” (FREIRE, 1970 p.29). Por isso 

a necessidade de se criar junto com o oprimido, para lhe dar confiança: 
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Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam 

reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de 

Ser Mais. A reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, 
errôneamente, dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser do 

homem (FREIRE, 1970, p. 29). 

 

A necessidade do trabalho em conjunto para a criação de uma pedagogia vai ao 

sentido de libertação do oprimido pelo opressor, “Ao fazermos estas considerações, outra 

coisa não estamos tentando senão defender o caráter eminentemente pedagógico da 

revolução” (FREIRE, 1970, p. 29). 

No segundo capítulo “A concepção <<bancária>> da educação como instrumento da 

opressão. Seus pressupostos, sua crítica.” (FREIRE, 1970, p. 33), Paulo Freire aponta o 

caráter dissertativo e narrativo da educação, onde se apresenta a realidade como algo 

“estático”, “alheio à experiência existencial dos educandos” (FREIRE, 1970, p. 33), assim a 

“educação se torna um ato de depositar” (FREIRE, 1970, p. 33), por isso chamando este tipo 

de educação de bancária. 

Educação que se da através da repetição e da idéia que os estudantes são na verdade 

depósito de um saber que só o professor tem. Desta forma a educação toma uma postura de 

opressão, de um lado o professor que tudo sabe e de outro o estudante que não sabe. “Quanto 

mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem 

a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos” (FREIRE, 1970, p. 

34). 

Tratando da “contradição problematizadora e libertadora da educação. Seus 

pressupostos” (FREIRE, 1970, p. 35) Paulo Freire atenta para a necessidade de o educador ver 

o educando como companheiro no processo educacional e de libertação, com esta ótica, a 

educação já não é mais bancária, “Já não tentaria domesticar.” (FREIRE, 1970, p. 36), não 

estaria mais “A serviço da opressão, mas a serviço da libertação” (FREIRE, 1970, p. 36). 

Na “concepção “bancária”” (FREIRE, 1970, p. 36) da educação, os educandos 

participam como “seres passivos” (FREIRE, 1970 p. 36), com o mundo pronto, que estes não 

seriam capaz de mudá-lo, daí uma concepção fatalista e opressiva. Um mundo que o educando 

deve se adaptar, não um mundo para o educando, um educando para o mundo, uma 

ferramenta. “Esta superposição, que é uma das notas fundamentais da concepção “educativa” 

que estamos criticando, mais uma vez a situa como prática da dominação” (FREIRE, 1970, p. 

37). Ainda analisando a concepção bancária Freire diz: 

Dela, que parte de uma compreensão falsa dos homens, - reduzidos a 

meras coisas – não se pode esperar que provoque o desenvolvimentodo 
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que Fromm chama de biofilia, mas o desenvolvimento contrário, a 

necrofilia (FREIRE, 1970, p. 37). 

 

A crítica do autor a este tipo de educação é justamente a forma estática e mecânica 

com que conduz ao educandos a serem “recipientes” (FREIRE, 1970, p. 37), preparado para 

uma realidade pronta e imutável, um processo de desumanização. 

A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta 

critica, mantendo a ingenuidade dos educando, o que pretende em seu 

marco ideológico, [...] é indoutriná-los no sentido de sua acomodação 
ao mundo da opressão (FREIRE, 1970, p. 38). 

 

A relação dialética da “pedagogia do oprimido” entre o educador e o educando, onde 

o educador ao educar é educado e o educando ao ser educado também educa é uma superação 

de uma educação vertical, uma horizontalidade que permite o educando trazer suas 

experiências, não como ser passivo, mas como agente neste processo. Por isso segundo Freire, 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1970, p. 39). 

Esta seria a idéia de “mediatizados pelo mundo”, a concepção de que “Mediatizados 

pelos objetos cognoscíveis” (FREIRE, 1970, p. 39) aja diálogo, fazendo com que os 

educandos e os educadores aprendam a partir de concepções compartilhadas do mundo em 

que estão inseridos, de sua realidade. “A consciência e o mundo, diz Sartre, se dão ao mesmo 

tempo: exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, relat ivo a ela” (FREIRE, 

1970, p. 39). 

Vendo os homens “como seres inacabados” (FREIRE, 1970, p. 42), a educação 

crítica deve atuar no reconhecimento da historicidade, ou seja, resultado de uma história, com 

isso passível de mudança, pois ao contrário da educação bancaria que vê o homem 

determinado, imobilizado, a educação libertadora promove a possibilidade de “mudança” 

(FREIRE, 1970, p. 42) como resultado da “práxis” (FREIRE, 1970, p. 42). 

O terceiro capítulo sobre “A dialogicidade – essência da educação como prática da 

liberdade” (FREIRE, 1970, p. 44) trata a dialética “ação e reflexão” (FREIRE, 1970, p. 44), 

mostrando como é necessário o dialogo, a “palavra” (FREIRE, 1970, p. 44) como ação, objeto 

de transformação do mundo, daí a necessidade da palavra vim do mundo da prática, onde a 

partir da ação leva a reflexão e retorna ação, problematizando a realidade modificando-a, ou 

seja, “pronunciar o mundo, é modificá-lo” (FREIRE, 1970, p. 44). 

Na “Educação dialógica e dialogo” (FREIRE, 1970, p. 45), o diálogo depende de 

empatia “amor” (FREIRE, 1970, p. 46), e a educação sem o diálogo não incorpora o 
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educando, aliena “a ignorância [...] vejo sempre no outro, nunca em mim” (FREIRE, 1970, p. 

46). A educação dialógica é justamente a consideração que Freire faz ao educando e sua 

importância no processo educacional. Vendo educador e educando como pares para “saber 

mais” (FREIRE, 1970, p. 46), confiando no educando e o fazendo confiar em você, e isso só é 

permitido, se a diálogo, “amor” e “humildade”, para buscar juntos pronunciar o mundo. 

O “Pensar crítico” (FREIRE, 1970, p. 47) é fundamental na construção do diálogo, 

fundamental para uma relação entre iguais, “não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus 

sujeitos um pensar verdadeiro.” (FREIRE, 1970, p. 47), fazendo referência a “incompletude” 

do homem o autor diz “um pensar que percebe a realidade como processo” (FREIRE, 1970, p. 

47). 

No sub-capítulo “O dialogo começa na busca do conteúdo programático” (FREIRE, 

1970, p. 47) Paulo Freire fala que a “dialogicidade” (FREIRE, 1970, p. 47) começa antes da 

relação “educador-educando” (FREIRE, 1970, p. 47), se inicia na organização do “conteúdo 

do diálogo [...] conteúdo programático da educação” (FREIRE, 1970, p. 47), a pedagogia 

sugerida pelo autor é de interação entre educador e educando, “midiatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1970, p. 48), então a escolha do conteúdo do diálogo deve ser esta mediação, 

elementos do mundo devem ser “situação concreta, existencial, presente dos homens 

mesmos” (FREIRE, 1970, p. 48). 

Sob o título “As relações homens-mundo, os temas geradores e o conteúdo 

programático desta educação” (FREIRE, 1970, p. 49) Paulo Freire retoma alguns pontos 

como a necessidade de problematizar o mundo a partir da realidade concreta em que estão 

inseridos educador e educando, mas não como uma forma narrativa, mas sim através do 

diálogo e da experiência do educando, trazendo algo de significativo e real da vida e do 

mundo que é vivido. 

Nisto deve se encaixa a ação e reflexão, o fazer e pensar, o que ele diz que “para que 

haja comunicação eficiente [...] é preciso [...] conhecer as condições estruturais em que o 

pensar e a linguagem do povo, dialeticamente, se constituem.” (FREIRE, 1970, p. 49). Isto 

refere também a escolha do “conteúdo programático” (FREIRE, 1970, p. 49), que não pode 

ser algo abstrato, coisa que não surja do concreto, pois é exatamente o contrário, este 

conteúdo para ação dialógica da educação deve ter origem na realidade qual o educando está 

inserido e principalmente construir com ele e constituir com ele uma pedagogia para ele, 

realidade está que o autor chama de “mediatizadora” (FREIRE, 1970, p. 50). 
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O “universo temático” (FREIRE, 1970, p. 50) e “temas geradores” (FREIRE, 1970, 

p. 50), são outros dois conceitos apresentados por Freire como fundamentais para pedagogia 

sugerida por ele. Estes termos surgem da necessidade de mediar um dialogo entre educador e 

educando, universo temático seria a realidade em que o educando/educador está inserido e de 

onde surgiria os temas geradores, impulsionando o diálogo, longe de ser uma “criação 

arbitraria” (FREIRE, 1970, p. 50) este tema deve surgir da relação pedagógica, dialógica e 

real do mundo em que esta inserida a partir de uma “reflexão crítica” (FREIRE, 1970, p. 50). 

Distinguindo o homem dos animais por sua historicidade, Paulo Freire também 

identifica a desumanização do homem pela educação “a-histórica” (FREIRE, 1970, p. 51), 

pois o homem é capaz de reconhecer-se como sujeito histórico e sua pedagogia é voltada para 

compreensão do homem na historia e como sujeito transformador. 

A “situação-limite” (FREIRE, 1970, p. 54), é onde se identifica as condições 

históricas, diferente de uma percepção fatalista, o limite é identificado, mas buscando sua 

superação, é reconhecida a condição para que assim possa ser problematizada, estas situações 

podem ser totais ou locais, quando fala de países de “Terceiro Mundo” ele compreende uma 

condição comum a estes países, mas sem deixar de considerar sua especificidades. 

Esta consideração de diferentes condições é justamente para dar dinâmica a 

pedagogia que deve se adaptar as realidades que são inseridas, descobrindo e descobrindo-se. 

“A investigação dos temas geradores e sua metodologia” (FREIRE, 1970, p. 54), esta 

metodologia é baseada na compreensão da “situação-limite” (FREIRE, 1970, p. 54), a 

pesquisa deve compreender o contexto que é inserido, partindo destas situações gerais para 

que possa lhe dar com situações específicas para voltar “com mais claridade à totalidade 

analisada” (FREIRE, 1970, p. 55). 

Através da prática investigativa (pesquisa), expressa “uma metodologia 

conscientizadora” (FREIRE, 1970, p. 55), inserindo o mundo no dialogo pedagógico, faz-se 

um pensar crítico, um pensar o mundo e suas situações como parte dele. Situações que 

formam uma totalidade, desmistificando – “descodificação da situação existencial” (FREIRE, 

1970, p. 55) - a realidade, tornando uma percepção ingênua em uma “percepção crítica do 

concreto” (FREIRE, 1970, p. 55). 

Seria necessária uma “cisão” (FREIRE, 1970, p. 56), uma fragmentação da 

composição do todo para uma “situação figurada” (FREIRE, 1970, p. 56). A exploração das 

situações figuradas apresentadas pelos educando como formas estáticas de situações limites, 

fazem surgir temas geradores que em composição com o educador cria possibilidades de 
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mudanças. 

A investigação “dos temas geradores” (FREIRE, 1970, p. 57) deve ser do humano, 

não da coisa e feita de forma crítica, incluir os educandos no processo educador e vice-versa, 

deve ser parte do processo investigativo da temática, ao processo que o educandos se vem 

como investigadores e problematizam o próprio tema ou situação que estão inseridos se pode 

ter uma visão que “se fixe na compreensão da totalidade” (FREIRE, 1970, p. 57). 

Paulo Freire diz que “deve ser conscientizadora a metodologia desta investigação.” 

(FREIRE, 1970, p. 59), inclusiva, fazendo do educando e educador sujeitos deste processo, 

onde seria parte da pedagogia, ele dizia que a alfabetização seria a investigação da “palavra- 

geradora” enquanto a continuação da pedagogia a investigação do “tema-gerador”. 

A primeira etapa sugerida é uma reunião onde haverá uma aproximação da realidade 

de educandos e educadores, levando posteriormente a visitas investigadoras os que 

simpatizam, para ali haver a cisão, compreensivamente analisada para depois “adentra-se na 

totalidade” (FREIRE, 1970, p. 60), “descodificação” (FREIRE, 1970, p. 60). 

A visita conjunta ao campo deve compreender uma visão crítica e ser acompanhada 

posteriormente da “problematização” e criação de relatórios. A segunda fase seria uma leitura 

do material colhido, onde a partir de situações conhecidas pelos educandos possam 

compreender as contradições das situações apreendidas. 

O conceito de “consciência real” e “consciência máxima possível” (FREIRE, 1970, 

p. 61) são apresentados em referência a Goldman, em que na primeira são as limitações 

apresentadas no que Paulo Freire chama de situações limite. A ““redução” de seu tema” 

(FREIRE, 1970, p. 66), uma forma de compreender a decodificação, escrever sobre eles, um 

recorte e elaboração de uma reflexão sobre o tema a ser considerado. 

A parte investigativa, de pesquisa e de capitação do “tema gerador” compõe a etapa 

de pós-alfabetização, sendo requisito obrigatório para uma pedagogia libertaria do oprimido, o 

método desta pedagogia é permeado pela prática investigativa que por sua vez é permeada 

pelo método pedagógico, a simpatia e empatia devem se desenvolver ao longo de todo 

processo educativo para que se possa seguir a rigor o método proposto pelo autor. 

Fazendo um apanhado dos temas e conceitos apresentados ao longo do livro, no 

quarto capítulo “A teoria da ação antidialógica.” (FREIRE, 1970, p. 70) o autor reafirma a 

necessidade de uma teoria aliada à práxis, uma teoria revolucionaria para uma prática 

revolucionária, o contrario seria uma continuação do processo opressor e sectário de 

dominação existente, sendo aqueles que estão do lado do oprimido só se é caso busque sua 

libertação. 
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Não pode ser revolucionário se continuam a pensar que a função dos oprimidos é de 

obedecer a uma ordem geradora. Em citação a Lênin “sem teoria revolucionaria não pode 

haver movimento revolucionário” (FREIRE, 1970, p. 70), a ação “antidialógica” (FREIRE, 

1970, p. 71) não pode ser em si revolucionária, nem a ação “dialógica” (FREIRE, Paulo, 

1970, p. 71) pode ser opressora, então, a práxis libertadora é aliada a composição dialógica de 

seu processo. “Estamos convencidos de que o diálogo com as massas populares é uma 

exigência radical de toda revolução autêntica. [...] Distingue-se do golpe militar por isto” 

(FREIRE, 1970, p. 72). 

Para ressaltar a necessidade de um processo dialógico de libertação Paulo Freire faz 

uma reconstituição dos argumentos que explicita a necessidade da participação da massa, pois 

sem esta participação não seria uma pedagogia de libertação do oprimido, mas apenas uma 

falsa libertação, imposta. 

“A teoria da ação antidialógica e suas características: A conquista, dividir para 

manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural” (FREIRE, 1970, p. 78) neste sub- 

capitulo Freire analisa o esforço para manter a dominação sobre o oprimido, que é baseado na 

conquista que da o estado de coisa ao conquistado/oprimido. Esta ação antidialógica tem 

objetivo de “mitificar o mundo” (FREIRE, 1970, p. 78), dividir os oprimidos que  “são 

levados a elas pela propaganda bem organizada, pelos slogans” (FREIRE, 1970, p. 79). 

A união da massa representa grande perigo para os opressores, sendo ferramenta 

indispensável para a manutenção da opressão a dissolução das massas, de todas as formas: 

Desde os métodos repressivos da burocracia estatal [...] até as formas 
de ação cultural por meio das quais manejam as massas populares, 

dando-lhes a impressão de que as ajudam (FREIRE, 1970, p. 80). 

 
Autor chama atenção para a pulverização da “totalidade” (FREIRE, 1970, p. 80), 

onde ao contrario da pedagogia libertadora que a partir de temas tenta levar o indivíduo a uma 

historização, uma visão da totalidade. A ação antidialógica que inebriar esta visão, dando uma 

visão parcial, alienando as massas “E, quanto mais alienados, mais fácil dividi-los e mantê-los 

divididos” (FREIRE, 1970, p. 80). 

A manipulação é uma ferramenta de conformação das massas bem como de diluição, 

ela promove a manutenção do estado opressor mitificando a realidade e desumanizando, “toda 

uma série de engodos e promessas” (FREIRE, 1970, p. 84) “inoculando nos indivíduos o 

apetite burguês do êxito pessoal” (FREIRE, 1970, p. 84). 
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Fazendo uma análise do discurso de Vargas, Paulo Freire aponta mitificações como a 

esperança de dias melhores que vai contra a metodologia de libertação proposta por Freire que 

se da na prática no dia-a-dia e não como algo que virá do futuro. (FREIRE, 1970, p. 85). 

Um processo de “invasão cultural” (FREIRE, 1970, p. 86) que promove a alienação 

no seio das massas, onde o objetivo é como todos outros pontos, separar, alienar e incapacitar 

uma autonomia dos oprimidos. 

Esta invasão se da de diversas formas, os invasores são sujeitos desta ação 

impedindo assim que as massas criem consciência crítica e até mesmo impossibilitam este 

processo de contextualização. 

“A teoria da ação dialógica e suas características: A co-laboração, a união, a 

organização e a síntese cultural” (FREIRE, 1970, p. 96), ao contrário da teoria antidialógica, 

na teoria proposta por Freire como dialógica é essencial a participação das massas no 

processo, pois o opressor é sujeito da ação, promove sua liberdade em comunhão com os 

outros no processo pedagógico libertário. 

É inevitável e uma liderança, mas esta não deve ser o único sujeito, esta deve ser 

guiada pelo processo constituído com opressores, se não em nada seria diferente do método 

opressor que exclui o oprimido do processo tornando coisa e não sujeito. Fazendo oposição ao 

conceito de conquista, aqui a confiança se da por confiar no oprimido, mas exige uma 

desconfiança, pois este ainda é habitado pelo opressor. “A comunhão provoca a co-laboração” 

(FREIRE, 1970, p. 99) por isto “buscar a libertação dos homens em co-laboração com eles” 

(FREIRE, 1970, p. 99). 

Deve-se “Unir para a libertação” (FREIRE, 1970, p. 99), pois na ação dialógica que 

se produz na co-laboração, o objetivo é promover a união a historização e humanização dos 

oprimidos, desta forma se unem as massas e promovem uma visão total da realidade. “para o 

esforço da união, o primeiro passo é a desmitificação da realidade.” (FREIRE, 1970, p. 100). 

Esta “união dos oprimidos não pode ser um trabalho de pura “sloganização” 

ideológica” (FREIRE, 1970, p. 100), neste ponto é evidente o porquê da preocupação na 

construção do método da pedagogia do oprimido, pois para Freire não pode haver uma 

mitificação da realidade, esta realidade tem que ser captada e problematizada pelo indivíduo 

sendo assim ela deve promover a libertação do oprimido, criando uma consciência crítica: 

 
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, visível 

ou não (FREIRE, 1970, p. 101). 
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A “organização das massas populares” (FREIRE, 1970, p. 102) é o extremo oposto 

da teoria antidialógica, aqui se busca uma co-laboração dos oprimidos para superar a situação 

opressora. É muito importante a contextualização histórica do oprimido “em que se dá a ação” 

(FREIRE, 1970, p. 102), por isto “O testemunho, na teoria dialógica da ação, é uma das 

conotações principais do caráter cultural e pedagógico da evolução.” (FREIRE, 1970, p. 102). 

Testemunho “É algo dinâmico, que passa a fazer parte da dualidade do contexto da 

sociedade em que se deu” (FREIRE, 1970, p. 102). 

No último capítulo Paulo Freire propõe uma “Síntese cultural” (FREIRE, 1970, p. 

104) nesta síntese “os atores, desde o momento mesmo em que chegam ao mundo popular, 

não o fazem como invasores” (FREIRE, 1970, p. 105), os educadores “chegam pra conhecê-lo 

como o povo e não para ensinar” (FREIRE, 1970, p. 105). 

A metodologia proposta por Freire, na forma da colaboração para libertação e da 

“ação cultura, como ação história” (FREIRE, 1970, p. 105), sendo expressamente necessária a 

“investigação dos temas geradores ou da temática significativa do povo” (FREIRE, 1970, p. 

105). 
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3. Uma perspectiva histórica do conceito de “ideologia”  

 

O autor Michel Lowy, traça uma linha comparativa “tomando como balisas as três 

grandes correntes do pensamento contemporâneo ocidental: o positivismo o historicismo e o 

marxismo.” (LOWY, 2010, p.9), questionando se existe uma forma de “eliminar as ideologias 

do processo de conhecimento científico?” (LOWY, 2010, p.9). 

Fazendo uma análise de como o conceito de ideologia foi trabalhado ao longo do 

tempo, desde que foi inventado pelo filósofo francês “Destutt de Tracy [...] em 1801[...]” 

(LOWY, 2010, p.10) publicado no livro ”[...]Eléments d'ldéologie” (LOWY, 2010, p.10), 

onde segundo o autor “é o estudo cientifico das idéias e as idéias são o resultado da interação 

entre o organismo vivo e a natureza, o meio ambiente.” (LOWY, 2010, p.10-11), este conceito 

variou de sentido. 

Aparece no discurso de Napoleão acusando Tracy e seu grupo de serem “ideólogos” 

(LOWY, 2010, p.11) que para “Napoleão” (LOWY, 2010, p.11) é uma “abstração da 

realidade” (LOWY, 2010, p.11). Marx encontra o termo com este sentido, como pessoas que 

“ignoram a realidade” (LOWY, 2010, p.11) “Marx vai utilizá-lo a partir de 1846 em seu livro 

chamado A Ideologia Alemã.”” (LOWY, 2010, p.11): 

Em A Ideologia Alemã, o conceito de ideologia aparece como 

equivalente à ilusão, falsa consciência, concepção idealista na qual a 
realidade é invertida e as idéias aparecem como motor da vida real 

(LOWY, 2010, p.11). 

 

Posteriormente outros teóricos retomam o conceito com um sentido diferente, a 

exemplo de Lênin que vê “a ideologia como qualquer concepção da realidade social ou 

política, vinculada aos interesses de certas classes sociais” (LOWY, 2010, p.12). 

O húngaro “Karl Mannheim em seu livro Ideologia e Utopia” (LOWY, 2010, p.12), 

faz uma diferenciação entre ideologia e utopia, para este autor: 

ideologia é o conjunto das concepções, idéias, representações, teorias, 

que se orientam para a estabilização, ou legitimação, ou reprodução, 

da ordem estabelecida. São todas aquelas doutrinas que têm um certo 

caráter conservador no sentido amplo da palavra (LOWY, 2010, 

p.12) 

 
Para Mannheim ao contrario de ideologia, utopia “são aquelas idéias, representações 

e teorias que aspiram outra realidade,” (LOWY, 2010, p.13), desta forma trata utopia e 

ideologia como pólos diferentes, onde ideologia é conservadora e a utopia transformadora. 
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Pelo conceito abordado por Karl Mannheim, “Percebe-se imediatamente que 

ideologia e utopia são duas formas de um mesmo fenômeno, que se manifesta de duas 

maneiras distintas.” (LOWY, 2010, p.13). 

Deste modo, o conceito de ideologia, na obra de Mannheim, aparece 

com dois sentidos diferentes: ideologia total, que é o conjunto 
daquelas formas de pensar, estilos de pensamento, pontos de vista, que 

são vinculados aos interesses, às posições sociais de grupos ou  

classes; ideologia em seu sentido estrito, que é a forma conservadora 
que essa ideologia total pode tomar, em oposição à forma crítica, que 

ele chama de utopia. (LOWY, 2010, p.13) 

Utilizando esta concepção do conceito, podemos atribuir que as críticas ao uso de 

algumas fontes de Freire, como “Mao” e “Guevara”, estão relacionadas ao que Mannheim 

chama de “ideologia total” (LOWY, 2010, p.13), mas Freire mostra ao longo do livro 

“Pedagogia do Oprimido” (1970) a criação de uma educação crítica, uma utopia, distante de 

ser a “ideologia em seu sentido estrito” (LOWY, 2010, p.13), ou seja, a constatação de uma 

pedagogia crítica, utópica e libertadora, coloca a objeção a este tipo de pensamento ser sua 

“forma conservadora” (LOWY, 2010.13). 

O termo que me parece mais adequado para isso, e que. proponho 

como hipótese neste momento é "visão social de mundo". Visões 

sociais de mundo seriam, portanto, todos aqueles conjuntos 

estruturados de valores, representações, idéias e orientações 
cognitivas. Conjuntos esses unificados por uma perspectiva 

determinada, por um ponto de vista social, de classes sociais 

determinadas (LOWY, 2010, p.13) 

 
Existem segundo o autor “Dois tipos: visões ideológicas [...] visões sociais utópicas” 

(LOWY, 2010, p.14), onde a primeira serviria para conservar a ordem social existente e a 

segunda visando modificações a partir de uma visão critica da realidade. 

A visão dialética é exposta pelo autor por uma frase de Goethe: "Eu sou o espírito 

que sempre nega, e isso com razão porque tudo que existe merece acabar". (LOWY, 2010, p. 

14) 

Fazendo uma análise do método dialético Lowy, cita Marx e suas contribuições para 

os estudos da sociedade dizendo: 

Para Marx, aplicando o método dialético, todos os fenômenos 
econômicos ou sociais, todas as chamadas leis da economia e da 

sociedade, são produto da ação humana e, portanto, podem ser 

transformados por essa ação. Obviamente, esse princípio também se 
aplica às ideologias, ou às utopias, ou às visões sociais de mundo. 

Todas elas são produtos sociais. Todas elas têm que ser analisadas em 

sua historicidade, no seu desenvolvimento histórico, na sua 

transformação histórica (LOWY, 2010, p.15) 
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Lukács é referenciado pelo autor para explicar a noção de totalidade do método 

dialético que Lowy define como: 

a percepção da realidade social como um todo orgânico, estruturado, 
no qual não se pode entender um elemento, um aspecto, uma 

dimensão, sem perder a sua relação com o conjunto (LOWY, 2010, 

p.12). 

 
Desta forma entendesse a necessidade de se realizar uma formação de um contexto 

verificável na realidade pela historia, cruzando dados e não simplesmente ter um recorte da 

visão analítica. O que se da junto com o que é estudado é tão importante quanto o que é 

estudado, ou seja, segundo Lowy em citação à Kant “precisamos ver o que estava 

acontecendo na história social e econômica dessas épocas” (LOWY, 2010, p.17). 

Outro elemento do método é a “contradição” (LOWY, 2010, p.17), que deve ser 

analisada dentro da “totalidade” (LOWY, 2010, p.15). Marx apontou apenas uma ideologia, 

no entanto, “Uma análise dialética das ideologias ou das visões de mundo mostra 

necessariamente que elas são contraditórias” (LOWY, 2010, p.17). 

Diferenças entre a dialética de Hegel e Marx estão expressas nas intenções de seus 

métodos, enquanto Hegel visa reconciliar a realidade e o racional, Marx tenta “a dimensão 

revolucionária da dialética [...]” (LOWY, 2010, p.19). 

Ao verificar o objeto de análise em minha monografia sobre ideologia é essencial 

segundo Lowy: 

uma análise dialética das ideologias e das utopias ou das visões de 
mundo tem que começar com a distinção essencial entre aquelas 

visões de mundo que visam manter a ordem estabelecida, as 

ideologias, e aquelas que visam ou aspiram transformá-la, que são as 
utopias (LOWY, 2010, p.19). 

 

Analisando os enciclopedistas contemporâneos a Marx o autor evidencia que 

segundo eles: 

Os preconceitos, os dogmas e a ignorância - sobretudo a ignorância do 

povo que não sabe ler, nem escrever, nem tem consciência social, 

além de ter fanatismo religioso - tudo isso não é visto como culpa dos 

indivíduos, dos camponeses, dos pobres. É visto como resultado das 
circunstâncias materiais (LOWY, 2010, p.22). 

Apesar deste método revolucionário o autor crítica a forma de superação desta 

mecânica social e que todos os pensadores desta corrente do século XVIII e XIX, “seja Saint- 

Simon, seja Fourier, todos eles estão na busca daquele salvador supremo” (LOWY, 2010, 

p.22). 
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Definindo os conceitos de “utopia” e “ideologia” através de Michel Lowy faremos 

uma análise proposta por ele entre as “visões de mundo” (LOWY, 2010, p.19) de quem é contra 

e a favor do projeto de lei 867/2015 – Câmara dos Deputados. (FERREIRA, 2015). 
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4. Projeto e propostas 

Em texto exposto em seu site o projeto escola sem partido é apresentado por seu 

coordenador Miguel Nagibi como uma “associação informal, independente, sem fins 

lucrativos e sem qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária.”, essa 

associação “de pais, alunos, educadores, contribuintes e consumidores de serviços 

educacionais” esta preocupada “com o grau de contaminação político-ideológica das escolas 

brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior.” 

Neste mesmo texto o coordenador do projeto usa o termo visão crítica, entre 

parênteses fazendo referência à pedagogia de Freire, que segundo ele é usada como pretexto 

para fazer “um exército organizado de militantes transvertidos”. 

O projeto visa uma maior participação dos pais para que possam fiscalizar possíveis 

situações do “abuso da liberdade de ensinar”, divulgando “testemunhos de alunos, vítimas 

desses falsos educadores”, porém esta participação já muito incentivada, sendo abordada 

inclusive por Freire como uma problemática a ser resolvida para que se possa melhorar a 

educação (GADOTTI, 1996, p. 96). 

Na página inicial diz que o projeto é uma proposta de lei que torna obrigatória a 

fixação de cartazes nas salas de aulas que visam estipular os deveres dos professores, que são: 

1 - O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para 
promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou 

preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 

2 - O Professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de 

suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou  da 

falta delas. 

3 - O Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula 

nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e 
passeatas. 

4 - Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o 

professor apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma 
profundidade e seriedade -, as principais versões, teorias, opiniões e 

perspectivas concorrentes a respeito. 

5 - O Professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam 

a educaçãos moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

6 - O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens 

anteriores sejam violados pela ação de terceiros, dentro da sala de 

aula. 
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Logo após o cartaz é citado princípios da “Constituição Federal” brasileira e da 

“Convenção Americana sobre direitos Humanos”: 

 a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos 
alunos (art. 5º, VI e VIII; e art. 206, II, da CF); 

 o princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e 

religiosa do Estado (arts. 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 17, caput; 19, 34, 

VII, ‘a’, e 37, caput, da CF); 

 o pluralismo de ideias (art. 206, III, da CF); e 

 o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos 
seus filhos (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 12, 

IV). 

Encerrando a página inicial com a seguinte conclusão: 

 
Portanto, o único objetivo do Programa Escola sem Partido é informar 

e conscientizar os estudantes sobre os direitos que correspondem 
àqueles deveres, a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa 

desses direitos, já que dentro das salas de aula ninguém mais poderá 

fazer isso por eles. 

Com um “único objetivo” este projeto que se diz isento de qualquer “vinculação 

política, ideológica ou partidária”, tem um vídeo na página inicial com o seguinte título, 

“Entenda por que o PT e o Sindicato dos Professores são contra a proposta”, no vídeo ele 

acusa que, quem é contra o projeto são “obviamente aqueles que praticam essas condutas e 

aqueles que lucram politicamente com sua prática”. 

Fica claro que existe uma abnegação de certo conteúdo ideológico nas salas de aula, 

mas que vão mais ao encontro do cerceamento da liberdade do que da isonomia do professor, 

assim podemos ver o projeto escola sem partido como um projeto ideológico? 

De acordo com Orlandi “a relação com a linguagem não é jamais inocente, não é uma 

relação com as evidências e poderá se situar face à articulação do simbólico com o político”. 

(ORLANDI, 1999, p. 95), como o projeto se apresenta diante deste “único objetivo” que seria 

uma simples fixação de cartaz contendo os seis deveres do professor, mas também é notável a 

articulação do simbólico com o político. 

Ainda nesta página uma citação ao sociólogo Max Weber refere-se ao “tipo ideal” de 

professor para o sociólogo alemão, dentro do que podemos chamar de “situação limite” 

conceito de Paulo Freire, ou seja, casos que levam a um “tema gerador” segundo o autor. 

Em uma sala de aula, a palavra é do professor, e os estudantes estão 

condenados ao silêncio. Impõe as circunstâncias que os alunos sejam 

obrigados a seguir os cursos de um professor, tendo em vista a futura 
carreira; e que ninguém dos presentes a uma sala de aula possa criticar 
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o mestre. É imperdoável a um professor valer-se dessa situação para 

buscar incutir em seus discípulos as suas próprias concepções 

políticas, em vez de lhes ser útil, como é seu dever, através da 
transmissão de conhecimento e de experiência científica. (WEBER) 

 

 
As críticas a Paulo Freire patrono da educação brasileira são uma relação direta entre o 

simbólico e o político, as associações entre Freire e o “tacão da revolução brutal” (STERN, 

2009) em artigo presente no site, também evidenciam esta “relação [...] jamais inocente” feita 

por Stern e que é reproduzida diversas vezes no site do projeto. 
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5. Pedagogia do Opressor 
 

O artigo abaixo critica Paulo Freire e foi reproduzido pelo “projeto escola sem 

partido” foi originalmente publicado no City Journal edição de primavera de 2009 sob o título 

“Pedagogy of the Oppresor. Another reason why U.S. ed schools are so awful: the ongoing 

influence of Brazilian Marxist Paulo Freire”, em tradução livre “Pedagogia do Opessor. 

Outra razão pela qual as escolas americanas são tão terríveis: a influência contínua do 

marxista brasileiro Paulo Freire”(STERN, 2009) 

O autor americano Sol Stern mestre em ciências políticas, designa-se como repórter 

em entrevista ao New York Times e citado nesta mesma entrevista ao jornal “cantankerous 

provocateur” ou em português “provocador rabugento”, teve a idéia de escrever esta matéria 

criticando Freire quando estava no programa “New York Teching Fellows” que segundo ele, 

forma cerca de mil e seiscentos professores novos anualmente. Lá se encontrou com 

estudantes que reclamavam, “muitos descrevendo histórias de horror” do primeiro ano de 

formação. Stern diz: 

Pode-se esperar que as leituras exigidas para professores iniciantes 

contenham dicas práticas para a vivência na sala de aula, por exemplo, 

ou bons conselhos que ajudem a leitura de alunos desfavorecidos. Ao 
invés, o único livro que  todos  tinham  que  ler  "de  cabo  a  rabo"  

era Pedagogia dos Oprimidos, do educador brasileiro Paulo Freire. 

Para qualquer um que conheça as escolas de instrução americanas, a 

escolha não parecia surpresa. Desde a publicação da edição em inglês 
em 1970, Pedagogia dos Oprimidos alcançou um status elevado em 

programas de formação de docentes na América. Em 2003, David 

Steiner e Susan Rozen publicaram um estudo que examinava os 
currículos de 16 escolas de instrução - 14 delas classificadas entre as 

melhores instituições no país, de acordo com aU.S. News and World 

Report - e concluíram que Pedagogia do Oprimido era um dos livros 
mais usados em seus cursos de filosofia da educação. Essa é sem 

dúvida parte da razão pela qual, de acordo com o editor, 

aproximadamente 1 milhão de cópias tenham sido vendidas, um 

número marcante em se tratando de um livro voltado para a Educação. 
(STERN, 2009) 

 

Stern diz de forma irônica que esse “best-seller da educação” o livro Pedagogia do 

Oprimido: 

“obra de Paulo Freire não versa sobre educação - certamente não a 

educação de crianças. Pedagogia dos Oprimidos não menciona 
nenhum dos assuntos que ocuparam a cabeça dos reformistas da 

educação durante o século XX: provas, padrões de ensino, currículo 

escolar, o papel dos pais na educação [...]” (STERN, 2009) 
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Segundo ele “é, ao contrário, um tratado político utópico que clama pelo fim da 

hegemonia do capitalismo e a criação de uma sociedade sem classes.” (STERN, 2009), ele 

alerta os professores que adotam as idéias de Freire, irão prejudicar seus alunos mais 

desfavorecidos. 

Outra crítica é destinada às referências teóricas de Freire, que para Stern ao invés de 

usar autores como; “Rousseau, Piaget, John Dewey, Horace Mann, ou Maria Montessori.” 

(STERN, 2009) e utiliza “Marx, Lenin, Che Guevara, e Fidel Castro, [...] Frantz Fanon, Régis 

Debray, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, e George Lukács.” (STERN, 

2009), apontando isto ele reitera que Freire estava preocupado com a contradição entre 

opressores e oprimidos e cita um trecho do livro Pedagogia do Oprimido que Freire diz: 

A pedagogia do oprimido [é] uma pedagogia que deve ser feita com, e 

não para, o oprimido (tanto indivíduos ou grupos) numa incessante 
batalha para recuperar sua humanidade. Essa pedagogia faz da 

opressão e suas causas objetos de reflexão pelo oprimido, e dessa 

reflexão virá o engajamento necessário na luta pela sua liberdade. E na 
luta essa pedagogia se fará constante. (FREIRE, 1970). 

De fato como vimos na análise do livro de Freire e nesta breve citação, é que o autor 

se preocupa com a superação da contradição ente opressores e oprimidos através de uma 

pedagogia que seja construída por ambos os agentes do processo educacional, com elementos 

da realidade do educando, porém Stern acusa: 

Como essa passagem deixa claro, Freire nunca teve a mais leve 

intenção de que pedagogia seja algo que se refira ao dia-a-dia na sala 

de aula, como análise e pesquisa ou qualquer coisa que se leve a uma 

melhor produção acadêmica dos alunos. (STERN, 2009) 

Ao falar que Freire “almeja algo maior” (STERN, 2009), com sua “idiossincrática 

teoria” (STERN, 2009) o cientista político norte-americano esta correto, pois como vimos no 

livro que o autor brasileiro propõe uma pedagogia que liberte, uma pedagogia construída pelo 

educador “em comunhão” (FREIRE, 1970, p. 29) com o educando, sob este aspecto uma 

pedagogia utópica, segundo Lowy em interpretação a Karl Mannheim, uma oposição crítica à 

ideologia. (LOWY, 2010, p. 13). 

No entanto Stern se equivoca ao dizer que “Freire nunca teve [...] intenção de que 

pedagogia se refira ao dia-a-dia da sala de aula, como análise e pesquisa” (STERN, 2009), já 

que no capítulo “A investigação dos temas geradores e sua metodologia” (FREIRE, 1970, p. 
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54), o autor brasileiro fala justamente sobre o elemento investigativo da prática pedagógica e 

sua metodologia, assim como vimos anteriormente na descrição do livro. 

Nas “Primeiras Palavras” (FREIRE, 1970, p.12) do livro “Pedagogia do Oprimido” 

(1970) o autor deixa claro que o livro é resultado do período que esteve exilado no Chile de 

novembro de 1964 até abril de 1969, mas seu crítico afirma que “Freire raramente fundamenta 

sua descrição de luta entre opressores e oprimidos em uma sociedade ou um período histórico 

em particular” (STERN, 2009), o autor do artigo cuja tradução foi publicada pelo “escola sem 

partido” ainda diz: 

Não sabemos se os opressores a que ele se refere são os banqueiros 

norte-americanos, os barões latino-americanos ou, ainda, autoritários 

burocratas da educação. Sua linguagem é tão metafísica e vaga que ele 
pode simplesmente estar se referindo a um jogo de tabuleiro com dois 

lados oponentes, os opressores e os oprimidos. Ao fazer análises 

gerais sobre a luta entre esses dois lados, ele se apóia na formulação 
padrão de Marx segundo a qual "a luta de classes  necessariamente 

leva a uma ditadura do proletariado [e] essa ditadura significa a 

transição para a abolição de todas as classes e a uma sociedade sem 

classes" (STERN, 2009). 

Não existe um esforço para contextualizar historicamente a obra de Freire por parte 

de Stern, esforços que não são medidos para tentar comparar o livro escrito por um professor 

exilado a fatos que ocorreram em Cuba e China, segundo Stern: 

Em uma nota de rodapé, entretanto, Freire menciona uma sociedade 

que de fato atingiu a "permanente liberação" que ele propõe: esse 

"parece ser o fundamental aspecto da revolução Cultural de Mao". Os 
milhões de chineses de todas as classes que sofreram e morreram sob 

o tacão da revolução brutal provavelmente discordam. Freire também 

oferece conselhos a líderes revolucionários, que "precisam entender a 

revolução, por causa de sua natureza criativa e liberal, como um ato de 
amor." O exemplo usado por Freire de seu amor revolucionário é 

ninguém menos que o símbolo da revolução armada de 1960, Che 

Guevara, que afirmou que "o revolucionário é guiado por forte 
sentimento de amor". Freire deixa de mencionar, no entanto que Che 

foi um dos mais brutais personagens da revolução cubana, responsável 

pela execução de centenas de oponentes políticos. (STERN, 2009) 

Como foi visto na citação a cima, Stern não faz nenhuma referência bibliográfica 

sobre suas afirmações históricas, mas busca relacionar o livro de Freire a “mortes” através de 

uma citação que usa como referência à teoria de Mao e em nenhum momento Freire fala sobre 

apoiar atos violentos ou de força no seu livro. 
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Em uma longa conversação com Malraux, declarou Mao: 

“vous savez que je proclame depuis longtemps: nous devons enseigner 

aux masses avec précision CE que nous avons reçu d’elles avec 
confusion”. André Malraux, - Antimemoires. Paris, Gallimard, 1967. 

p. 531. Nesta afirmação de Mao está toda uma teoria dialógica de 

constituição do conteúdo programático da educação, que não pode ser 

elaborado a partir de finalidades do educador, do que pareça ser o 

melhor para seus educandos.(FREIRE, 1970) 

A tradução da frase de “Mao” é: “você sabe que eu proclamo por um longo tempo: 

nós devemos ensinar às massas precisamente o que recebemos deles com confusão”, que 

como vimos acima é correspondente a “uma longa conversação” entre Malraux e Mao cuja 

não é objetivo de análise, mas que certamente esta relacionada ao método de “busca do 

conteúdo programático” (FREIRE, p.47, 1970) para uma educação dialógica. 

Em outra citação também em francês, desta vez ao livro de Mao Tsé-Tung “Le Front 

Uni dans Le Travail Culturel” de 1944, cuja tradução do título é “A frente unida no trabalho 

cultural” e a citação traduzida diz: 

Para estabelecer uma conexão com as massas, devemos nos conformar 

com seus desejos. Em nosso trabalho pelas massas, devemos partir de 

suas necessidades e não de nossos próprios desejos, por mais louváveis 
que sejam. Acontece muitas vezes que as massas têm uma necessidade 

inescapável destas ou daquelas transformações, mas que não estão 

subconscientemente cientes desta necessidade, que não têm nem 
vontade nem desejo de realizá-las; nesses casos, devemos esperar 

pacientemente; é somente quando, como resultado de  nosso trabalho, 

as massas estão, em sua maioria, conscientes da necessidade dessas 

transformações, quando elas têm a vontade e o desejo de fazê-las 
frutificar onde possam ser realizadas; caso contrário, corremos o risco 

de nos isolarmos das massas. (...) Dois princípios devem nos guiar: 

primeiro, as necessidades reais das massas e não as necessidades 
nascidas da imaginação; em segundo lugar, o desejo livremente 

expresso pelas massas, as resoluções que eles mesmos tomaram e não 

aqueles que tomamos em seu lugar. Mao Tsé-Tung, Le Front Uni dans 

Le Travail Culturel, 1944. (FREIRE, 1970) 

 

Esta citação dialoga diretamente com a teoria de Freire, mas não pode  ser 

relacionada “ao tacão da revolução brutal” (STERN, 2009), desta forma não se deve negar 

que Freire tem sua “ideologia total, que é o conjunto daquelas formas de pensar, estilos de 

pensamento, pontos de vista, que são vinculados aos interesses, às posições sociais [...]” 

(LOWY, 2010, p.13), mas não confundir com “ideologia em seu sentido estrito, que é a forma 

conservadora que essa ideologia total pode tomar” (LOWY, 2010, p.13). 

Logo após Stern relacionar Freire com uma atitude “brutal” (STERN, 2009) da 

revolução, ele questiona: 
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Como esse livro sobre opressão, luta de classes, a destruição do 

capitalismo e a necessidade de uma revolução pode ter sido 

confundido com um tratado sobre educação que pode resolver os 
problemas das escolas do século XXI nas cidades de interior 

americanas? (STERN, 2009) 

 

De fato este tipo de crítica a teoria de Paulo Freire é a mesma que o ”governo 

militar” (STERN, 2009) usou para prender e exilar o autor brasileiro, assim como Stern os 

militares brasileiros taxavam Freire de “perigoso” , posteriormente o norte-americano entra 

em questões do ensino dos EUA, assunto qual não esta ao alcance desta tese, mas que deve se 

exaltar a importância. 

O artigo parece com “um sacerdote fanático” que denuncia dois comunistas que põe 

em risco a fé católica, como em um relato presente em nota de rodapé do livro de Freire, o 

paradoxo filosófico educacional referente à ideologia, que está presente na teoria de Paulo 

Freire contribui mais para o debate que a sua exclusão, isso se evidencia pela enorme 

importância do trabalho de Freire e seu reconhecimento em todo o mundo. 
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6. Considerações finais 

 
Não é preciso discordar de Weber e nem desmerecer o empenho de Sol Stern na busca 

por melhoria do ensino nos Estados Unidos, mas para direcionar uma análise crítica ao “tema 

gerador” (FREIRE, 1970) que iremos propor, ao contrário, devem-se usar estes textos 

presentes no site como fizemos anteriormente com texto de Sol Stern e agora faremos de 

forma a introduzir as considerações com o texto sob o título de “Ciência como vocação” que é 

um conjunto de citações do sociólogo alemão Max Weber do livro “Ciência e Política – Duas 

Vocações” e também está presente no site do projeto. 

A “situação limite” (FREIRE, 1970) é que “os estudantes estão condenados ao 

silêncio” e o tema que ira gerir esta breve análise é “escola sem partido”; de acordo com o 

projeto Weber diz: 

Deploro, entre outras coisas, que, [na sala de aula] de meu antigo 
colega Dietrich Schafer, de Berlim, certo número de estudantes 

pacifistas se haja reunido em volta de sua cátedra, para fazer uma 

manifestação. (WEBER, 2005) 

 

De que maneira poderíamos realizar a proposta do projeto de o estudante poder 

“exercer a defesa desses direitos”? Filmando os professores dentro de sala como em vídeo que 

o presidente eleito incentiva tal prática? 

De acordo com Weber isto é deplorável, mas como a análise deve ser isenta de 

diagnósticos que demonstrem imparcialidade, podemos olhar uma citação que diz 

“Certamente, uma coisa é tomar uma posição política prática, e outra coisa é analisar  

cientificamente as estruturas políticas e as doutrinas de partidos.”, então nesta análise 

cientifica a partir do texto de Weber notamos uma contradição da aplicação prática do projeto. 

Os estudantes, nem o professor podem exercer de forma prática suas idéias no interior 

da sala de aula, porém os estudantes são imbuídos a denunciar as autoridades, os professores 

que fugirem das regras expostas nos cartazes a serem fixados na sala de aula. 

Como o professor irá analisar “cientificamente as estruturas políticas e as doutrinas de 

partidos”? Nas últimas eleições análises cientificas que denunciavam o fascismo foram 

confundidas e tidas pelo TSE como propaganda eleitoral. 

Isto não responde a questão, mas são fatos que direcionam a discussão do tema 

gerador para o transbordamento da situação limite, que se daria para Weber no ato de “Se, 

numa reunião pública, discute-se democracia, não se faz segredo da posição pessoal adotada e 

a necessidade de tomar partido de maneira clara se impõe, então, como um dever” (WEBER, 

2005), então segundo Weber a motivação para tratar de temas práticos tem um lugar público a 
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ser debatido e exposto. 

Dentro de sala não se cabe tais tipos de manifestações contra as análises científicas dos 

professores em respeito às “estruturas políticas e as doutrinas de partidos”, e os atos exteriores 

a sala de aula estas “palavras empregadas numa ocasião como essa não são instrumentos de 

análise cientifica, mas constituem apelo político destinado a solicitar que os outros tomem 

posição”, sendo assim os estudantes e professores que usam discursos exteriores a sala de 

aula, discursos empregados a posições políticas de candidatos eleitos ou não, não “empregar 

palavras dessa maneira numa sala de aula seria torpe” (WEBER, 2005). 

Esta fundamentação anacrônica do projeto escola sem partido, não leva em conta que 

Weber não estava preocupado com a educação e não faz juízo ao contexto brasileiro, já que se 

trata segundo o autor alemão da “particularidade da [...] situação alemã” (WEBER, 2005), 

mas que serve de análise da “ideologia total” (LOWY, 2010) do projeto. 

Vamos então a duas situações limites: 

Situação 1: Um discurso fascista seja identificado na estrutura política ou na doutrinas de 

partidos. 

Situação 2: Um discurso comunista esta presente em partidos envolvidos em corrupção. 

Os alunos deveram filmar e denunciar ambos os casos? Ou estas análises proposta por 

Weber não tem lugar em sala de aula? O texto advoga pela negação dos casos e abolição de 

tais temas, mas também impele ao aluno o silêncio, deixando-o sujeito ao “profeta e o 

demagogo” que faz na análise proposta no texto do projeto, determinando assuntos que não 

devem abordados, mas se da voz ao estudante, esse caso será passivo de crítica e denuncia. 

Esta posição do professor no tipo ideal de Weber é posta sob análise ao longo do 

conteúdo abordado por Freire, o autor brasileiro propõe uma metodologia pedagógica que 

incluem o estudante na construção e aplicação de sua prática, deixando o estudante ser agente 

e não simplesmente sujeito do processo de ensino-aprendizagem, mas quando isto não 

funciona é culpa “do aluno ou “culpa” do professor? [...] O próprio aluno, mas igualmente a 

professora. Em outras palavras, o aluno depende da professora, mas, também, esta depende 

dele.” (CHARLOT, 2013. P.50). 

Como visto para Charlot este processo ao qual chama de “ensino-aprendizagem” 

(2013, p. 50), também é uma relação mutua entre o aluno e o professor, e ao contrário do 

projeto escola sem partido, acredita que a culpa do fracasso escolar não pode cair apenas 

sobre um lado. 
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O livro não trata da educação infantil, mas sim da prática pedagógica para auxiliar na 

alfabetização e que hoje é usada até pelas ciências exatas, como a física e química, que partem 

da experiência dos estudantes para explicar situações básicas do dia-a-dia, como por exemplo; 

o movimento de um carro, as misturas de refrigerantes, cosméticos e etc. 

Negar estas contribuições é negar o método científico de verificação empírica da 

ciência moderna, que confirmou a teoria de Einstein sobre o “tecido do espaço-tempo” e o 

nomeou com esta metáfora relacionada a algo que temos contato no dia a dia e é de fácil 

associação com qualquer camisa que o professor de física pode usar de exemplo dentro da 

sala de aula. 

A descoberta do efeito estufa mobilizou e mobiliza diversas pessoas em todo o mundo, 

mas acredito que não se coloca em dúvida a discussão deste assunto dentro das competências 

das ciências naturais e humanas, o “caráter multidimensional da modernidade” (GIDDENS,  

1991,  p.140), exige a discussão de tais temas presentes na educação para que se possa mudar 

a sociedade em despeito de suas necessidades, segundo Giddens: 

A modernidade é inerentemente orientada para o futuro, de modo que 
o "futuro" tem o status de modelador contrafatual. Embora haja outras 

razões para isto, este é um fator sobre o qual fundamento a noção de 

realismo utópico. Antecipações do futuro tornam-se parte do presente, 

ricocheteando assim sobre como o futuro na realidade se desenvolve; 
o realismo utópico combina a "abertura de janelas" sobre o futuro com 

a análise das correntes institucionais em andamento pelas quais os 

futuros políticos estão imanentes no presente (GIDDENS, 1991, 
p.156). 

 

Tratar mais a fundo o “realismo utópico” dentro da educação não é o objetivo, mas 

pensar que a “modernidade é inerente orientada para o futuro” faz com que determinados 

temas sejam tratados dentro da sala de aula para que esta “Antecipação do futuro” seja eficaz 

em direcionar o objetivo educacional. 

Um exemplo é o jovem que deseja trabalhar determinada área do conhecimento que 

tem dificuldade, o professor prepara os materiais e métodos que irá lhe conduzir ao seu 

objetivo de aperfeiçoarem as características que são de seu interesse, este dialogo será 

estabelecido a partir das demandas do estudante e da realidade, caso este esteja se preparando 

para formação profissional ou ingresso no ensino superior. 

Desta forma a pedagogia de Freire também se mostra eficiente, pois sugere um diálogo 

com a realidade do estudante para montar uma base que seja eficaz na construção e aplicação 

do método pedagógico. A tradição e reprodução inquisitorial é elemento crucial desta caça as 

bruxas que o projeto escola sem partido motiva aos alunos nas escolas brasileiras, o incentivo 
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a denuncia lembra o caso estudado por Mouzinho e Kant em relação às “delações e confissões 

premiada” (MOUZINHO; KANT, 2016). 

Outra questão eminente é quanto à desvalorização do professor, esta relação entre o 

sagrado e o profano que “escola sem partido” define qual seria a conduta certa para o 

professor é histórica e principalmente pela “génese da profissão de professor tem lugar no 

seio de algumas congregações religiosas, que transformaram em verdadeiras congregações 

docentes.” (NÓVOA, 1992) 

A necessidade de se discutir Paulo Freire é notória, principalmente pela amplitude do 

tema da educação brasileira, aliás é necessária a consideração de todos os autores que ajudem 

a pensar este tema fundamental e garantido por direito pela constituição de 1989 art. 205 que 

diz que a “educação, direito de todos, e dever do Estado e da família.” e também é garantido 

no art. 206 “o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas” (Constituição Federal, 

1989), longo sendo inconstitucional a exclusão e perseguição a pedagogia de Paulo Freire. 
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