
 

Metodologia de ensino – o produto final 

   O Produto final é uma proposta metodológica inspirada nos Círculos de Cultura 

freirianos e nas situações existenciais descritos por Freire no livro “Educação como 

Prática da Liberdade” (1983). Esta proposta metodológica está divulgada no site do 

Laboratório de Estudos da Linguagem e do Desenvolvimento Humano (LALIDH), do 

Grupo de Pesquisa Abordagem histórico-cultural e Práticas Sociais: 

http://encontrocomciencia.wix.com/site9.  A proposta metodológica tem por objetivo a 

apresentação de situações existenciais, produzidas por minha prática em sala de aula 

junto com os estudantes da NEJA, que possibilitam o desenvolvimento dos conceitos 

de ciência, método científico, cinemática escalar e leis de Newton. Esta proposta é, 

como disse anteriormente, tal como Freire (1983) apresentou no livro Educação como 

Prática da Liberdade – seu primeiro livro, em 1967.  Este livro, embora apresente as 

considerações iniciais da obra de Freire, traz a descrição de uma prática de ensino 

realizada, que já apresenta a dialogia, que é o tônus da obra freiriana. A proposta, 

intitulada, ENCONTROS ENTRE PAULO FREIRE, PROFESSORES E ESTUDANTES 

DA NOVA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: REINVENTANDO OS CÍRCULOS 

DE CULTURA ENTRE OS MUROS DA ESCOLA, está assim apresentada no site:  

1. VIVENCIANDO A VIDA-OBRA DE PAULO FREIRE Neste item é apresentada a vida 

e a obra de Paulo Freire.  

2. PERSPECTIVA ÉTICO-POLÍTICO-ESTÉTICA Neste item configura-se a abordagem 

epistemológica da proposta que se configura no conceito de subjetividade histórica 

(estética), nas formas de relação (ética) e na transformação dos espaços (política). A 

proposta anuncia o entrelaçamento dessa tríade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. AS SITUAÇÕES EXISTENCIAIS. 

 Neste item apresenta-se situações vivenciais que representam a a minha prática, o meu 

encontro com um grupo de alunos em um espaço-tempo determinado. Porém, é essa 

narrativa, tal como propõe Freire (1983), que pode promover interrogações na prática 

de vários outros professores. A perspectiva é que a narrativa do outro interpele a prática 

naturalizada de tantos outros professores, tal como a narrativa de uma obra literária que, 

pela concretude das vivencias apresentadas, permite que o leitor se desloque de suas 

posições subjetivas promovendo assim mudanças em suas posições. 

 

 


