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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo compreender as ideias de Paulo Freire sobre o colonialismo e a 

libertação na África e a sua possibilidade de ajudar na rediscussão do processo de emancipação do 

continente africano. Tal interesse nasceu a partir de um primeiro contato com as ideias do educador 

brasileiro que nos levou a conclusão de que Freire contribui decisivamente para uma reflexão pós-

colonial relevante para África. Motivação alimentada também pelo fato de que no continente africano, o 

autor ainda é pouco estudado, incluindo Moçambique, e também pelo fato das questões e temas 

trabalhados pelo mesmo, ao longo de sua trajetória, terem uma similaridade com a realidade do continente 

africano. O estudo de Freire levanta a ideia de que o colonialismo, através de mecanismos da teoria anti-

dialógica (como a conquista, a assimilação, a invasão cultural, etc.) causou um profundo fenômeno de 

“desafricanização” e, por isso, exige a necessidade de “reafricanização”. Para examinar esta ideia 

usamos uma abordagem qualitativa, através de uma pesquisa histórica e dialética diante da vasta 

bibliografia de Paulo Freire com especial atenção para a que ele escreveu sobre a África. Na segunda 

parte da tese, as ideias do educador brasileiro são confrontadas com a documentação histórica africana. 

Com a pesquisa, verificamos que o pensamento de Paulo Freire estrutura-se como uma importante base 

teórica para a discussão da questão colonial e da libertação na África que, a partir de sua experiência de 

trabalho e vivência no continente negro, produziu um discurso que se confunde com a visão de um 

africano. Por isso se denota que o seu entendimento em torno da necessidade de uma verdadeira 

“reafricanização” é uma recuperação da utopia dos primeiros revolucionários africanos de libertação para 

a formação do homem novo e mulher nova numa África contemporânea sedenta hoje de utopias e novas 

ideias. Ao confrontamos as ideias do educador pernambucano com a historiografia africana, chegamos a 

conclusão de que os líderes africanos que proclamaram as independências, com destaque para o caso de 

Moçambique, ao não terem valorizado, em dado momento, a cultura popular africana, tinham se afastado 

do sonho do povo, dos primeiros nacionalistas africanos (como Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane) e 

também do próprio Paulo Freire, sobretudo, acerca da necessidade de uma verdadeira reconversão da 

“pequena burguesia” africana, da comunhão com o povo, para uma verdadeira “reafricanização” da 

comunidade africana como um todo. 

Palavras chaves: Paulo Freire, Colonialismo, Libertação, África, “Reafricanização”. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to understand Paulo Freire's ideas about colonialism and liberation in Africa and his 

ability to help us in the re-discussion of the process of emancipation of the continent. Such interest arose 

from a first contact with the ideas of the Brazilian educator that led us to the conclusion that Freire 

contributed decisively to a postcolonial reflection relevant to Africa. Motivation also fueled by the fact 

that in the African continent the author is still little studied, including Mozambique, even his reflections 

starting from a reality similar to that continent. Freire's study raises the idea that colonialism, through 

mechanisms of anti-dialogic theory (such as conquest, assimilation, cultural invasion, etc.) has caused a 

profound phenomenon of "desafricanization" in Africa and, therefore, requires the need of 

"reafricanization". To examine this idea, we use a qualitative approach through historical and dialectical 

research in the large bibliography of Paulo Freire with special attention to what he wrote about Africa and 

in the second part of the thesis the ideas of the Brazilian educator are confronted with the African 

historical documentation. With the research, we find that the thought of Paulo Freire is structured as an 

important theoretical basis for the discussion of the colonial question and the liberation in Africa that 

from his experience of work and experience in Africa, produced a discourse that is confused with the 

vision of an African. That is to say, his understanding of the need for a real "reafricanization" is a 

recovery of the utopia of the first African revolutionaries of liberation for the formation of the new man 

and new woman in a contemporary Africa thirsting today for utopias and new ideas. The second part of 

the thesis in which confronting the Pernambuco educator's ideas with African historiography came to the 

conclusion that African leaders, having failed to take account of African popular culture at a given 

moment, had betrayed the dream of the people, the first African nationalists (Amilcar Cabral, Eduardo 

Mondlane) and Paulo Freire of the necessity of a true reconversion of the African "petty bourgeoisie" for 

a true "reafricanization". 

Key Words: Paulo Freire, colonialism, liberation, Africa, “reafricanization”. 

  



 
 

 

RÉSUMÉ 

Cette étude vise à comprendre les idées de Paulo Freire sur le colonialisme et la libération en Afrique et 

sa capacité à nous aider à rediscuter du processus d'émancipation du continent. Un tel intérêt est né d'un 

premier contact avec les idées de l'éducateur brésilien qui nous a amenés à la conclusion que Freire a 

contribué de manière décisive à une réflexion postcoloniale pertinente pour l'Afrique. Motivation 

également alimentée par le fait que dans le continent africain l'auteur est encore peu étudié, y compris le 

Mozambique, même ses réflexions partant d'une réalité similaire à ce continent. L'étude de Freire soulève 

l'idée que le colonialisme, grâce à des mécanismes de la théorie anti-dialogique (comme la conquête, 

l'assimilation, l'invasion culturelle, etc.) a un phénomène profond « desafricanização » en Afrique et, par 

conséquent, il exige la nécessité de « re-africanisation ». Pour examiner cette idée a utilisé une approche 

qualitative, grâce à la recherche historique et dialectiques sur la vaste bibliographie de Paulo Freire avec 

une attention particulière à ce qu'il a écrit sur l'Afrique et dans la deuxième partie de la thèse, les idées de 

l'éducateur brésilien sont confrontés à la documentation historique africaine. Grâce à la recherche, nous 

avons constaté que la pensée de Paulo Freire est structuré comme une base théorique importante pour la 

discussion de la question coloniale et de libération en Afrique que de son expérience de travail et vivant 

en Afrique, a produit un discours qui se confond avec la vision d'un africain. Ainsi, il indique que votre 

compréhension de la nécessité d'une véritable « re-africanisation » est une reprise de l'utopie de la 

première version révolutionnaire africaine pour la formation du nouvel homme et jeune femme dans les 

utopies soif aujourd'hui l'Afrique contemporaine et des idées nouvelles. Plus tard, nous avons confronté 

les idées de l'éducateur de Pernambuco à l'historiographie africaine, concluant que les dirigeants africains 

qui ont proclamé l'indépendance, surtout dans le cas du Mozambique, n'ont pas apprécié la culture 

populaire africaine à un moment donné. (comme Amilcar Cabral et Eduardo Mondlane) et aussi de Paulo 

Freire lui-même, surtout, sur la nécessité d'une véritable reconversion de la «petite-bourgeoisie» africaine, 

de laa communion avec le peuple, pour une véritable "reafricanisation" de la communauté africaine dans 

son ensemble. 

Mots-clés: Paulo Freire, Colonialisme, Libération, Afrique, "Reafricanisation". 
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INTRODUÇÃO 

 Comecei a interessar-me pelo pensamento de Paulo Freire no início da década 

dos anos 2000 quando tive contato, por acaso, com seu livro, Pedagogia do Oprimido. 

A leitura rápida dos primeiros dois capítulos não me deixou indiferente. Iniciavam 

assim indagações a volta da sociedade donde eu era: Moçambique, África. 

 Pedagogia do Oprimido foi, para mim, a primeira chamada de atenção de que o 

colonialismo ainda fazia parte da nossa vivência, pois que as descrições de Paulo Freire 

do comportamento do oprimido me remetiam a minha vivência cotidiana dai as 

perguntas não cessassem de se fazer: então a nossa Independência não passa ainda do 

primeiro passo para a libertação? Porque Paulo Freire não era lido no meu curso de 

Pedagogia mesmo sendo atual e relevante para a compreensão da nossa sociedade? 

Como as ideias de Paulo Freire poderiam ajudar a interpretar a sociedade moçambicana 

e como poderiam contribuir na construção de uma base para a libertação total dos 

africanos. 

 Este primeiro contato ocasional e mesmo se tornando incómoda e recorrente o 

seu aceno, não permitiria a sua devida apropriação pela falta de estudo sistemático e 

pouco uso no programa de curso de Psicopedagogia que concluía por esses anos, na 

Universidade Pedagógica de Moçambique.  

Paulo Freire não me poderia abandonar, tão radical era seu pensamento, sem 

compromisso fechado e ortodoxa com qualquer corrente teórica, abrindo-se 

simplesmente para uma mobilização de ideias que tinha como único móbil a libertação 

dos homens e mulheres oprimidos. Este último foi também, sem dúvidas, outra fonte de 

fascinação: a libertação dos oprimidos. Claro, não poderia ficar indiferente a aquela 

obra que se dedicava nada mais nada menos que aos oprimidos. Eu sentia que aquele 

livro era um verdadeiro chamado a uma luta que valia pena e em que me queria 

apaixonadamente entregar.  

O livro de Paulo Freire se abria como o caminho que eu e os meus companheiros 

deveríamos seguir porque o meu país e os outros países africanos mudavam da politica 

socialista para o capitalismo seguindo os acontecimentos que se sucederam a guerra 

fria. Essa situação introduzia nos nossos países a relação com as instituições como o 

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e iniciava o que se chamava de 

neoliberalismo e um capitalismo selvagem. 
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Na educação, contrariamente a clareza política da sociedade socialista que 

deixávamos que apontava claramente para a formação do homem novo (mulher nova), o 

novo paradigma não tinha nenhuma indicação de que tipo de homem a formar e que tipo 

de sociedade devíamos construir: como diriam alguns (CASTIANO e NGOENHA, 

2000) pela vergonha de afirmar, para os que tinham combatido o capitalismo, a sua 

adesão incondicional ao novo paradigma. Então Paulo Freire não parava de me 

interpelar pela entrada para essa nova realidade. 

Na mesma altura do primeiro contato com Paulo Freire, tornei-me formador de 

professores no Instituto de Magistério Primário e, não tendo uma orientação clara sobre 

o modelo antropológico e sociológico da educação, adotei a pedagogia do Paulo Freire 

na condução das minhas aulas. Ou seja, a sua educação problematizadora e dialógica 

tornaram-se, para mim, a base central para ministração das aulas a uma geração de 

formandos cuja maioria era oriunda de famílias humildes, das zonas rurais e fazia parte 

da grande maioria das pessoas que tinham sido vitimas da guerra que tinha há pouco 

tempo antes, terminado (em 1992). 

Mais recentemente a leitura de Paulo Freire, em obras como Cartas a Guiné-

Bissau, levou-me a descobrir o seu contato e interlocução com lideres e pensadores 

africanos como Amílcar Cabral, Julius Nyerere, Samora Machel, Frantz Fanon, Alberti 

Memmi, Aristides Pereira, Eduardo Mondlane, etc. Descobri ainda que ele conheceu e 

se inteirou do processo de libertação de África; apercebi-me que tinha participado, não 

só em Guiné-Bissau e Cabo Verde, como em outros países africanos na idealização dos 

projetos de alfabetização de adultos nos primeiros anos de Independência. 

O trabalho que Paulo Freire desenvolveu na África levava ao cruzamento com o 

estudo que tinha feito na minha monografia para a licenciatura: para terminar a minha 

graduação escrevi sobre o pensamento de Eduardo Mondlane e a sua contribuição para a 

educação em Moçambique e, estudando Freire voltaria a debruçar-me sobre uma 

situação que tinha iniciado o seu estudo. 

Durante o processo de preparação da minha tese de doutorado, através da leitura 

dos primeiros escritos de Freire, A Educação como Prática da Liberdade, percebi que 

Paulo Freire tinha sido leitor de Dewey, autor sobre o qual escrevi a minha dissertação 

de mestrado. Por isso, Freire, levava-me ao cruzamento de estudos importantes que 

tinha realizado durante a minha formação superior. 
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Curiosamente Paulo Freire é pouco estudado em Moçambique, mesmo sendo um 

dos grandes pensadores da educação que parte de uma realidade semelhante a nossa, e 

que por isso nos ajudaria a fazer uma melhor leitura da situação histórica e atual da 

educação em Moçambique. 

 Freire tem sido objeto de estudo de teóricos pós-coloniais para análises ligadas a 

realidade da América Latina (NETO, 2013; SEMERARO, 2009); na América do Norte 

(GIROUX, 1992; MCLAREN, 2004; APPLE, 2011) e Ásia (SEN, 2015). No continente 

africano o pensamento do educador brasileiro tem sido estudado principalmente na 

África do Sul para a compreensão do colonialismo e a libertação do apartheid e, em 

Cabo Verde, encontramos uma dissertação de mestrado que propõe recuperar o 

pensamento de Paulo Freire e Amílcar Cabral para a libertação da África na era da 

tecnologia digital (MONIZ, 2004). 

 Em nossa investigação também encontramos artigos que relacionam o 

pensamento de Paulo Freire e Amílcar Cabral (GADOTTI, 2010, PERREIRA e 

VITTORIA, 2012) e a contribuição de Paulo Freire para a descolonização em geral 

(PERREIRA e VITTORIA, 2012) e da escola (MESQUIDA et al., 2014), porém não 

identificamos estudos de grande fôlego sobre a situação colonial e libertação de África. 

            Um livro que chama atenção é a obra de José Eustáquio Romão e Moacir 

Gadotti (2012) constituído por dois textos de ambos os autores. O título da obra é Paulo 

Freire e Amílcar Cabral: a Descolonização das Mentes. Como se pode inferir os dois 

autores tiveram uma dupla tarefa: de aproximar os dois pensadores e discutir a questão 

da descolonização das mentes pela pedagogia de Paulo Freire e Amílcar Cabral. No caso 

de Romão, o seu trabalho consistiu na discussão da categoria de “Razão 

Revolucionária”, nos dois autores, tendo feito o levantamento da ocorrência do conceito 

nas obras de Freire e Cabral e refletido sobre seu significado. Moacir Gadotti, por seu 

turno, faz uma aproximação mais geral entre Paulo freire e Amílcar Cabral refletindo 

em torno de alguns núcleos do trabalho de Paulo Freire na África e do pensamento e 

trabalho de Cabral. Ora, no fundo o livro se constitui de trabalhos ainda incipientes para 

a discussão do problema, tendo faltado basicamente nos dois autores a descrição da 

situação do colonialismo como era percebido por Paulo Freire e uma correlata libertação 

que resultaria daquela. Mais do que isso é sensível a necessidade de uma abordagem 

mais ampla e melhor sistematizada sobre o assunto e, sobretudo, numa perspectiva 

africana. Aliás, este livro resultou de uma conferência a qual recomendou a necessidade 
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de estudos sobre a descolonização das mentes nos anos subsequentes, como o próprio 

Eustáquio Romão deixou registrado no final do seu artigo: 

No VII Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire– o primeiro 

realizado no continente africano –, ficou estabelecido, na Carta da 

Praia de Cabo Verde, que, nos dois anos do interstício entre este 

evento e o subsequente, que será realizado nos Estados Unidos, os 

freirianos de todo o mundo esforçar-se-iam para estudar, pesquisar e 

disseminar o tema da Descolonização das Mentes, ou seja, da 

“reafricanização”, da “americalatinização”, da “indianização” etc. dos 

espíritos e mentes e da conscientização. É uma tarefa hercúlea, 

considerando os mais de quinhentos anos de “europeização” e dos 

quase cem de “ianquização” dos corações e das mentes (ROMÃO, 

2012, p.54). 

 

 Assim, esperamos que nosso estudo também contribua nesta recomendação 

estabelecida neste Encontro do Fórum Paulo Freire.  

 Em Moçambique conhecemos o estudo de Rosa Mechiço que aproxima os 

pensamentos de Dewey e Freire (dissertação de mestrado). Temos análises sobre a 

educação colonial e de libertação (BUENDIA, MAZULA, CASTIANO), mas com 

outros olhares e sem recorrer a Paulo Freire. Em 2009 foi publicado um livro que 

resultou de uma tese de doutorado na Universidade Estadual Paulista (UNESP) com o 

título Moçambique, Identidade, Colonialismo e Libertação. Este livro é da área da 

antropologia e o autor, José Luís Cabaço, interpela seu contato com as fontes, com os 

clássicos das Ciências Sociais e com os volumes da historiografia portuguesa e 

moçambicana com sua própria memória. Cabaço não trabalha com Paulo Freire.  

O convite de Paulo Freire para trabalhar na África foi uma demonstração 

inequívoca daquilo que era a preocupação dos líderes africanos daquele tempo de tornar 

a libertação do continente negro completo, aliás, como pode revelar uma citação que o 

próprio Freire fez em Cartas a Guiné-Bissau a Aristides Pereira: “Expulsamos o 

colonizador, mas precisamos agora descolonizar as nossas mentes” (FREIRE, 1985, p. 

111) ao que o próprio Freire dirá: “e este processo de descolonização das mentes é mais 

demorado do que a expulsão física do colonizador. Não é processo automático.” 

(FREIRE, 1985, p. 111). 

 Com efeito, a leitura dos seus escritos africanos elucida para essa pretensão. Ele 

trabalha consciente da herança colonial daqueles países tanto ao nível dos recursos 

materiais como na própria mentalidade. Por isso todo o seu esforço irá para contribuir 

em um processo político de transformação completa da sociedade dai que podemos 

surpreender nos seus livros sobre África, postulados que apontam para o que ele 
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pretenderia como importante para a descolonização das mentes das sociedades africanas 

o que equivaleria a uma descolonização completa. 

 Eu entendo que a avaliação das ideias de Paulo Freire em relação as propostas de 

educação na África ainda não foram devidamente estudadas ao nível filosófico, 

pedagógico e histórico, por um lado, por outro, me parece importante estudar-se as 

propostas que Paulo Freire avançou para a libertação completa de África pela educação 

questionando o seu modelo social, antropológico e as estratégias para o seu alcance. 

 Freire trabalhou na África completamente comprometido com a causa africana e 

por isso ele teve o cuidado de antes de avançar as suas propostas, estudar a situação 

africana e revisitar o percurso anterior feito pelos movimentos de libertação pelo que 

mostra-se importante que nos perguntarmos: se ele trabalhou com os movimentos de 

libertação africanos e por cima das suas propostas, o que ele teria formulado de 

diferente em relação aos próprios líderes africanos? Que leitura ele fez da situação 

colonial e como pensou em resolver? Para que estratégias ele apontou para uma 

superação da situação colonial? Que lições podem ser tiradas sobre a sua interpretação 

da educação colonial em África e sobre as propostas de libertação do continente negro? 

 A nossa ideia é a de que Paulo Freire deixa-nos um legado teórico assente na 

ideia de que o colonialismo através de mecanismos da teoria anti-dialógica (a conquista, 

a assimilação, a invasão cultural, etc) causou o fenómeno da “desafricanização” na 

África e, por isso, existe a necessidade de “reafricanização” acompanhada de um 

“suicídio de classe” por parte do que ele e Amílcar Cabral denominaram de “pequena 

burguesia” africana. Acreditamos ainda que existe uma relação entre a descolonização 

das mentes (conhecimento do colonialismo seguido de libertação) com o diálogo. A 

nossa hipótese é que, na África, houve uma deficiência no estudo sobre o significado e 

as raízes da situação colonial; os seus efeitos nas personalidades dos colonizados e 

colonizadas o que, no processo de libertação, não permitiu o diálogo sobre o que 

significou a espoliação, a violência, a conquista, a usurpação, a invasão cultural que 

deveriam ir sendo superados pelo amor, pela conscientização, pela co-laboração, 

organização, síntese cultural, o diálogo e a libertação. 

 Nesse sentido, na pesquisa temos como objetivo geral: Compreender o legado 

teórico de Paulo Freire sobre os efeitos da colonização mental e sua descolonização 

através da educação e a sua possibilidade de ajudar na rediscussão do processo de 

libertação do continente e como objetivos específicos, discutir os postulados teóricos 

freireano sobre o colonialismo na África para de seguida avaliar as suas propostas de 
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libertação pela educação na África e ler brevemente a situação africana a partir das suas 

propostas. 

 Discutiremos o colonialismo e a libertação em Paulo Freire a partir de uma visão 

histórico-dialética, levando em consideração as dimensões da totalidade e da 

historicidade. Paulo Freire discute as suas categorias dentro de uma relação com o todo 

e para captar o seu discurso ficaremos atento a essa realidade, por um lado. Por outro, 

este trabalho tomará, em parte, um caris histórico o que implicará uma abordagem de 

ideias historicamente situadas.  

 Neste trabalho tomaremos como obra axial, Cartas a Guiné-Bissau, pois é o 

livro norteador da pesquisa e onde o estudo sobre África é mais denso e, de certo modo 

completo, embora o próprio autor chamasse atenção para o seu carácter de livro 

relatório. 

 Portanto, os postulados básicos que estruturam o nosso discurso serão dessa obra 

construídos junto com os argumentos básicos sendo que o desenvolvimento destes será 

feito tomando em conta outros escritos do autor sobre África como, O Povo Dizendo 

Sua Palavra ou da Alfabetização em São Tomé e Príncipe, África Ensinando a Gente, 

Por uma Pedagogia de Pergunta ou ainda Amílcar Cabral o Pedagogo da Revolução. 

Num outro passo, as ideias básicas dos escritos africanos poderão ser aprofundadas com 

conceitos e ideias que se podem achar nos seus escritos anteriores ou posteriores ao seu 

trabalho em África. O que queremos afirmar é que os livros sobre a África serão a base 

da nossa discussão a partir do segundo capítulo do trabalho uma vez que o primeiro se 

constitui em sua biografia. 

 Dai o livro como Pedagogia do Oprimido mostrar-se importante para aprofundar 

as ideias de Paulo Freire sobre o colonialismo mental dos africanos, pois, em parte, ele 

aprofunda, nos escritos africanos, ou encontra na situação africana, o que ele tinha 

escrito naquele livro sobre a condição de oprimido. Aliás, nota-se claramente que ele 

escreve Cartas a Guiné-Bissau consciente das bases anteriores que ele tinha criado. Ao 

lado de Pedagogia de Oprimido mostrou-se necessário, para compreender as ideias 

coloniais de Freire, recuar para as bases que tinha também lançado em Educação como 

Prática da Liberdade. Aliás, como se pode ver, o trabalho que estamos a desenvolver 

nos obriga a uma marcha de frente para trás, ou seja, dos escritos africanos para os 

escritos anteriores de base. 

 Outro livro que nos irá auxiliar, será Ação Cultural e outros Escritos, que 

também ajuda a aprofundar os aspetos dos seus estudos anteriores, sobretudo nos 
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relativos a libertação. 

 Depois da avaliação das ideias de Paulo Freire sobre a educação na África 

dedicar-nos-emos a uma pequena reflexão sobre a relação do pensamento de Paulo 

Freire com África e especial com Moçambique. Mesmo que este país tenha sido o único 

da África de expressão oficial portuguesa que não visitou, achamos importante explorar 

a relação das suas ideias com ele. Ele disse várias vezes que não foi para Moçambique, 

mas que tinha conversado com os membros da FRELIMO em Dar-es-Salam, Tanzânia, 

que é onde estava baseado na altura este movimento de libertação de Moçambique. Ele 

afirma que não foi convidado e a nossa curiosidade é justamente compreender porque é 

que não teria sido convidado? 

 Assim, esta tese terá sete capítulos, sendo que o primeiro será sobre a biografia 

de Paulo Freire, o segundo, a discussão sobre o que ele compreenderia por 

colonialismo, o terceiro sobre a libertação na África (descolonização das mentes), o 

quarto sobre a discussão da metodologia usada por Paulo Freire no seu trabalho na 

África, no capítulo quinto, analisaremos a situação  colonial na África à luz do discurso 

de Freire, no sexto, os movimentos de libertação africanos à luz das categorias frerianas 

e, o último, confronta os achados em relação ao pensamento de Paulo Freire e a ação 

cultural nos novos Estados africanos. 
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CAPÍTULO I 

1 PAULO FREIRE E SEU ENCONTRO COM A ÁFRICA 

Como homem do terceiro mundo, como 

educador com este mundo comprometido, 

outra não pode ser minha posição senão a 

de oferecer a contribuição mínima que 

possamos dar ao povo da Guiné-Bissau. 

Paulo Freire 

1.1 A alma africana no primeiro universo freiriano: da infância até 1947 

 Paulo Freire tem seu encontro com a África desde a sua infância como ele 

próprio deixou registado no seu livro Cartas a Guiné-Bissau: Registros de uma 

Experiência em Processo (2011), ao escrever que quando pisou “pela primeira vez o 

chão africano” (FREIRE, 2011, p. 13) sentiu-se nele “como quem voltava e não como 

quem chegava” (Idem, p. 13), e acrescenta: 

 

Daquele momento em diante, as mais mínimas coisas – velhas 

conhecidas – começaram a falar a mim. A cor do céu, o verde-azul do 

mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, o perfumes de suas 

flores, o cheiro da terra, as bananas, entre elas a minha bem amada 

banana –mação, o peixe ao leite do coco, os gafanhotos pulando na 

grama rasteira, o gingar do corpo das gentes andando nas ruas, seu 

sorriso disponível à vida, os tambores soando no fundo das noites, os 

corpos bailando e, ao fazê-lo, “desenhando o mundo”, a presença entre 

as massas populares, da expressão de sua cultura (FREIRE, 2011, pp. 

13-14). 

 Ele encontrou a África desde que chegou ao mundo por razões históricas e 

culturais. Historicamente, Paulo Freire nasceu no Brasil, um país que foi também 

receptor de povos escravizados do continente africano podendo se denotar, por isso, na 

matriz cultural brasileira, uma forte e intensa presença africana.  

 O Brasil sofreu a colonização, desde o século XVI, altura em que os europeus 

aportaram também na África para o desenvolvimento de sua empresa colonial. A 

Independência do Brasil deu-se em 1822 levando os portugueses, por exemplo, a 

sofisticar a colonização da África para se recuperarem da perda desse território 

colonizado da América latina. Por isso, a unidade entre o Brasil e a África colonizada 

por Portugal já foi, juridicamente real, embora de forma perversa, pela força da 

Constituição de 1822, artigo 20, cuja vigência para o Brasil durou pouco, pois logo a 

seguir foi a proclamação da Independência: 
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A Nação Portuguesa é a união de todos os Portugueses de ambos os 

hemisférios. O seu território forma o Reino Unido de Portugal Brasil e 

Algarves, e compreende:  

I. Na Europa, o reino de Portugal, que se compõe das províncias do 

Minho, 

Trás-os-Montes, Beira, Estremadura, Alentejo, e reino do Algarve, e 

das Ilhas 

adjacentes, Madeira, Porto Santo, e Açores: 

II. Na América, o reino do Brasil, que se compõe das Províncias do 

Pará e Rio Negro, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Baía e Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

S. Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, e 

das Ilhas de Fernando de Noronha, Trindade, e das mais que são 

adjacentes àquele reino: 

III. Na África ocidental, Bissau e Cacheu; na Costa de Mina, o forte 

de S. João Baptista de Ajudá, Angola, Benguela e suas dependências, 

Cabinda e Molembo, as Ilhas de Cabo Verde, e as de S. Tomé e 

Príncipe e suas dependências: na Costa oriental, Moçambique, Rio de 

Sena, Sofala, Inhambane, Quelimane, e as Ilhas de Cabo Delgado: 

IV. Na Ásia, Salsete, Bardez, Goa, Damão, Diu, e os estabelecimentos 

de Macau e das Ilhas de Solor e Timor. 

A Nação não renuncia o direito, que tenha a qualquer porção de 

território não compreendida no presente artigo. 

Do território do Reino Unido se fará conveniente divisão. 

(CONSTITUIÇÂO DE PORTUGAL DE 1822) 
 

 Paulo Freire nasce em Recife em 1920, numa família de mais três irmãos 

(FREIRE, 2006). A sua vida ficou afetada pela crise de 1929 tendo sido obrigado a 

mudar do Recife para Jaboatão, 18 km da capital, aonde dois anos depois seu pai viria a 

morrer, aos 54 anos, vitima de uma queda de cavalo, como escreveu o filho no livro, 

Paulo Freire: vida e obra, organizado por Ana Inês Souza. Conforme Paulo Freire narra 

(FREIRE, 1994; FREIRE, 2013) o seu quintal, em Recife, era cheio de mangueiras 

frondosas embaixo das quais ele aprendeu a escrever tendo tido como seu primeiro 

quadro negro o chão e o giz, os gravetos. Esta experiência é a mais comum de qualquer 

criança africana. Os quintais de Moçambique, pelo menos no sul, têm muitas árvores 

que não poucas vezes são mangueiras e, o hábito de escrever no chão, é igualmente 

parte da experiência de muitos de nós. Mesmo que não fosse para escrever mas, pelo 

menos, para desenhar. 

 A pobreza que se instalou na sua família devido à crise de Waal Street levou a 

experiência da fome que mesmo que não fosse pior que de outras crianças da sua época 

foi suficiente para afetar as suas atividades escolares: 

Quantas vezes fui vencido por ela sem condições de resistir a sua 

força, a seus “ardis”, enquanto procurava “fazer” os meus deveres 
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escolares. As vezes, me fazia dormir, debruçado sobre uma mesa em 

que estudava, como se estivesse narcotizado. E quando, reagindo ao 

sono que me tentava dominar, escancarava os olhos que fixava com 

dificuldade sobre o texto de história ou de ciências naturais -“lições” 

de minha escola primária- as palavras eram como se fossem pedaços 

de comida (FREIRE, 1994, p.33-34). 

 Realidade (acima) vivenciada por várias crianças africanas. Nos anos 1920 e 

1930, a fome foi avassaladora na África tendo se reduzido, de certa forma, nos dias 

atuais. Freire afirma que o mandavam aprender lições de geografia e ele só conhecia a 

geografia da fome, a mesma que as crianças africanas conhecem. 

 Devido à fome, Paulo Freire junto com outras crianças e seu irmão Temístocles, 

colhiam frutas nos quintais vizinhos. Conta ele que as suas brincadeiras eram futebol, 

nadar em rios e empinar papagaios. Nas Cartas à Cristina e na Pedagogia da 

Esperança, escreve que aprendeu com a mãe a ler e a escrever e continuou esse 

aprendizado quando foi pela primeira vez, aos seis anos, à escola da professora Eunice. 

Conta ele que Eunice o deixava escrever tantas palavras quantas conhecesse: “Eu ia 

dando forma às sentenças com essas palavras que eu escolhia e escrevia. Então Eunice 

discutia comigo o sentido, a significação de cada uma delas” (apud, GADOTTI, 1996, 

p.31). Segundo ele, essa professora o levou a gostar da gramática e só intervinha quando 

ele demonstrasse dificuldades, mas nunca o fez decorar as regras gramaticais. Para além 

da Eunice marcaram-no as professoras Áurea, no Recife e a Cecília em Jaboatão 

(Terceira Carta) o resto das suas experiências foram medíocres e enfadonhas (FREIRE, 

1994). Estas primeiras experiências escolares poderão ter contribuído para a concepção 

de Paulo Freire de uma educação mais humanizadora. 

 Mas como diz a sua segunda esposa, Ana Araújo Freire, em obra biográfica: “A 

difícil vida em Jaboatão, contudo, ofereceu a Paulo também oportunidades 

fundamentais para que ele fortalecesse o seu carácter e sua preocupação pela justiça. Lá 

não viveu apenas dores e privações.” (FREIRE, 2006, p. 47). Ele fez amizades, é lá 

onde foi descobrindo o seu corpo, se apaixonou pela primeira vez e teve as primeiras 

namoradas. Foi em Jaboatão onde viu mulheres de cócoras a lavar no rio. 

 Paulo Freire foi ao ensino secundário aos 15 anos, tendo feito o primeiro ano 

num colégio privado do Recife uma vez que em Jaboatão, na altura, não tinha escola 

daquele nível. Entretanto, sua mãe não poderia continuar a pagar mensalidades, daí ela 

ter andado pela cidade a procura de uma escola secundária onde seu filho pudesse 

continuar com os estudos tendo conseguido admissão no Colégio Oswaldo Cruz por boa 
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vontade do seu dono que simplesmente impôs como condição de sua integração o 

empenho nos estudos (FREIRE, 1994). 

 Paulo Freire fez o ensino secundário, o fundamental e o pré-jurídico naquele 

colégio (FREIRE, 2006). Em 1943 continuou com os estudos universitários, na 

Faculdade de Direito do Recife, que os concluiu em 1947. No decurso ainda dos seus 

estudos universitários casou-se com a Elza Maria Costa Oliveira, professora primária, 

com quem teve cinco filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, 

Joaquim e Lutgardes. Enquanto estudava Direito tornou-se professor de língua 

portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. 

 O fato de Freire ter emprego como professor na Oswaldo Cruz e apresentar um 

corpo franzino, naquela época, livrou-o do alistamento para combater na II guerra 

mundial (FREIRE, 1996). 

 Paulo Freire foi consolidando a sua formação pela leitura de livros diversos: 

filosofia, ciências sociais e humanas, literatura, etc. Ele se formou também pelas visitas 

a córregos e seus morros e pela discussão com grupos populares (Décima Carta de 

Cartas a Cristina, 1994). Ele combinou uma cultura erudita com a cultura popular, a 

teoria e a prática impondo-se essa exigência no mundo do trabalho e no ativismo 

politico como iremos mostrar a partir do próximo ponto. 

1.2 A Profissionalização e o ativismo politico: 1947-1959  

 Em 1947, Paulo Freire chegou ao Serviço Social da Indústria (SESI) criado pela 

Confederação Nacional da Indústria em que serviu primeiro como Diretor da Divisão de 

Educação e Cultura e mais tarde como superintendente. Segundo ele próprio afirma, em 

Cartas a Cristina, no SESI, foi se apercebendo que a sua missão seria a de se contrapor 

ao desejo astuto do patronato, de docilizar o operariado, e ir introduzindo uma 

dinâmica emancipatória o que poderia transformar a entidade de assistencialista em 

assistencial. Sua necessidade era cada vez mais a politização dos trabalhadores lhes 

promovendo da dependência para a autonomia através da educação (FREIRE, 1994).  

 O desejo de emancipação dos trabalhadores naquele momento estava ligado a 

todo um debate teórico da época com figuras como Ortega y Gasset (1962) e o quadro 

teórico como o existencialismo de Karl Jaspers que chegariam a Freire, num primeiro 

momento, pela pena de Corbier (PAIVA, 2000, p. 47). Gasset (1962) descreve uma 

sociedade que se modernizava e caraterizada pela emergência das massas e que tinha 

como consequência a sua alienação. Por sua vez, Jaspers retoma o debate indicando que 
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a sociedade moderna, caraterizada pelo desenvolvimento tecnológico, devia ser vista 

como ambígua porque não só podia levar a alienação das massas como poderia conduzir 

a humanização cada vez maior do ser humano (PAIVA, 2000). O que seria importante 

era educar as massas a livrarem-se da alienação. Por isso Freire vai pensar numa 

educação, nesse período, para a emancipação das massas, numa sociedade 

democraticamente liberal, economicamente capitalista, dentro de uma identidade 

nacional. Este escopo social estaria ligado também a uma compreensão, durante a 

década de 1950 e 1960, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) (PAIVA, 

2000; SAVIANI, 2007). O ISEB fornecia na altura a ideologia nacional-

desenvolvimentista. 

 No SESI, Paulo Freire trabalhava diretamente com o proletariado, mas ele 

afirma que aquele não era o seu primeiro contato com as classes trabalhadoras, pois que 

a sua primeira experiência de relação com os trabalhadores se deu na infância quando 

brincava com os filhos dos trabalhadores rurais e urbanos (Decima Primeira Carta, 

Cartas à Cristina). Sem sombras de dúvida podemos afirmar que entrar em contato com 

os trabalhadores da cidade e do campo era entrar em contato com a população explorada 

e por isso com um grupo populacional semelhante a de África. Nos anos 1940 em que 

chega Paulo Freire no SESI já havia em África uma população trabalhadora das cidades 

para não falar do campo. Mesmo por baixo do colonialismo havia algumas metrópoles 

em África: A cidade de Maputo, por exemplo, foi elevada a categoria de cidade em 1886 

e a cidade de Johannesburg, em 1887. Só que a situação da sociedade colonial era pior 

porque, por exemplo, no caso de Moçambique, os negros não poderiam exercer 

profissões protegidos pelos sindicatos como se poderia ler no despacho do governador, 

na altura, Gabriel Teixeira datado de 1948, ano depois que Paulo Freire iniciou os seus 

trabalhos no SESI (HEDGES, 1999, p.14).  

 Paulo Freire logo se apercebeu também que o momento em que vivia era 

marcado por um passado histórico-cultural, “agressivamente autoritário que estava a 

exigir de educadoras e educadores progressistas uma prática educativa que propiciasse, 

a quem nela se envolvesse, experiências de participação, que eu me entreguei ao SESI” 

(FREIRE, 1994, p. 116) e depois ele clarifica que o que o levou a ser progressista não 

foram os livros, mas a “perversidade de uma realidade injusta e negadora do que, cada 

vez mais, me parecia vocação ontológica do ser humano: a de ser mais” (Idem, p. 114).  

 Freire afirma que a grande lição que aprendeu do SESI foi a difícil tarefa da 

relação entre teoria e prática. Numa sociedade que ele próprio considerou em transição 
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(FREIRE, 1982, p. 39-64) algumas caraterísticas em decadência iam sendo substituídas 

por outras que emergiam com a nova sociedade o que merecia novas teorias para o seu 

tratamento. Aprendeu essa relação nos dois momentos do seu trabalho naquela 

instituição: quando era diretor da Divisão de Educação e Cultura e quando ascendeu a 

superintendente. No primeiro momento quis pôr em andamento uma escola (ensino) 

democrática e no segundo momento uma administração igualmente democrática. 

 Como diretor da Divisão de Educação e Cultura teve como objetivo a 

democratização no ensino. Organizou reuniões com os pais nas quais estes exigiam 

maior severidade na disciplina e um ensino imediato do abecedário com os manuais 

clássicos tradicionais. Recorde-se que nas décadas de 1940 e 1950 o movimento 

renovador da educação esteve em voga no Brasil com figuras como Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo (SAVIANI, 2007) que veio trazer a ideia da educação centrada na 

criança, ou seja, o deslocamento do processo educacional do educador para o educando 

que, tentando ser posto em prática, por educadores progressistas como Paulo Freire 

poderia levantar tensão na sociedade. 

 Em relação à disciplina, ele e sua equipe, num primeiro momento, resistiram 

porque com a influência do movimento da escola nova a liberdade ficou mais fascinante 

que a autoridade, mas numa segunda fase, foram se dando conta de que a reclamação 

dos pais pela autoridade tinha algum insight, alguma sabedoria que era necessário 

atender: que a liberdade só se converte em tal se for acompanhada por limites. “No 

fundo, o que centralmente os preocupava [os pais] era a questão primordial dos limites. 

Dos limites à liberdade; dos limites à autoridade. Não captavam a tensão dialética entre 

autoridade e liberdade, mas, percebendo que esta fenece sem aquela, exacerbavam-na” 

(FREIRE, 1994, p. 123) 

 Sobre o abecedário, Paulo Freire conta que foi necessária uma conversa paciente 

com os pais para convencê-los da necessidade de substituir o ensino da memorização 

pela compreensão (FREIRE, 1994, p.124). 

(…) eu me empenhava em fazer uma escola democrática, estimulando 

a curiosidade crítica dos educandos, uma escola que, sendo superada, 

fosse substituída por outra em que já não se apelasse para a 

memorização mecânica dos conteúdos transferidos, mas em que 

ensinar e aprender fossem partes inseparáveis do mesmo processo, o 

de conhecer (FREIRE, 1994, p. 117). 

 Como Superintendente, avançou na democratização da administração:  
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Uma gestão tanto quanto possível aberta à ingerência dos operários e 

suas famílias em diferentes níveis, com que fossem eles aprendendo 

democracia pela prática da participação. Aprendendo a democracia 

pela experiência da decisão, da crítica, da denuncia, do anuncio 

(FREIRE, 1994, p. 117).  

 No trabalho de gestão ficou convencido de que a informação não deveria ficar 

por si mesma e que tinha que haver junto à formação técnica, também uma formação 

política (FREIRE, 1994). Portanto, a informação devia ser analisada para a 

compreensão da dinâmica das atividades e permitir a tomada de decisões e ajudar na 

construção de um entendimento e uma visão crítica. 

 No mesmo ano de 1947 em que foi trabalhar para o SESI foi convidado para dar 

aulas na Escola de Serviços Sociais, uma escola superior que mais tarde seria integrada 

à Universidade do Recife
1
 (FREIRE, 2006). Trabalhando já na Escola de Belas Artes 

passou também a fazer parte da Universidade do Recife e foi nomeado professor 

catedrático interino da cadeira de História e Filosofia da Educação (Idem). Junto com o 

seu trabalho do SESI foi se dando a possiblidade de, segundo Ana Freire (2006), 

conhecer mais a realidade dos oprimidos do seu país e de engajar-se nas soluções para 

reverte-la e na universidade poderia estabelecer o diálogo entre o conhecimento popular 

e acadêmico. Foi a universidade que o impulsionou a uma produção intelectual de 

fôlego pela necessidade de evolução na carreira e como oportunidade de combinação 

dos dados que acumulara na prática e a teoria que ali ia se apropriando. Isto se 

materializou fundamentalmente pela sua tese de doutorado que marcaria o início formal 

da sua carreira intelectual como a seguir iremos demonstrar. 

1.3  As Primeiras Produções Intelectuais: 1959-1965 

 No ano de 1959 inscreveu-se no concurso para Catedrático Efetivo de História e 

Filosofia da Educação, no curso de professorado de Desenho, da Escola de Belas Artes e 

teve que defender uma tese de doutorado. Assim, ele apresentou uma tese intitulada, 

Educação e Atualidade Brasileira. Este poderia ser um sinal, nesta fase, de que Paulo 

Freire estava enveredando por um caminho diferente. Segundo Ana Freire não era 

comum, na época, estudos da realidade brasileira (FREIRE, 2006, p. 96). Embora, na 

verdade, os sinais já vinham dos passos anteriores. Mas, em relação à academia este 

deve ter sido o sinal claro. Paulo Freire fez a prova escrita e passou em segundo lugar o 

                                                           
1 A Universidade do Recife passou a Universidade de Pernambuco 
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que originou a perda da titularidade da cátedra da Faculdade de Belas Artes a favor da 

Maria do Carmo Tavares de Miranda que se posicionou em primeiro lugar.  

 Entretanto, com a sua aprovação no concurso e pela sua defesa da tese, foi 

nomeado para o cargo de professor de História e Filosofia da Educação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Recife, tornando-se assistente do 

professor catedrático Newton Sucupira. Em 14 de agosto de 1961, o reitor da 

universidade do Recife RESOLVE (destaque da Ana Freire, 2006) concedê-lo o 

certificado de livre-docente da cadeira de História e Filosofia da Educação da Escola de 

Belas Artes da Universidade do Recife (FREIRE, 2006). 

 Paulo Freire viria também a tornar-se técnico da educação à frente do Serviço de 

Extensão Cultural (SEC) da Universidade do Recife. Decidiu criar aquele serviço com o 

reitor João Alfredo Gonçalves da Costa Lima por entender, segundo ele, em Cartas à 

Cristina, que uma universidade que se presa deve estar estreitamente ligada ao seu meio 

sem prejuízo das suas atividades vocacionais que são o ensino, pesquisa e a extensão, 

mas também sem prescindir do rigor que deve caracterizar as universidades. A 

universidade que não conhece o meio que lhe rodeia corre o risco de ser alienada 

(FREIRE, 1994); o meio deve estar na universidade e esta deve estar no seu meio 

(Idem). Segundo Freire (1994), a universidade que não tem rigor também não é 

aconselhável que se aproxime do meio (Idem). Seria a primeira tarefa da universidade a 

descrição do meio para poder “disdizê-lo” (palavra sua), porque a universidade somente 

pode contradizer o meio se o conhecer. A universidade só pode insuflar o meio se ela o 

conhece. 

 Este nos parece ser um problema das universidades em qualquer parte do 

mundo, seja desenvolvido ou pobre. Mas esta questão se põe, sobretudo, para os países 

periféricos ou pobres. Este discurso de Paulo Freire, se olharmos para África e 

Moçambique, enquadra-se perfeitamente para analisar a universidade na situação 

colonial dos anos 60, mas ele se põe com muita pertinência hoje.  

 Em maio de 1960 um grupo de cidadãos, entre operários, artistas e intelectuais a 

que Freire faria parte cria o Movimento de Cultura Popular (MCP) pela iniciativa do 

então recém-empossado prefeito da cidade do Recife, Miguel Arraes. O MCP teria 

como objetivos: 

1- Promover e incentivar, com ajuda de particulares e dos poderes 

públicos, a educação de crianças e adultos; 2- Atender ao objetivo 

fundamental da educação que é o de desenvolver plenamente todas as 

virtualidades do ser humano, através de educação integral de base 
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comunitária, que assegure também, de acordo com a Constituição, o 

ensino religioso facultativo; 3- Proporcionar a elevação do nível 

cultural do povo preparando-o para a vida e para o trabalho; 4- 

Colaborar para a melhoria do nível material do povo através de 

educação especializada; 5- Formar quadros destinados a interpretar, 

sistematizar e transmitir múltiplos aspectos da cultura popular 

(FREIRE, 1996, pp. 55, 57)
2
. 

 Nota-se a necessidade de uma formação integral da personalidade de crianças e 

adultos e uma formação politica. O MCP se constituía em mais um dos espaços que 

atendiam o que era fundamental para Paulo Freire que era a educação politica do 

cidadão, o que demandava a leitura correta da realidade. Outro aspecto de realce é que o 

MCP estava sendo concebido ligado a parceiros, mas apoiando o trabalho do governo 

que era a educação dos cidadãos.  

 O MCP nascia também amparado pelo então jovem professor Germano Coelho 

que há pouco tempo tinha regressado da França onde fizera a sua pós-graduação e ficou 

impactado pelo trabalho do movimento Peuple et Culture (FREIRE, 1994). Portanto, 

Germano Coelho ficou encarregado de conceber o que seria o MCP. Na década de 1960 

foram criados outros movimentos de cultua popular inspirado no MCP do Recife. Em 

1961 foi criado, pela Prefeitura de Natal, o movimento de “Campanha de pé no chão 

também se aprende a ler” (Germano apud Saviani, 2007, p. 316), tendo nascido também 

os Centros Populares de Cultura (CPCs) e o Movimento de Educação de Base (MEB). 

Estas iniciativas mesmo que tivessem suas “diferenças e particularidades tinham em 

comum o objetivo da transformação das estruturas sociais e, valorizando a cultura do 

povo como sendo autêntica cultura nacional, identificavam-se com a visão ideológica 

nacionalista, advogando a libertação do país dos laços da dependência do exterior” 

(SAVIANI, 2007, p. 315, 316).  

 Segundo Paulo Freire, o MCP foi concebido para funcionar na forma de um 

projeto e não propriamente uma entidade técnica por isso mesmo eles não eram técnicos 

no sentido estrito da palavra (FREIRE, 1994): O MCP entranhava a ideia de dinâmica, 

de movimento, de processo (Idem). Ele ficou responsável pela Divisão da Educação e 

Cultura e eles desenvolveram as suas atividades nas zonas populares dos arredores da 

cidade do Recife e os círculos de cultura eram abertos nas associações beneficentes, nas 

igrejas, nos clubes de futebol, nas associações de amigos de bairros (FREIRE, 1994). Os 

educadores eram estudantes universitários. 

                                                           
2 Ana Freire citando Memorial do MCP, Coleção Recife, Vol. XLIX, Recife, Fundação de Cultura do Recife 
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 O MCP valorava as festas e experiências artísticas populares. Tinha também 

projetos de Praças de Cultura, a educação de crianças e adolescentes, o teatro popular, a 

cartilha para adultos, o projeto de pesquisa. “O projeto do teatro popular mantinha um 

círculo ambulante, que passava de bairro em bairro e em que oferecíamos espetáculos 

teatrais e sessões de cinema” (FREIRE, 1994, p. 166). Depois de cada espetáculo havia 

um momento de debate sobre a peça ou sobre o filme. 

 Foi durante seu período de trabalho no SEC que Paulo Freire foi convidado a 

coordenador um projeto de alfabetização na cidade de Angicos. Foi Calazans Fernandes, 

jornalista e então secretário de educação do Rio Grande do Norte, que o contatou para o 

fato (FREIRE, 1994). Aceitou ao pedido na condição de que fossem satisfeitas algumas 

exigências como o estabelecimento de um convênio entre o governo do Rio Grande do 

Norte e a universidade, a responsabilidade do governo pela deslocação da sua equipe, 

etc. Em Angicos, diz ele, foram alfabetizadas 300 pessoas entre adultos e crianças, 

divididos em 15 círculos de cultura “instalados em salas de escola ou de casas da 

cidade” (Idem, p. 179). Os esfarrapados do mundo que eram do Brasil, mas que 

poderiam ser também da África estiveram lá, segundo um relatório analisado por Ana 

Rita Freire (2006): 

Dos trezentos alfabetizandos, 156 eram homens e 143 mulheres (...). 

Quanto as suas ocupações: 94 domésticas, 46 operários, 38 

agricultores, 24 artesãos, 18 serventes de pedreiro, quinze pedreiros, 

sete comerciantes, três motoristas, três carpinteiros, dez lavadeiras [de 

roupa], três bordadeiras, sete funcionários, uma parteira, dois 

mecânicos, um vaqueiro, um soldado, uma prostituta, um jornaleiro e 

cinco desocupados (FREIRE, 2006, p. 139).  

 

 Os alfabetizandos de Angicos não só aprenderam a ler e a escrever a palavra 

como melhoraram a sua leitura e escrita do mundo. O intuito do governo populista, no 

poder, era ter mais cidadãos a votar, mas ao que parece os integrantes daquelas 

experiências de Freire saiam dos cursos com a capacidade de não só ler a Carta 

Constitucional como de mudá-la: Freire conta um episódio em que um dos 

alfabetizandos diz isso (FREIRE, 1994). 

 O encerramento do curso de Angicos foi marcado pela presença do então 

presidente do Brasil, João Goulart. A impressão de Goulart foi tão boa que tempo mais 

tarde convidou Paulo Freire para liderar a Campanha Nacional de Alfabetização (CNA) 

mesmo que a nova lei das Bases e Diretrizes Nacionais de 1961 restringisse a 

intervenção do governo federal na educação dos estados (FREIRE, 2006). 
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 Não restam dúvidas que o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), não 

tendo sido o único, influenciou a análise social freireana dessa época. Tanto Paulo Freire 

quanto a equipe do ISEB entendiam que se estava numa época de mudanças de uma 

sociedade agrária, tradicional, fechada a uma sociedade industrial, moderna, capitalista 

e democrática e tanto os isebianos quanto Freire não poupavam esforços para a 

construção de uma sociedade brasileira nacional, autônoma e democrática.  

 Nesse contexto, encontramos em Paulo Freire a influência da tese de que a 

burguesia seria o guia da nova sociedade, mesmo que tenha defendido, como a esquerda 

cristã, um Estado Popular. A sua intenção não era ainda a transformação radical da 

sociedade, mas o convívio são entre as diferentes classes sociais como no personalismo 

de Maritain (1882-1973). No livro, Educação Como Prática da Liberdade, não faz a 

crítica ao capitalismo nem adopta categorias marxistas como comportaria-se a esquerda 

cristã à luz de Mounier (1905-1950). Porque a Juventude Universitária Cristã (JUC) a 

uma certa altura começou a criticar Maritain e a incorporar as posições de Mounier 

defendendo claramente que nenhuma sociedade justa seria construída com uma 

estrutura social capitalista e que para devolver a dignidade ao povo brasileiro haveria a 

necessidade da destruição da estrutura social e económica capitalista (SEMERARO, 

1994). Eles adotaram Marx para a sua análise social, mas não o consideraram sua 

principal referência teórica (seu mestre). Eles estavam a favor da criação de uma 

sociedade “socialista extracomunista” (PAIVA, 2000). 

 Mas ele vai defender uma sociedade não só de harmonia entre as classes sociais 

como de participação de todo o povo. A concepção de uma sociedade popular poderá 

estar ligada ao deslocamento mais a esquerda de alguns isebianos como Álvaro Viera 

Pinto, Guerreiro Ramos e a influências da Juventude Universitária Cristã (PAIVA, 

2000), a Ação Popular que, no caso dos últimos estavam mais desejosos de fundar uma 

sociedade partindo da base (SEMERARO, 1994). 

 Paulo Freire vai conceber a libertação através da educação dentro deste quadro, 

do final da década de 1950 aos meados da década de 1960, com a influência do 

existencialismo cristão de Karl Jaspers. Vai pensar na liberdade dos indivíduos em dois 

níveis (PAIVA, 2000): I) a liberdade como a capacidade de se dispor de si próprio, 

poder decidir, fazer escolhas e encaminhar-se de forma autônoma. Esta leva em conta a 

questão da dominação de um individuo ao outro. Por isso a educação começa dos 

indivíduos (micro) e estes vão entrando em relações e já preparados para ter sobre si a 
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sua vida. II) o da liberdade como amor em que o sujeito vai ao encontro do outro. Esse 

encontro com o outro será através da comunicação. A ideia é o diálogo entre 

consciências livres que poderão, pela sua capacidade de responsabilidade, produzir um 

diálogo produtivo. 

 Outra influência determinante, ainda deste período, será a visão da história de 

Padre Henrique C. de Lima Vaz (PAIVA, 2007; SEMERARO, 1994). Ele vai elaborar a 

sua visão da história começando por criticar as visões dialéticas de Hegel e Marx pela 

sua valorização de um dos polos: ou o mundo ou a consciência. Segundo Vaz (apud 

SEMERARO, 1994): 

Para Hegel, o espirito é o absoluto originante e a história sua 

(exteriorização), a sua Epifania. Para Marx, o absoluto é a história e a 

consciência é o seu resultado, a crista da sua onda (...) Em Hegel o 

processo dialético edifica uma totalidade ideal em que o espírito dá a 

si mesma razão das suas obras, reconhecendo-os após o dia trabalhoso 

da história. Em Marx, o processo dialético recomeça no duro trabalho 

de uma história inacabada. Os dois entretanto, desenvolvem a dialética 

na polarização entre o homem e a natureza (SEMERARO, 1994, p. 

148). 

 E por sua vez Pe. Henrique Vaz vai elaborar a sua visão da história recuperando 

a visão bíblica cristã cuja compreensão “supera o idealismo hegeliano e o naturalismo 

marxista, evitando que a pessoa humana seja devorada como sujeito no processo 

iniludível do Espírito ou na instauração do progresso coletivo e impessoal” 

(SEMERARO, 1994, p.148). E por isso mesmo: 

 

A história, para a consciência cristã, não é o mero desdobramento de 

uma ideia que “precisa” se exteriorizar nem se fecha no horizonte do 

mundo e no sucesso da sua transformação. A grande tarefa do cristão é 

envolver-se no processo dialético da história e nas lutas sociais 

contemporâneos defendendo a singularidade da pessoa humana, sua 

transcendência, o espaço inviolável da criatividade e da liberdade de 

consciência e a profunda comunicação entre indivíduos 

(SEMERARO, 1994, p. 148). 

 

Portanto, a história para o cristão se apresenta como um terreno livre para o 

desenvolvimento da pessoa humana. O terreno da história não é acabado e fechado, ele 

é aberto às inciativas e intervenção dos homens e mulheres. Por isso mesmo para o 

cristianismo, nessa perspectiva, a história exige responsabilidade e compromisso. A 

história é um terreno de exercício da liberdade humana atribuída por Deus, diriam os 

cristãos. Esta é justamente a visão que vamos encontrar em Freire já nesse primeiro 

período de trabalho intelectual, a necessidade da liberdade. 
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 Freire tinha como objetivo a libertação das massas imersas numa sociedade que 

se industrializava e se modernizava com seus resultados ambíguos de emancipação e de 

massificação. Por isso, ele defendia no seu primeiro livro, Educação e Atualidade 

Brasileira, a necessidade de “uma educação que possibilite ao homem a discussão 

corajosa da sua problemática” (SOUZA, 2010 p. 49). 

 A questão dos tipos de consciência quanto ao entendimento de que o Brasil vivia 

uma determinada fase de transição, vai dialogar com Álvaro Vieira Pinto (1960), como 

se pode ver:  

Num caso como noutro a consciência é sempre um conjunto de 

representações, ideias, conceitos, organizados em estruturas 

suficientemente caraterizadas para se distinguirem tipos ou 

modalidades. Contudo uma distinção fundamental se impõe: é preciso 

distinguir entre conteúdos da consciência e percepção, por ela própria, 

do condicionamento desses conteúdos. Criaram-se, por este efeito, 

dois tipos radicalmente divergentes, sendo um aquele que apenas 

reflete sobre o mundo das suas ideias, o investiga, enriquece pela 

observação, pelo estudo, pela meditação, mas não inclui entre essas 

ideias a representação dos fatores objetivos de que elas dependem, ou 

mesmo nega enfaticamente tal dependência. Outro tipo será aquele 

que conhece a existência necessária do necessário condicionamento 

das ideias que possui, busca relacioná-las aos seus suportes reais e, 

sem deixar de organizar logicamente a sua compreensão, não exclui a 

referência obrigatória a um fundamento na objetividade (...) Como a 

seguir se verá, o primeiro tipo será a consciência ingênua, o segundo, 

a consciência crítica (VIEIRA, 1960, p.20) 

 

Paulo Freire expõe em Educação como Prática de Liberdade, de que a passagem 

da consciência intransitiva para a consciência transitiva ingênua, no Brasil, deu-se com 

a rachadura da sociedade e tendo acontecido de forma inerente a transformação da 

infraestrutura, mas, que a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica 

derivaria a partir da mediação da educação. Esta visão era típica dos isebianos (PAIVA, 

2007) tal como a necessidade de um estudo rigoroso da sociedade. Guerreiro Ramos 

tinha já avançado a “redução sociológica” numa evolução que houve no interior do 

ISEB em que de existencialismo especulativo passaram a um existencialismo militante, 

ou seja, os isebianos entenderam a dada altura que para a construção e autonomia da 

sociedade brasileira haveria a necessidade de um conhecimento mais aprofundado da 

sociedade através de métodos de estudos sociais rigorosos o que lhes levou a passagem 

para estudos políticos, econômicos e sociais (PAIVA, 2000).  

 Guerreiro Ramos, dizia, por isso, que “há que fazer toda uma sociologia do 

fundamento e da fundação, que não pode ser realizada nesta oportunidade” (RAMOS, 
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1965, p. 54) por falta de método. Por isso, ele tinha o objetivo, em Redução 

Sociológica, de “formular um conjunto de regras metódicas que estimulem a realização 

de um trabalho sociológico dotado de valor pragmático, quanto ao papel que possa 

exercer no processo de desenvolvimento nacional” (RAMOS, 1965 53). Por isso Paulo 

Freire avança na necessidade do estudo que nos pode lembrar o método de projeto de 

Dewey. 

 Freire vai advogar o ensino em pequenos grupos numa sociologia pragmática 

ligada ao Mannheim (PAIVA, 2000). Porque para Mannheim, “Enquanto a sociedade 

esteve regulado entre um jogo regular entre unidades pequenas e completassem si 

mesmas, os controles mútuos puderam funcionar” (MANNHEIM, 1972, p. 25). 

  Mannheim desenvolve a teoria da personalidade democrática e se pergunta como 

formar pessoas dispostas a cooperar, a tolerar, capazes de autonomia, ou seja, como 

formar personalidades democráticas. Assim ele defenderá a formação a partir de grupos 

primários pela proximidade das pessoas, a possibilidade de uma discussão aberta e a 

possibilidade da catarse (MANNHEIM, 1972). As pessoas poderiam ser capazes de 

exprimir com menos dificuldades os seus anseios, as suas dificuldades e os seus sonhos. 

Pela catarse poderiam chegar a razão, ao esforço de entendimento racional da situação. 

Então Paulo Freire estava no encalço da formação de uma personalidade democrática 

através de pequenos grupos. Nos grupos as pessoas poderiam falar das suas dificuldades 

e poderiam chegar à catarse. 

 Concordando com Vanilda Paiva (2000), Paulo Freire teria também lido e 

tentado incorporar na sua teoria a visão de Mannheim em relação a conscientização. A 

conscientização, segundo Manheim, seria a capacidade de compreensão da totalidade na 

situação em que se está e segundo o momento histórico vivido. E, por sua vez, para os 

isebianos, conscientização seria a captação da realidade capitalista nacional. Embora 

implicasse a consciência de classe ela devia ser mais elevada para o nacional: de 

consciência de grupo particular para nacional. 

 A perspectiva de conscientização em Paulo Freire era semelhante a de 

Mannheim e a dos isebianos que também se baseavam naquele. E para todos eles ela era 

uma conscientização que se vinculava aos ideais liberais. 

 Em Educação e Atualidade Brasileira, a pedagogia de Freire era diretiva 

(PAIVA, 2000) nos marcos isebianos em que se defendia a formação, como quereria 

Mannheim, a formação ideológica das massas para conscientizar da necessidade de 

adesão ao projeto de desenvolvimento nacional. Freire concordava com a necessidade 
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de uma educação ideológica da burguesia nacional para a sua continuação do projeto de 

desenvolvimento dentro dos marcos nacionais, a educação da classe média e a educação 

do povo. Freire concordava com a ideologia isebiana de um projeto iluminista em que 

os intelectuais teriam o papel fundamental de orientar as massas. Ele falava, na sua tese, 

da necessidade de educar o povo para ter a consciência dos seus problemas e dar-lhe 

uma “ideologia do desenvolvimento” (PAIVA, 2000, p.164). 

 Afigurasse-nos estranho que a Vanilda Paiva não tenha considerado como tendo 

sido uma influência considerável, nesta fase, o pedagogo norte americano John Dewey. 

Primeiro pela visão de sociedade de Freire que nesta altura não se separou muito ainda 

de Dewey, embora ele já incorporasse a cultura popular. A visão de educação como 

processo democrático nesta fase se baseava na ideia de Dewey da educação como 

experiência. Mesmo o método de projeto está patente na teoria freireana quando fala da 

descrição rigorosa da sociedade como deixamos registado anteriormente. Outro 

elemento que pode ser encontrado em Freire é a compreensão da educação como 

experiência mutuamente comunicada, cara a Dewey, para o ensaio, em Educação como 

Prática da Liberdade, de elaboração do seu método de diálogo. 

 Esta fase do pensamento de Paulo Freire ajudaria a África no seu processo de 

libertação do colonialismo uma vez que tinha como seu núcleo principal a 

descolonização política e a construção de uma nação una e indivisível, além disso,  

também contribuiria no debate em torno da necessidade do conhecimento rigoroso da 

sociedade e, consequentemente para a formação de uma consciência crítica. Porém, 

nesta fase, Freire teria pouca força para uma alteração radical da situação colonial, mas, 

sobretudo da mentalidade colonial. 

 Na próxima seção da tese, abordaremos o que consideramos ser as bases de 

Freire para a elaboração mais explícita e desenvolvida da teoria de colonialismo 

nomeadamente a leitura de obras africanas. Mas, vale recordar que foi no âmbito do 

trabalho na CNA que Paulo Freire será surpreendido pelo golpe militar de 1964. O 

golpe atingiu as atividades de Freire não só no governo federal como no SEC e no MCP. 

Ele foi preso e liberto 70 dias depois. E assim iniciaria o seu longo exílio que o levou 

sucessivamente a Bolívia, Chile, Estados Unidos, Suíça. Será no seu último período de 

exílio que trabalhará na África. 
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1.4 O Primeiro Encontro Teórico com África e a Viragem Decisiva: 1965-1970 

 Ao deixar o Brasil para o exílio, Paulo Freire teve como seu primeiro país de 

acolhimento a Bolívia. Um mês depois esse país também passou por um golpe de 

Estado, assim em novembro de 1964 mudou-se para o Chile. 

 No Chile trabalhou dois anos e meio para o Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP) como assessor do economista Jacques Chonchol depois foi trabalhar para o 

Instituto de Capacitación y Investigación em Reforma Agrária (ICIRA) (FREIRE, 2007, 

p. 213). Segundo ele próprio conta, em Pedagogia da Esperança, aquele país da 

América Latina se constituiria em lugar de saudade do seu país, de uma dor de alguém 

que tinha partido a força, mas também de possibilidade e esperança. Para que ele se 

tornasse um lugar de possibilidade aproveitou a distância do Brasil para analisar e 

compreender o seu país e as suas experiências, que teve como um dos resultados mais 

importantes o livro Pedagogia do Oprimido. 

 O seu trabalho no INDAP consistia no acompanhamento de educadores e 

educadoras que desenvolviam a “formação para quem, nas bases, nos assentamentos da 

reforma agrária, trabalharia, com camponeses e camponesas, a questão fundamental da 

leitura da palavra, sempre precedida da leitura do mundo” (FREIRE, 2014a, p.60). 

Segundo ele conta, com os camponeses chilenos aprendeu bastante tendo fortalecido e 

se valido da experiência do SESI: “com os pescadores, com camponeses e trabalhadores 

urbanos, nos morros e nos córregos do Recife me haviam vacinado contra a arrogância 

elitista” (FREIRE, 2014a, p.65). 

 O ambiente politico do Chile era, à época, favorável. Acabava de chegar ao 

poder a democracia cristã e havia toda uma euforia e abertura ao debate e a novas 

experiências politicas. Por isso, Santiago tornou-se um lugar de romaria para 

intelectuais, políticos, estudantes, ativistas, etc. Juntava-se a esse clima o contexto 

internacional de euforia na América-Latina, a experiência cubana que dava o 

testemunho de que outra sociedade era possível, a personalidade de Camilo Torres, o 

amor revolucionário de Che Guevara (FREIRE, 2014a, p. 62) tudo isso tornou, para 

Paulo Freire, aquele momento decisivo. Nesse ambiente politico e intelectual e de 

experiência de construção de uma sociedade com e pelas bases, Paulo Freire encontrou 

“as condições histórico-sociais em que se pode gestar a pedagogia do oprimido” 

(FREIRE, 2014a, p.58) e chama atenção que “não me refiro agora ao livro que escrevi e 

que, por sua vez, se desdobra ou se alonga numa necessária pedagogia da esperança” 
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(Idem, p. 58). Ora, naquele clima, de um lado, de dinamismo politico e, de outro, de 

troca e partilha com os trabalhadores do campo, emergiu a ideia de uma pedagogia do 

oprimido e se deu o deslocamento fundamental de sua visão da educação de posição 

pequeno-burguesa, como afirmava em relação às fases anteriores, para a do oprimido.  

 Anteriormente Paulo Freire, talvez, tenha se limitado apenas a dar voz aos 

oprimidos, mas a experiência chilena ajudou-o não só a dar a voz a esses sujeitos 

explorados/espoliados, mas passou a encarnar a própria condição de oprimido, ou seja, 

deu-se uma virada filosófica que ia se constituir em um pressuposto epistemológico 

para a elaboração da sua pedagogia do oprimido. Por isso, emergiu, assim, um 

protagonista novo: o oprimido e, consequentemente, o opressor. 

 Em nossa opinião, a experiência da dinâmica política do Chile, sobretudo, a 

convivência com os camponeses irão contribuir com o progresso do pensamento de 

Paulo Freire e permitir o seu desdobramento para duas direções: a primeira foi a 

aproximação com o marxismo
3
 e a segunda, a formulação de uma pedagogia a partir dos 

oprimidos, sendo de uma contribuição decisiva a apropriação da literatura africana na 

qual se serviu basicamente para a descrição do oprimido (e do opressor). Estes dois 

eixos nos parecem fundamentais para o progresso intelectual do autor.  

 O postulado anterior não pretende indicar que Paulo Freire tenha abandonado 

suas bases anteriores. Ele continuou a denotar, na Pedagogia do Oprimido, as 

influências da fenomenologia existencial, do personalismo e do historicismo de Pe. Vaz. 

O existencialismo tem sua marca na sua insistência sob a proposição de que os 

oprimidos deveriam construir a sua identidade, a sua biografia. Citando Sartre, sobre a 

questão da consciência, Freire (2014b) vai dizer que: “a consciência e o mundo se dão 

ao mesmo tempo: exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, relativo 

a ela” (Sartre, apud, FREIRE, 2014b, p. 98). O personalismo de Pe. Vaz está bem 

marcado quando Paulo Freire fala da necessidade dos oprimidos deixarem de ser objeto 

e tornarem-se sujeitos da história. 

 A marca bíblica é também perceptível como aponta Semeraro (2009) ao afirmar 

que a pedagogia do oprimido ecoa “ressonâncias bíblicas de um povo escravizado em 

                                                           
3 A leitura das obras anteriores a Pedagogia do Oprimido, especialmente a Educação como Prática da 

Liberdade, que é o que tivemos acesso, mesmo podendo ter elementos anunciadores desta fase, não se 

encontram nelas elementos que possam ligar Paulo Freire ao marxismo. A sua ligação com o marxismo 

poderia se dar mesmo na proporção em que Mounier, que influenciou a juventude cristã, se aproximou do 

marxismo sem o adoptar como sua referência de base. 
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busca de libertação e da própria terra” (SEMERARO, 2009, p. 20). E aqui denota-se o 

progresso de um outro conceito, a liberdade que passou a ser libertação (SCOCUGLIA, 

1999): “ 'liberdade' era 'individual, mental, personal', a 'libertação' significa sair 

vencedor nos conflitos sociais de classe. Freire diz que não há libertação sem 

'humanização do homem', e não há humanização sem a ruptura com a estruturação 

classista do capitalismo” (SCOCUGLIA, 1999, p. 56). 

 Na verdade a força da Pedagogia do Oprimido vai se situar numa obra que faz 

emergir a um só tempo uma espécie de anúncio profético e bíblico e mobilização 

revolucionária (e denúncia da exploração), como diria Carlos Alberto Torres quanto ao 

anúncio: 

Freire introduz o valor do profetismo (grifo do autor), já não só como 

discernimento da palavra de Deus para os povos por intermédio de 

certos homens, eleitos, mas como atividade concreta e 

comprometedora da qual nenhum homem que assuma esse dinamismo 

libertador poderá eximir-se. Mas, talvez, Freire entenda que essa 

missão profética não é só para eleitos e, sim, para todos. Não há 

eleição, a não ser a da vivência cotidiana, que oprime todos os 

homens. É uma eleição sem opção. (TORRES, 1979 p. 9) 

 

 Em Pedagogia do Oprimido o chamado para a transformação radical da 

estrutura social e econômica nos parece claro quando Freire considera que a Pedagogia 

do Oprimido é aquela “que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos 

oprimidos, de que resultarão seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em 

que esta pedagogia se fará e se refará.” (FREIRE, 2014b, p.43)  

 O discurso de Freire, nesta obra, deixa evidente a descrição de uma sociedade 

estruturada por duas classes: a classe dos oprimidos e dos opressores. Por isso, a sua 

pedagogia aponta para uma educação de supressão das classes e a restauração da 

humanidade. Ele aponta para tal tarefa, que seria dos oprimidos, o diálogo como a arma 

principal. Por isso mesmo, para ele, “Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí 

que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo” (FREIRE, 2014b, p. 107). E, 

para SCHIMIED-KOWARZIK, “para Freire a educação se torna um momento da 

experiência da dialética total da humanização dos homens, com igual participação 

dialógica de educador e educando” (SCHIMIED-KOWARZIK, p.86). 

 O diálogo levaria a conscientização, um processo que não deve ser confundido 

com a conscientização ocidental (SEMERARO, 2009). A conscientização, no caso de 

Freire, ultrapassa a relação sujeito objeto no sentido instrumental e capitalista e significa 

o assumir da condição de oprimido e combate pela derrubada do colonialismo e a 
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restauração da humanidade roubada (Idem, p. 57).   

 A Pedagogia do Oprimido leva-nos ao testemunho de uma urdidura de uma obra 

que expressa uma relação orgânica entre teoria e a prática, o autor com o seu objeto, o 

pensamento e a experiência, tudo caldeado numa peça que nos traz um exemplo 

emblemático da relação dialética entre o sujeito e objeto. Se José Paulo Neto (2011), no 

seu pequeno livro, Introdução ao Estudo do Método de Marx, afirma, citando Lenin, 

que “(…) Marx não deixou uma lógica, deixou uma lógica d’ O Capital” (NETO, 2011, 

p. 28), podemos afirmar que Freire é um marxista justamente por isto: ele não se 

enquadrou de forma mecânica a nenhuma filiação teórica, percorreu a lógica que a 

Pedagogia do Oprimido exigia.  

 Paulo Freire em entrevista a Carlos Alberto Torres, dizia: 

 

Pedagogia do Oprimido e, já no primeiro capítulo, discuto um tema 

que me parece fundamental: a constituição histórica da consciência 

dominada e sua relação dialética com a consciência dominadora na 

estrutura de dominação. Mas para que fique claro que não tenho uma 

posição idealista, quando falo de consciência estou referindo-me ao 

homem como um corpo consciente. O núcleo central deste capítulo 

pretende compreender o fenómeno da introjeção da consciência 

dominadora na consciência oprimida. O resultado é que a consciência 

oprimida constitui-se como uma consciência dual: é ela e é a outra 

nela hospedada (FREIRE apud TORRES, 1979, p. 9). 

 

 Na pergunta seguinte, Carlos Alberto questionou: “É uma espécie de síntese 

dialética?” E, Paulo Freire respondeu: 

Minha perspectiva é dialética e fenomenológica. Creio que, a partir 

dai, deve-se buscar a superação desta relação antagônica e isto não 

pode ser feito a nível idealista. Basta diagnosticar cientificamente esse 

fenómeno para que se estabeleça a exigência da educação como ação 

cultural de caráter libertador, através da qual pode se propiciar a 

extrojeção da consciência dominadora que está “habitando” a 

consciência oprimida (...) Uma libertação que compreende a luta de 

classes, o enfrentamento entre países subdesenvolvidos e os países 

imperialistas, entre nossas possibilidades latino-americanas e os 

poderes do norte. (p. 14) 

 

 Portanto, fica clara, neste escrito que Paulo Freire pensava, em 1969, que tinha 

escrito um documento mesmo que tivesse um vetor fenomenológico, mas que era 

sobretudo marxista. As marcas marxistas andam também em volta da necessidade de 

formação do homem novo (FREIRE, 2014b, p.48) para além do uso de outras categorias 

marxistas como práxis (Idem, p. 49). 

 O discurso contido na Pedagogia do Oprimido inclui ainda as influências de 
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Luckacs, Lenin e Mao Tse Tung. A influência destes é sintomática no último capítulo 

em que Freire trata do processo de libertação recorrendo para isso a expedientes 

revolucionários usados por esses como a unidade, a organização e a liderança 

revolucionária. 

 No que concerne a relação educador (a)/educando (a) vale ressaltar que vai 

buscar em Marx, em Teses sobre Feuerbach (terceira tese), a questão de uma educação 

que equilibra a liberdade do educando e da educanda com a autoridade do 

educador/educadora para além de, no processo dialógico, assentar no amor 

revolucionário pelo povo de Che Guevara.  

 O segundo eixo que vai emprestar ao trabalho de Freire uma nova dinâmica é o 

seu encarnar da condição de oprimido que, em nossa opinião, contribuiu, para conseguir 

o feito, a literatura africana com a qual Freire dialogou: referimo-nos as descrições do 

colonialismo, do colonizado e do colonizador por Frantz Fanon e Alberti Memmi. 

Poderá ter contribuído, na mesma senda, para o salto qualitativo, do pensamento de 

Freire, o contexto dos anos 1960 que foi das guerras e Independências africanas. Para 

além de Gana e Guiné que tinham ficado independentes, em 1957 e 1958 

respetivamente, na década de 1960, 16 países africanos conquistaram suas 

Independências. Aliás, a literatura africana a que nos referimos resultava também das 

revoluções africanas tendo Frantz Fanon lutado pela Independência da Argélia e Alberti 

Memmi combatido no movimento pela Independência da Tunísia.  

 Logo no primeiro capítulo do livro Pedagogia do Oprimido, vemos avolumar-se 

a figura do oprimido
4
 (e do opressor). Na descrição podemos assinalar alguns elementos 

estruturantes cuja base Paulo Freire vai buscar em Memmi (2007) e Fanon (1968).  

 Um primeiro aspecto que pode ser mencionado do encontro entre Freire e os 

escritores africanos é a questão de que os colonizados sentem atração pelos padrões de 

vida do colonizador que o tomam como modelo: “Há, por outro lado, em certo 

momento de experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo 

opressor. Pelos seus padrões de vida” (FREIRE, 2014b, p.69). Tanto Memmi como 

Fanon tratam dessa contradição, em que “a ambição primeira do colonizado será igualar 

esse modelo prestigioso, assemelhar-se a ele até nele desaparecer” (MEMMI, 2007, 

p.163), ou ainda quando diz: 

                                                           
4 Como na Bíblia em que uma das figuras importantes é Jesus Cristo que, ao mesmo tempo, que se torna 

uma das figuras centrais era pobre 
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Desse procedimento, que supõe de fato admiração pelo colonizador, 

conclui-se pela aprovação da colonização. Mas, por uma dialética 

evidente, é no momento em que o colonizado mais compõe com sua 

sorte que recusa a si mesmo com mais tenacidade. Isso quer dizer que 

ele recusa, de uma outra maneira, a situação colonial. A recusa de si 

mesmo e o amor pelo outro são comuns a todo o candidato a 

assimilação. E os dois componentes dessa tentativa de libertação estão 

estreitamente ligados: o amor pelo colonizador tem por base um 

complexo de sentimentos que vão da vergonha ao ódio de si mesmo. 

(MEMMI, 2007, p.163) 

 

 Ou ainda quando “um produto fabricado pelo colonizador ou uma palavra por 

ele proferida são recebidas com confiança. Ainda que inadequadas, seus costumes, suas 

roupas, sua alimentação e sua arquitetura são minuciosamente copiados”. (MEMMI, 

p.163). E “o mundo do colono é um mundo hostil, que rejeita, mas ao mesmo tempo é 

um mundo que causa inveja” (FANON, 1968, p.39). 

 Um segundo aspecto importante na descrição do oprimido por Paulo Freire é a 

ideia de que este, não poucas vezes, ambiciona ocupar o lugar do opressor. Este anseio 

parece o mesmo que Frantz Fanon aponta em seu escrito: 

Vimos que o colonizado sonha sempre em se instalar no lugar do 

colono. Esse mundo hostil, pesado, agressivo, pois que ressaca com 

todas as suas asperezas a massa colonizada, representa não o inferno 

do qual desejariam afastar-se o mais depressa possível mas um paraíso 

ao alcance da mão, protegido por terríveis molossos (FANON, 1968, 

p.39). 
  

 Parece-nos licito apontar também que mesmo a descrição da relação do opressor 

e do oprimido como um amálgama contraditório, coincide com os retratos da dicotomia 

colonizado e colonizador combinados pela contradição que aparece sobretudo em 

Retrato do Colonizado Precedido de Retrato do Colonizador de Albert Memmi. Tanto 

em Freire quanto em Memmi, a colonização gesta o colonizador e o colonizado. 

 Albert Memmi aponta o desenlace desta contradição na mesma direção a que 

aponta Freire: “Ora, como já mostramos suficientemente, a condição colonial só pode 

ser mudada por meio da supressão da relação colonial” (MEMMI, 2007, p. 168). 

 Memmi desenvolve algumas ideias que podem ser identificadas em Paulo Freire 

como a supressão do colonizado da história e seu refúgio, no caso de Memmi, na 

família e na religião.  A religião “se oferece como uma das raras linhas de recuo; para o 

grupo, é uma das raras manifestações que podem proteger sua existência original” 

(MEMMI, 2007, p. 142). Paulo Freire diz, na Pedagogia do Oprimido, que o 
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colonizador, na urdidura histórica da ideologia que acaba esmagando ao oprimido, 

busca como argumento para justificar e endurecer mais a sua exploração a ideia de que 

os oprimidos são preguiçosos, tal como podemos descobrir em Alberti Memmi: 

“Consideremos, nesse retrato-acusação, o traço da preguiça. Ele ocupa um lugar de 

destaque na dialética: enobrecimento do colonizador-rebaixamento do colonizado. Além 

disso, é economicamente frutífera” (Memmi, 2007, p.117). 

 A visão do oprimido e do opressor, conforme vimos nesta fase de pensamento de 

Paulo Freire, norteará a nossa pesquisa nos retratos do colonizado e do colonizador e a 

situação em que eles emergem. A nossa hipótese é a de que este pano de fundo pode 

explicar a situação do colonialismo das mentes africanas e, por isso, seus postulados 

nortearão a nossa análise.  

 Nesta fase, Freire faz o encontro teórico com África, no sentido de sua 

apropriação, e seu pensamento teve naquele continente impacto e, pela repercussão da 

sua Pedagogia do Oprimido, foi convidado a trabalhar na África tendo o seu 

pensamento se radicalizado mais ainda (SCOCUGLIA, 1999; GADOTTI, 2012) que já 

era, marcadamente, marxista, o que demonstraremos a seguir. 

1.5 Da solidariedade à comunhão e a participação na África: década de 1970 

Paulo Freire passou a viver, entre abril de 1969 e fevereiro de 1970, em 

Massachusetts, nos Estados Unidos da América (FREIRE, 2007). Foi assessor do 

Center for Study of Development and Social Change e professor visitante da 

Universidade de Harvard. Em Harvard tinha sido contratado para ministrar aulas sobre 

suas próprias reflexões (Idem).  

 Foi durante a sua permanência nos Estados Unidos que publicou na Harvard 

Educational Review o seu artigo Ação Cultural par a Liberdade (FREIRE, 1982, p.42) 

que daria título ao seu terceiro livro
5
: Ação Cultural para a Liberdade e outros Escritos. 

É um livro que reúne trabalhos escritos entre 1968 e 1974 (FREIRE, 1982, p. 7) o que 

quer dizer que o livro se compõe de artigos escritos no Chile, Estados Unidos e Suíça. 

Portanto, são trabalhos que foram escritos em momentos distintos de sua vida, mas que 

mantem uma unidade em termos das preocupações levantadas como pretendemos 

demonstrar.  

 Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos entrelaça três núcleos 

                                                           
5
 Ele próprio di-lo em nota de rodapé do título do ensaio (FREIRE, 1982, p. 24) 
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fundamentais: a questão agrária, a politização dos camponeses e a teoria do 

conhecimento. Esta teoria do conhecimento, por sua vez, não é qualquer uma, ela 

implica-se diretamente na aprendizagem dos camponeses. Para além dos três núcleos 

referidos o livro trata também da posição da igreja em relação à educação dos pobres. 

Neste livro, Paulo Freire encontra-se com a África porque, nos meados da 

década de 1970, quando ele saiu, muitos países africanos acabavam de conquistar as 

suas Independências e outros estavam no auge das suas lutas pela libertação e algumas 

questões que eles enfrentavam eram justamente as preocupações que a Ação Cultural 

tratava: reforma agrária, a instrução e a educação (sobretudo) política dos cidadãos. No 

caso dos países africanos que eram colónias de Portugal, a discussão do papel da igreja 

no processo colonial, pela educação, era pertinente. 

 Havia a reforma que urgia fazer e que significava devolver, concomitantemente, 

o real poder aos camponeses (sobre a sua terra) que é o que preocupou Paulo Freire 

(FREIRE, 1981, 1982) nesses escritos embora ele falasse com os olhos postos na 

América-Latina. Portanto, aqui se explica a solidariedade que será complementada pelas 

Cartas à Guiné-Bissau em que, neste livro, transcenderá para a participação (de Paulo 

Freire em África). 

 Como já fomos indicando no parágrafo anterior, Paulo Freire discute no livro a 

reforma agrária e fica perceptível a sua compreensão de que ela (a reforma agrária) 

devia ser feita de forma que restituísse o poder real aos camponeses sobre a terra e a 

arma que ele se propunha oferecer para a empreitada era a alfabetização politica de que 

fala diretamente no oitavo ensaio deste livro
6
. Para alfabetizar politicamente de modo a 

que os camponeses tomassem o poder, Freire vai sugerir uma alfabetização crítica pela 

conscientização e, essa conscientização que seria em relação aos arranjos de uma 

sociedade capitalista como ele próprio dizia no livro: “se há algo intrinsecamente mau, 

que deve ser radicalmente transformado e não simplesmente reformado, é o sistema 

capitalista mesmo, incapaz, ele sim, de resolver o problema com seus intentos 

'modernizantes'” (FREIRE, 1982, p. 59). 

 Por isso ele ter se preocupado nos ensaios deste livro pela teoria do 

conhecimento para a educação dos camponeses. Para ele, a primeira condição de 

educação é a clarificação politica e neste caso seria o educador se perguntar de que lado 

estaria: do lado dos subalternos (incluídos, claro, os camponeses) ou do lado da classe 

                                                           
6 O título do ensaio é: O Processo de Alfabetização Política- Uma Introdução, na 6ª edição, de 1982, p. 

86 
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dominante? E a seguir, para quem está do lado dos camponeses, teria que levar em conta 

que conhecer é transformar e daí, ao ensinar os camponeses, ter em mente, por sua vez, 

que a estes se deve ensinar não propriamente um conteúdo a ser engolido
7
 pelos 

educandos, mas a ser problematizado (FREIRE, 1982, p. 44). Durante o processo de 

aprendizagem o educando terá que chegar a algumas verdades básicas como as de que 

ele é um fazedor legitimo da cultura, material e imaterial, e, consequentemente, que 

todos os humanos são produtores de cultura, mas paradoxalmente os produtos culturais 

abundam em algumas mãos e escasseiam em outras, o que levará a compreensão 

histórica de acumulação de alguns grupos em detrimento de outros o que naturalmente 

levará a indignação e ao processo de luta contra o açambarcamento de recursos pelos 

poderosos e a necessidade  de reposição da justiça. Conforme diz a dado passo: 

 

A análise destas relações começa a aclarar o movimento dialético que 

há entre os produtos que seres humano criam ao transformarem o 

mundo e o condicionamento que estes produtos exercem sobre eles. 

Começa a aclarar, igualmente, o papel da prática na constituição do 

conhecimento e, consequentemente, o rol da reflexão crítica sobre a 

prática. A unidade entre prática e teoria, a ação reflexão, subjetividade 

e objetividade, vai sendo compreendida, em termos corretos, análise 

daquelas relações antes mencionadas (FREIRE, 1982, p. 49). 

  

 Portanto, aqui podemos ver aproximação de Freire com a perspectiva marxista 

do processo de conhecer e não é por acaso que ele avança: “Analfabetos ou não, os 

oprimidos, enquanto classe, não superarão sua situação de explorados a não ser com a 

transformação radical, da sociedade de classes em que se encontram explorados” 

(FREIRE, 1982, p. 48) 

 Portanto, nesta fase da vida intelectual, as reflexões de Freire começam a se 

deslocar da superestrutura para a infraestrutura (Scocuglia, 1999) e avança mesmo para 

a profunda relação de patrão/trabalhador, lucro, como quando se refere a cartilhas a 

serem usadas no processo de alfabetização dos camponeses: “neste se discute o 

significado do trabalho, as relações entre trabalhadores e patrão; o problema da 

produção. Quem lucra com ela, etc.” (FREIRE, 1982, p. 52) Para a análise das cartilhas 

se embasa na discussão de Chomisky usando para isso os conceitos de “estrutura de 

                                                           
7
 Dai recorrer ao Sartre, no seu livro Situações, em que este fazia a crítica a ideia de que “conhecer é 

comer” (FREIRE, p. 44) 
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superfície” e “estrutura profunda”. (Idem, p. 51) 

 Para Freire, no fundo é importante o municiamento dos camponeses de modo a 

que se tornem intelectuais orgânicos da sua causa. Mas o objetivo maior já se advinha 

nesta obra: “É bem verdade, porém, que há uma diferença fundamental entre o ato de 

denúncia e do anúncio numa sociedade de classes e o mesmo ato numa sociedade que se 

refaz numa perspectiva socialista” (FREIRE, 1982, p. 59).  

 O outro ensaio que particulariza o livro em análise é o escrito: O Papel 

Educativo das Igrejas na América Latina.  Para Freire, o papel da igreja devia ser o de 

encarar a educação como instrumento de libertação da América Latina. Por isso, a 

igreja, católica ou protestante, deve assumir seu papel histórico de olhar para a 

dimensão profética do evangelho (FREIRE, 1982). 

 Tem havido posicionamentos diferentes no continente latino-americano. Há 

alguns dirigentes da igreja que atuam com “inocência” no seu papel, outros que são 

conscientes, mas fingem espertamente inocentes (FREIRE, 1982). Há um terceiro grupo 

que é profético (Idem). 

 Os dois primeiros acabam colaborando com o sistema capitalista de dominação 

de uma classe sobre as outras, inocentes ou não. Os inocentes e os espertos tornam a 

igreja um lugar de refúgio das massas dicotomizando a vida do transcendente e da 

verdadeira salvação. Estes acabam desta forma colaborando com a classe exploradora. 

 Dentro do curso da história muitos dos inocentes acabam descobrindo o seu 

papel de colaboração com a dominação e, sofrem com isso, mas sofrer ainda não é 

libertar (Idem). Alguns trabalham no sentido de levar a população a suportar com a dor 

e outros a que a população se aparte da vida. Num e noutro caso ainda não é libertação. 

Perante a situação antagônica eles posicionam-se a favor de uma convivência pacífica 

entre os opressores e os oprimidos (FREIRE, 1982). 

 Alguns modernizam-se e passam a tratar os cristãos de forma tecnocrática, com 

números e ilustrações científicas. Modernizam o material didático, etc. Estes, não 

poucas vezes, e seguindo a lógica do mercado, se tornam assistencialistas (Idem). 

Unidos a outros grupos que emergiram, mas que ainda estão no gozo da consciência 

transitiva ingênua, começam a jogar o jogo do capitalismo imperialista, o do 

“desenvolvimentalismo” (Idem).  

 O grupo cumpre um papel mais libertador na América Latina é o profético, que 

assume a consciência crítica e segue o rumo que o mundo está a tomar historicamente. 

Estes entram no processo de libertação (FREIRE, 1982). 
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 No caso dos países africanos ex-colônias de Portugal, a igreja católica foi 

conivente com o colonialismo como desenvolveremos no capítulo II desta tese. Nas 

colônias portuguesas a educação Indígena estava sob a responsabilidade da igreja 

católica através do Acordo Missionário
8
 de 1940 (que detalhava os pormenores contidos 

na Concordata de 1940 assinado entre Portugal e o Vaticano) e do Estatuto Missionário
9
 

de 1941. “Os portugueses acreditavam que há maiores possibilidades de um africano se 

tornar português em todos os sentidos se ele for católico” (Mondlane, 1995, p.63). Eles 

usaram a igreja católica com dupla intenção segundo Eduardo Mondlane (1995): formar 

alguns elementos da população que serviriam de intermediários “entre as massas e o 

Estado colonial e inculcar uma atitude de servilismo nos africanos.” (MONDLANE, 

1995, p. 56). Isso pode ser percebido nas palavras do Cardeal Gouveia, em 1960: 

Tentamos atingir a população nativa em extensão e profundidade para 

os ensinar a ler, escrever e contar, não para os fazer “doutores” (...). 

Educá-los e instruí-los de modo a fazer deles prisioneiros da terra e 

protege-los da atracção das cidades, o caminho que os missionários 

católicos escolheram com devoção e coragem, o caminho do bom 

senso e da segurança política e social para a província (...) as escolas 

são necessárias, sim, mas escolas onde ensinemos aos nativos o 

caminho da dignidade humana e a grandeza da nação que os protege 

(apud MONDLANE, 1995, p.56) 

 

Em pleno regime colonialista fascista de Salazar, em Moçambique, tem um 

exemplo de resistência da igreja, pela educação, num projeto que esteve a cargo da 

Missão Suíça de Lausanne que levou a cabo uma educação voltada para a formação 

politica, sobretudo, no Sul de Moçambique
10

. Esta igreja desafiou o governo português 

e educou nas línguas nacionais através de métodos interativos que levavam os 

educandos a tomada de consciência sobre a sua situação de oprimidos. Da educação da 

Missão Suíça passaram grandes nacionalistas da revolução moçambicana, desde o 

próprio líder fundador da FRELIMO, Eduardo Mondlane, até ao presidente de 

Moçambique de 2005 a 2015, e muitas outras pessoas que fizeram parte do governo e 

                                                           
8 A Concordata entre a Santa Sê e a República Portuguesa pode ser consultada neste site: 

http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Texto%20da%20Concordata%20-%201940.htm 
9
 Lei Orgânica do ultramar (Decreto-lei nº 39 666). Capítulo I: Dos indígenas portugueses e seu estatuto. 

Ministério do ultramar. 
10 Pode se aprofundar esta experiência e se compreender o seu alcance e os seus limites no livro de 

Ngoenha: NGONEHA, S. Estatuto e Axiologia da Educação em Moçambique: o paradigmático  

questionamento  da Missão Suíça. Maputo. Livraria universitária. 2000. 
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da FRELIMO. Aliás, a pesquisadora Teresa Cruz e Silva defendeu uma tese
11

 na 

Inglaterra em que argumentava que as igrejas protestantes teriam contribuído com a 

formação da juventude na África, analisando o caso da Missão Suíça em Moçambique. 

Muitos dirigentes do African National Congress (ANC) na África do Sul, incluindo o 

Mandela, foram formados pelas igrejas protestantes. Recorde-se que Mandela foi da 

igreja Metodista Wejeliana. 

 Seria importante destacar também que o livro Ação Cultural para a Libertação e 

outros escritos, ressoa também uma palavra profética pela mensagem de esperança para 

os camponeses e os explorados da América Latina e do mundo, apelando 

constantemente a uma libertação. O profético a que nos referimos é aquele que o 

próprio Paulo Freire se refere, falando de Amílcar Cabral, no discurso que ele proferiu 

na faculdade de Educação, na Universidade de Brasília (UNB) e que consta do livro 

Pedagogia da Tolerância em que ele diz que o profeta não é um louco e sim 

“exatamente quem, por viver intensamente o hoje, advinha o amanhã (...) O profeta é 

exatamente esse cara que não tem nada de doido, que tem uma profunda raiz no hoje 

que ele briga para transformar” (FREIRE, 2014d, p. 125). 

 Paulo Freire pisa pela primeira vez o continente africano em 1971 numa viagem 

que o levou sucessivamente a Zâmbia e Tanzânia. A caminho de Kitwe, Zâmbia, foi lhe 

pedido na capital, Lusaka, que permanecesse, por algumas horas, para um encontro 

organizado por um jovem casal americano com militantes do MPLA (Movimento 

Popular de Libertação de Angola), baseados em Lusaka
12

 (FREIRE, 2014a, p. 202). 

Com esse grupo dialogou durante uma tarde e uma noite sobre o seu processo de 

educação e libertação. Em Kitwe permaneceu uma semana para um seminário num 

centro de estudos teológicos, Mindolo Ecumenical Foundation (FREIRE, 2014a, p. 

201). 

 Depois da Zâmbia foi para o seu destino final que era Dar-es-Salam, capital da 

Tanzânia. Em Dar (como também se chama abreviadamente esta cidade) trabalhou na 

universidade do mesmo nome: Universidade de Dar-es-Salam. Na Tanzânia, para além 

das suas atividades normais, conversou, na época, com o presidente daquele país, Julius 

Nyerere. Segundo o próprio Paulo Freire a conversa com aquele governante era em 

torno do seu magnífico ensaio Education for Self-reliance e sobre o livro de Freire, 

                                                           
11

 Cruz e Silva, T. Protestant Churches and the Formation of Political Consciousness in Southern 

Mozambique (1930-1974): the case of the Swiss Mission. (Bradford: University of Bradford, Tese de 

Doutoramento). 
12 Lusaka: Capital da Zâmbia. 
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Pedagogia do Oprimido.  Aliás, é preciso que se enfatize que os convites a Freire para 

África surgem devido o impacto de Pedagogia do Oprimido
13

. Foi durante a sua 

permanência na Tanzânia que foi convidado pelos membros da Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO) que tinham suas bases de guerrilha também na Tanzânia a 

conhecer o programa do movimento e a conversar com eles sobre a educação e o 

processo de libertação (FREIRE, 2014a, p. 204b). 

 Sem dúvida que a presença de Paulo Freire na África tem sua maior relevância 

no trabalho que realizou em Guiné-Bissau não só pela ligação maior e mais efetiva 

como também pela produção que veio a suscitar com próprio Freire e pelos seus 

estudiosos
14

. 

 Fernando Faundez afirma que a década de 1970 foi produtiva para o pensador 

pernambucano devido a duas questões fundamentais (FAUNDEZ, 1996, p.190): o nível 

de liberdade com que trabalhou no Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, e o seu 

encontro com África (pp.190-191). 

Deste modo, para Paulo, o sentimento de liberdade com se beneficiou 

no seu trabalho no Conselho aparece como um elemento essencial do 

qual ele sublinha a importância, na medida em que precisamente foi 

essa liberdade que permitiu ao seu pensamento melhor desenvolver-se. 

(...) O trabalho de Paulo na África constitui certamente a etapa mais 

avançada de sua práxis atual, na medida em que ele retomou 

totalmente seu pensamento e sua ação, mas também na medida em 

que, fazendo isso, teve oportunidade de redescobrir a América Latina 

e seu país, por intermédio de África (FAUNDEZ, 1996, pp. 190-191). 

 

 Scocuglia (1999) defende que o pensamento de Paulo na África encontrou a sua 

maior radicalidade passando a preocupar-se mais com a infraestrutura (SCOCUGLIA). 

A inflexão do pensamento freireano encontra o seu maior suporte, certamente, no 

trabalho que realizou nos países africanos de expressão portuguesa à exceção de 

Moçambique (FREIRE, 2014a, p. 205) embora tenha tido, como já afirmamos um 

encontro com os dirigentes da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) na 

Tanzânia. 

 Uma obra que é importante referir e da qual iremos nos deter nas próximas 

linhas não só porque foi o livro mais importante de Paulo Freire sobre África, mas 

                                                           
13

 Estas informações tiramos da Pedagogia da Esperança que era justamente a discussão da Pedagogia 

do Oprimido e seu impacto. 
14

 Pode se dar exemplo do próprio livro Cartas à Guiné-Bissau, bem como os livros que escreveu com 

Sérgio Guimarães e com António Faundez. 
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também porque é uma obra que será importante na análise do nosso trabalho é Cartas à 

Guiné-Bissau. Este livro resultou de um convite que Freire recebeu em 1975 como 

funcionário do Conselho Mundial das Igrejas e como membro do Instituto de Ação 

Cultural (IDAC) do governo de Guiné-Bissau (FREIRE, 2007, p.221). Como ele 

escreve numa epígrafe que consta da capa deste livro da edição de 2014b: “Como 

homem do terceiro mundo, como educador e com este mundo comprometido, outra não 

pode ser a minha posição senão a de oferecer a contribuição mínima que possamos dar 

ao povo da Guiné-Bissau”.  

 Paulo Freire (2014a) afirma categoricamente que esteve em Guiné-Bissau não 

como um técnico que ia prestar uma assistência, mas como um militante. Ele explica, no 

seu relato, que quando aceitou se deslocar à Guiné-Bissau “a luta do povo da Guiné-

Bissau e Cabo Verde” (FREIRE, 2011, p. 16) não lhe era estranha. Isto é, foi para 

Guiné-Bissau decidido a juntar-se na luta por uma causa que considerava justa. Quando 

viaja para o país africano foi com a consciência de que eles não partiam do zero, “mas 

de suas fontes culturais e históricas, de algo de bem seu, da alma mesma de seu povo, 

que a violência colonialista não pode matar” (FREIRE, 2011, p.17). E algo interessante 

é que Paulo Freire, como sempre, não era ingênuo, sabia que ia ajudar: “Sabíamos que 

tínhamos algo com que contribuir para a resposta a aquele desafio. Se o não tivéssemos, 

não se explicaria a aceitação do convite” (Idem, p.17). 

 Para Freire a ajuda só poderia acontecer numa situação em que tanto eles (ele e a 

sua equipe) como os guineenses fossem sujeitos do processo: 

A ajuda autentica, não é demais insistir, é aquela em cuja pratica os 

que nela se envolvem se ajudam mutuamente, crescendo juntos no 

esforço comum de conhecer a realidade que buscam transformar. 

Somente numa tal prática, em que os que ajudam e os que querem ser 

ajudados se ajudam simultaneamente, é que o ato de ajudar não se 

distorce em dominação do que ajuda sobre quem é ajudado. Por isso é 

que não há real ajuda entre classes dominantes e classes dominadas 

nem entre “sociedades imperiais” e as chamadas sociedades 

dependentes (FREIRE, 2014a, p. 17). 

 

  No encontro entre dois parceiros, o trabalho educativo deve ter como 

objetivo crescimento mútuo. Quem vem ajudar tem sempre alguma coisa a aprender 

com a pessoa que necessita. Todo ser humano é rico de experiências dentro do seu 

contexto cultural e histórico. Só como militante e não como especialista neutro é que 

Paulo Freire poderia prestar a mínima colaboração à Guiné-Bissau. Diz, ainda, que 

jamais ele e a equipe levariam um projeto pronto de Genebra para Guiné-Bissau como 
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uma “dádiva generosa” (FREIRE, 2011, p. 17). “Este projeto, pelo contrario, teria que 

nascer lá, pensado pelos educadores nacionais em função da pratica social que se dá no 

país” (Idem, p. 17). Para ele a sua colaboração da concepção do projeto de educação e a 

sua implementação dependeria da possibilidade de conhecimento da realidade nacional 

da Guiné e o aprofundamento do que sabiam da luta de libertação nacional.  

 Portanto, partia da posição radical de não levar qualquer solução “empacotada” 

ou “pré-fabricada” (p. 18). Eles sempre pensaram (ele e a equipe) que não poderiam 

ensinar aos educadores de Guiné-Bissau sem com eles aprenderem: “aprender primeiro 

para, em seguida, começando a ensinar, continuar a aprender” (p. 18). A situação da 

Guiné-Bissau teria que ser problematizada. Ele chama a atenção para o perigo da 

“burocratização” que “aniquilando a criatividade, os transforma em repetidores de 

clichês” (p.18). 

 A entrada de Paulo Freire e sua equipe, em Guiné-Bissau, foi feita dentro da 

proposta que ele próprio, coerente com ela, nos apresentou em Pedagogia do Oprimido. 

Primeiro, a necessidade da clarificação politica; segundo, o conhecimento da realidade, 

portanto, não a invasão cultural; terceiro, o diálogo no seu sentido amplo; quarto, a ação 

cultural para a libertação. 

 Em relação à clarificação politica vimos que eles não quiseram vestir a máscara 

de neutralidade, o segundo aspecto é que a equipe de Paulo Freire preocupou-se em 

estudar a realidade, lendo todo o material que estivesse à disposição sobre Guiné-

Bissau, do que se pode destacar a obra de Amílcar Cabral; isto compreendeu as visitas 

exploratórias que incluíam reuniões com os grupos de formação, com as populações, ou 

seja, a procura de temas geradores, com registos, análises, aprofundamentos, debates 

com a equipe de Genebra e esta com os membros da equipe nacional da Guiné-Bissau. 

O diálogo constitui-se mesmo com a procura dos temas geradores e ele se fundamentou 

no amor para com o povo, diálogo horizontal, com respeito e que rechaçou qualquer 

possibilidade de invasão cultural. 

 Para trabalhar em Guiné-Bissau, Paulo Freire valeu-se de quatro fontes 

fundamentais: Amílcar Cabral, Julius Nyerere, Frantz Fanon, Samora Machel e a 

realidade guineense. Em Amílcar Cabral reencontrou o marxismo interpretado para 

África (FREIRE, 2014d): “Amílcar Cabral, para mim, um muito bom marxista, que fez 

uma leitura africana de Marx, não uma leitura alemã de Marx, nem uma leitura do 

século passado [XIX]. Ele fez uma leitura deste século [XX] na África” (FREIRE, 

2014d, p. 140-141). Foi com este marxismo que Freire radicalizou o seu discurso neste 
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escrito. E segundo Freire Amílcar Cabral tinha a mesma visão que Gramsci em relação 

ao papel da cultura embora ele não acreditasse que o revolucionário guineense tivesse 

tido contato com a obra do pensador italiano (FREIRE, 2014d). 

 Paulo Freire foi encontrar em Guiné-Bissau um caso especial de um país que, no 

período da guerra fria, tinha optado pelo caminho do socialismo, aliás, tal como muitos 

outros países recém-independentes, à época, como Moçambique, Tanzânia, Angola, São 

Tomé e Príncipe e Tanzânia. Portanto, para um autor que vinha almejando pela 

construção de uma sociedade socialista não encontrava melhor oportunidade. Aqui se 

tratava de oprimidos que tinham alcançado o poder e que precisavam consolidar e 

ampliá-lo. De partida deparar-se-á com uma situação nunca antes experimentada, em 

nossa opinião, e, em coerência com Amílcar Cabral, como trabalhar diretamente como 

intelectual militante e, igualmente, com as orientações do partido. Por isso aqui, como 

dirá Scocuglia (1999), Freire aprenderá a consideração, nos seus escritos, do intelectual 

coletivo, o partido, como formulou Gramsci. 

 Coerente com Cabral e com o Partido para a Independência de Guiné e Cabo 

verde (PAIGC) Paulo Freire vai ter em conta, em Cartas à Guiné-Bissau, explicitamente 

a formação para uma sociedade socialista (2011, p. 193). Com Cabral, Paulo Freire vai 

não só ter atenção ao respeito pela história e pela cultura autóctone do povo como vai 

respeitar a cultura revolucionária da Guiné-Bissau. Vai considerar a experiência da luta 

de libertação nomeadamente de partir das condições existentes, as mais parcas que 

houvesse, para a construção do novo sistema da educação. Diria ele admirando Cabral: 

  

Aqui como em todas as dimensões do processo de libertação, na 

Guiné-Bissau, se percebe a visão profética de Amílcar Cabral, a sua 

capacidade de analisar a realidade do país, de jamais negá-la, de partir 

sempre dela como estava sendo e não como ele gostaria que fosse, de 

denunciar, de anunciar (FREIRE, 2011, p.30). 

 

Por isso, no lugar de destruir os recursos materiais, pedagógicos e didáticos do 

colonialismo alguns foram aproveitados. Isto aconteceu em quase todos os países 

africanos como se deu mesmo com a língua, grande pomo de discórdia entre Amílcar 

Cabral e Paulo Freire. No caso de Moçambique, por exemplo, como não havia uma 

língua africana falada por todos, o Português foi tornado língua oficial. O caso da 

Guiné-Bissau é diferente, pois este país tem o crioulo que é uma língua falada por boa 

parte dos guineenses (FREIRE, 2014d, p.133). Na verdade, esta questão é um pouco 

mais complexa, como apontam Pereira e Vittoria (2012), e não verteremos aqui seus 
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contornos e tentaremos seu aprofundamento mais adiante. 

 Paulo Freire encontrou em Amílcar Cabral um intelectual com quem poderia 

fazer verdadeira parceria. Ele, como Cabral, foram pedagogos que entendiam a 

necessidade de aliar a paciência à impaciência como diria Freire, o que significa, “a 

unidade dialética entre ação e reflexão, prática e teoria” (FREIRE, 2011, p. 30).  

Portanto, a urgência de vencer a batalha (impaciência) não devia se precipitar aos 

acontecimentos sem uma ponderação teórica (paciência). Por isso suas cartas à Guiné-

Bissau, não são cartas que apontam apenas uma resolução prática dos problemas e elas 

remetam também a um exercício de escrutinar a realidade com base em ferramentas 

teóricas. Isto permeia a obra de Amílcar Cabral (CABRAL, 1978). 

 A experiência em Guiné-Bissau consolidou no nosso autor a ideia de que a 

alfabetização melhor se realiza numa comunidade com alguma consciência politica. É 

que os movimentos de libertação da África, como foi o caso de PAIGC e da FRELIMO, 

dando apenas dois exemplos, a alfabetização iniciou-se com o início da revolução nas 

florestas, nas chamadas zonas libertadas e as populações envolvidas no processo 

revolucionário aderiam aos programas (de alfabetização) naturalmente já com alguma 

consciência politica. E notou-se que nessas comunidades a leitura da palavra tornava-se 

mais fácil e encontrava pessoas motivadas. A população com engajamento politico não 

só possibilita a discussão da revolução como apoia a ampliação das possibilidades 

educacionais, participando dos projetos de construção de salas de aulas, melhoria dos 

espaços, participação na vida da escola ou dos círculos de cultura. Pode-se conferir, na 

Carta nº 3, do livro, a defesa de iniciar a alfabetização em áreas onde já tenha iniciado a 

transformação social. 

 Por isso mesmo no livro Cartas à Guiné-Bissau, notamos a educação ligada à 

produção, uma experiência que os movimentos de libertação traziam também da guerra 

de libertação. É que as populações, nas zonas libertadas, tinham que se prover a si e aos 

combatentes de alimentos e outros recursos como vestuário o que ligou as revoluções à 

produção de alimentos, criação de animais e outras tarefas de interesse comunitário. E 

isto, pelo menos, Moçambique e Guiné-Bissau puseram também em prática depois da 

Independência tendo estimulado as populações a produzir em cooperativas nos seus 

bairros como também nas escolas; e igualmente havia círculos de cultura onde houvesse 

cooperativas. 

 Para a análise da educação, em Cartas à Guiné-Bissau, Paulo Freire recorreu ao 

Julius Nyerere, que, na época, era o presidente da Tanzânia. Nyerere publicou um 
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escrito bastante famoso, em 1967, chamado Education for Self-Reliance
15

. Para a 

análise da situação colonial, Paulo Freire, voltou a ter como referência Frantz Fanon, 

mas não retomaremos esta análise por ser similar a que apresentamos na secção anterior. 

 Freire considerava Julius Nyerere um dos maiores pedagogos do século XX:  

O Nyerere é outro grande africano de quem eu discordo de vez em 

quando, mas para mim, um dos grandes pedagogos deste século XX, 

não apenas na África, mas no mundo. Só que ele não é conhecido no 

Brasil, ele é conhecido nos países de língua inglesa (FREIRE, 2014d, 

p. 135).  
  

 Julius Nyerere, em Education for Self-reliance, escreve que se um projeto de 

educação deve se adequar ao modelo social em vista, então a educação tanzaniana devia 

se adequar a visão social e à realidade daquele país. Tanzânia se erigia sobre alguns 

pilares básicos, diria Nyerere: igualdade e respeito pela dignidade humana; partilha de 

recursos que são produzidos pelos esforços dos tanzanianos e produção coletiva sem 

exploração. 

 A Tanzânia tinha como horizonte a construção de uma sociedade socialista 

africana, isto é, um socialismo baseados nos valores africanos denominado UJAMAA
16

. 

Por isso o sistema de educação tanzaniano devia encorajar, no dizer de Nyerere, os 

objetivos sociais de viver e trabalhar juntos, para o bem da comunidade; o senso do 

cometimento por toda a comunidade e ajudar os alunos a aceitar os valores apropriados 

ao tipo de futuro que a Tanzânia tinha escolhido, diferente do passado colonial. Isso 

significa que a educação na Tanzânia devia enfatizar o esforço cooperativo e não o 

individualismo; devia priorizar conceitos de equidade e de responsabilidade, seja na 

carpintaria, na criação de animais, ou no espaços acadêmicos. Em particular, a educação 

devia contrariar a tendência à arrogância intelectual. 

 Para Nyerere, os conteúdos deveriam ser os que as pessoas necessitam para viver 

e não os que constarão dos exames e as escolas deveriam ser organizadas como roças. 

 Paulo Freire adota o Education for Self-Reliance para a crítica a educação 

colonial na África:  

A escola colonial, a primária, a liceal, a técnica, está separada da 

anterior, antidemocrática, nos seus objetivos, no seu conteúdo, nos 

seus método, divorciado da realidade do país, era, por isso mesmo, 

uma escola de poucos, para poucos e contra as grandes maiorias. 

                                                           
15 Self- Reliance: autossuficiência. 
16

 UJAMAA: significa, em Suaíli, família alargada ou fraternidade. Julius Nyerere usou o termo 

UJAMAA para formular um modelo de desenvolvimento considerado socialismo africano.  
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Selecionava mesmo até mesmo a pequena minoria dos que a ela 

tinham acesso, expulsando grande parte deles após os primeiros 

encontros com ela e, continuando a sua filtragem seletiva, ia 

aumentando o número dos renegados. Renegados em que enfatizavam 

o sentimento de inferioridade, de incapacidade, em face de seu 

“fracasso” (FREIRE, 2011, p.25) 

 

 Em outra passagem dirá Freire citando Nyerere no Ujamaa: Essays on 

Socialism: 

Em Nyerere a preparação para a vida se dá na compreensão critica da 

vida que se vive, somente como é possível criar novas formas de vida. 

Dai que seu pensamento pedagógico-político esteja empapado do real, 

do concreto, na prática de cuja transformação ele centra atividade 

educativa (FREIRE, 2011, p. 61). 

 

 Paulo Freire, durante o seu percurso intelectual teve a particularidade de 

combinar a sua militância politica e o estudo rigoroso dos fatos que atravessavam a 

militância. Sua interpelação teórica resultou da sua necessidade do domínio da realidade 

com a qual lidava a favor das massas populares. Por isso mesmo, a sua postura para a 

compreensão da dinâmica da realidade educativa levou-o a pensar em soluções à altura 

dos acontecimentos ao redor, tendo por isso ido do existencialismo, ao personalismo, ao 

historicismo e ao marxismo. De recifense se transmudou em brasileiro, latino-americano 

e cidadão do mundo, mas o que, sem dúvida, mais o tornou universal foi congregar na 

sua voz e pessoa os oprimidos do mundo e assim ele se encontrou efetivamente com a 

África. 
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CAPÍTULO II 

2 A VISÃO DE PAULO FREIRE SOBRE O COLONIALISMO NA ÁFRICA  

2.1 Do colonialismo 

Paulo Freire fala, na sua obra, da opressão palavra que, muitas vezes, se 

confunde ou se transmuda em colonialismo. Pudemos verificar a ocorrência desta 

palavra desde A Educação como Prática da Liberdade, passando pela Pedagogia do 

Oprimido, Ação Cultural para a Libertação e outros Escritos, até Cartas a Guiné 

Bissau e A Importância do Ato de Ler. Nestas ultimas a ocorrência da palavra e seus 

derivados é crítica. 

Pelas leituras de Cartas a Guiné-Bissau e do artigo O povo diz a sua Palavra ou 

a Alfabetização em São Tomé e Príncipe é possível perceber que quando Paulo Freire 

foi para à África tinha a consciência de ir contribuir numa realidade marcada pelo 

colonialismo. Pode-se compreender sua necessidade de prestar sua contribuição na luta 

contra a invasão colonial, contra as marcas da violência, contra o sistema de produção 

capitalista e a “desafricanização”. 

2.2 A invasão e ocupação colonial pela força 

Paulo Freire já nas primeiras páginas de Cartas à Guiné-Bissau deixa registradas 

suas primeiras impressões sobre aquele país que na sua chegada se erguia dos 

escombros do colonialismo. Ele exprime a sua indignação ao se deparar com a 

vitalidade de um país que ainda há pouco era “aviltantemente chamada pelos 

colonialistas portugueses de ‘província de ultramar’. Nome pomposo com que 

procuravam mascarar sua presença invasora daquelas terras e a exploração desenfreada 

de seu povo” (FREIRE, 2011, p.13). Mas Freire ao mesmo tempo tem a satisfação de 

encontrar um país que não se reconstruía do zero, mas a partir de suas raízes culturais e 

históricas que o colonialismo não foi capaz de destruir.  

De zero ela partia em relação às condições materiais em que a 

deixaram os invasores quando, já derrotados política e militarmente, 

numa guerra impossível, tiveram de abandoná-la definitivamente após 

25 de Abril, com um legado de problemas e de descaso que diz bem 

do “esforço civilizatório” do colonialismo (FREIRE, 2011a, p.16). 

Ele fazia referência a uma invasão, ocupação e submissão dos povos africanos 

desde o século XV com as aventuras expedicionárias mercantis que fizeram, numa 
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primeira fase, um comércio que se confundia com a rapinagem, saque; ele referia-se as 

ocupações, aos domínios de terras e povos, aos povoamentos europeus e a invasão 

cultural.  

Como ele diria em Pedagogia do Oprimido, quem tinha inaugurado a violência 

são os opressores
17

 que tendo usado a força para conquistar “a terra, os bens, a 

produção, a criação dos homens, os homens mesmo, o tempo em que estão os homens, 

tudo se reduz a objeto de comando” (FREIRE, 2014b, p.63). Para Freire, a violência 

“jamais foi até hoje, na história, deflagrada pelos oprimidos” (FREIRE, 2014b, p.58). 

Foram os opressores que inauguraram o terror, o desamor, a tirania, o ódio, a 

negação dos homens (FREIRE, 2014b, p.59). A violência foi passando de geração em 

geração (Idem, p. 62). Os colonialistas portugueses impuseram-se pela força 

conquistando tudo o que encontravam a sua frente. Como diria Frantz Fanon (1968), 

intelectual de quem se socorre, muitas vezes, Paulo Freire (2011a, 2014b) para 

descrever a situação africana, o colonialismo foi instalado através da violência e por isso 

mesmo o colonizado não aprendeu outra forma de se libertar senão através da violência. 

Dada a violência experimentada, os colonizados ficam de músculos retesados prontos 

para descarregar podendo até agredir os seus próprios companheiros. Eles, diz Fanon 

(1968), sonham nadando, correndo, se libertando. 

Descrevendo o processo de ocupação dos territórios africanos, Fanon (1968), diz 

que estes foram sendo tomados pelas guerras, pelo controle policial brutal e pela 

religião.  

Para Fanon (1968), como para Cabral (1978), de quem também Freire se 

sustenta, pouco a pouco as terras africanas foram sendo povoadas pelos europeus. 

Foram tomados os recursos naturais, os produtos agrícolas, o gado e foi sendo 

desrespeitada a diversidade e a beleza natural (CABRAL, 1978). 

                                                           
17

 Ao que tudo indica, a ideia da constituição do colonizado pela violência, Paulo Freire vai buscar de 

Frantz Fanon, no seu livro Os Condenados da Terra, que alimentou os ideais  revolucionários da década 

de 1960 (Wellerstein, 2008). Por exemplo, Fanon (1968), diria nas primeiras páginas do seu livro: “Sua 

primeira confrontação se desenrolou sob o signo da violência, e sua coabitação- ou melhor, a exploração 

do colonizado pelo colono- foi levada a cabo com reforço de baionetas e canhões” (FANON, 1968, p. 26). 

A Fanon teria ficado na tese de que a violência é que constituía o colonizado e era com a violência que ele 

se iria libertar porque aprendida do colonizador. Por sua vez, Freire diria que o colonizado foi constituído 

pela violência e que seria por ela que se iria libertar, mas humanizar o mundo. Não se libertaria só a si, 

mas também ao colonizador. FANON, F. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro. Editora a Civilização 

Brasileira.  
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No mundo colonial, as cidades dos colonialistas foram se tornando imponentes, 

limpas, com saneamento, luz elétrica (FANON); os seus moradores poderiam “comer, 

vestir, calçar, educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não 

calçavam, não vestiam, não estudavam nem tão pouco passeavam, quanto mais podiam 

ouvir Beethoven” (FREIRE, 2014, ps.61-62). O colonialismo ocupou as terras e 

construiu cidades imponentes, limpas e fartas de onde, comodamente e com eficiência, 

poderia levar a cabo seus empreendimentos coloniais. Ao colonizado, restava apenas a 

oferta e exploração de sua força de trabalho, garantindo, a ociosidade e o conforto do 

colonizador. A violência, portanto, cria uma consciência fortemente possessiva 

(FREIRE, 2014b, p.62) dos colonialistas.  

Possessiva do mundo e dos homens. Fora da posse direta, concreta, 

material, do mundo e dos homens, os opressores não se podem 

entender a si mesmos. Não podem ser (...). Dai que tendam a 

transformar tudo o que os cerca em objetos de seu domínio (FREIRE, 

2014b, p.62-63).  

Esta é a visão necrófila do mundo de Erich Fromm, tão citado por Freire. Fora 

desta visão os colonialistas perdem o contato com o mundo (FREIRE, 2014b, p. 63). 

Por isso que tornam tudo o que lhes cerca em objetos de seu domínio.  

Como referiu Amílcar Cabral, o colonialismo foi destruindo a estrutura 

econômica e social africana (CABRAL, 1978). As terras e bens africanos foram 

pilhados e instituiu-se o trabalho forçado. O colonialismo passou a controlar totalmente 

a vida coletiva e privada do povo, utilizando a persuasão e a violência (Idem). 

Com o aumento da população europeia desenvolveu-se o desprezo pelos 

africanos (CABRAL, 1978). Estes são excluídos de toda uma série de empregos, 

incluindo certos trabalhos menos especializados. “Aberta ou hipocritamente, pratica-se 

a descriminação racial” (CABRAL, 1978). Os colonizadores foram controlando a vida 

dos nativos.  

Uma das faces da crueldade do colonialismo foi o sistema de produção 

capitalista instalado no continente como verificou o próprio Paulo Freire.  

2.3 Exploração através de um modo de produção 

Uma das direções que tomou o trabalho de Paulo Freire na África foi de crítica ao 

modo de produção capitalista. Ele percebeu muito bem que o capitalismo foi uma das 

bases da exploração do continente.  
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A percepção de Freire acerca da gestação e do avanço do modo de produção 

capitalista como dimensão indissociável do processo de colonização da África, se deu a 

partir do diálogo com outros pensadores e análises. Os africanos e africanistas também 

estavam convencidos da relação dialética entre colonização e exploração capitalista. O 

próprio Amílcar Cabral, líder da revolução guineense, a quem Freire considerava que 

tinha traduzido o marxismo para uma vertente africana (FREIRE, 2014), já denunciava 

a exploração capitalista nas colônias. Quase todos os movimentos de libertação 

africanos, sobretudo das colônias portuguesas, eram também anticapitalistas e anti-

imperialistas. 

Em Cartas à Guiné-Bissau e no artigo, O Povo diz a sua Palavra ou a 

Alfabetização em São Tomé e Príncipe, a disputa com a velha ordem no processo 

produtivo está escancarada. Ele explica sem qualquer pudor os arranjos deste sistema no 

primeiro livro, mais concretamente na carta datada de 5 de janeiro de 1976 para a 

equipe de nacionais da Guiné Bissau (Monica, Edna e Paulo). 

O modo de produção capitalista não se adequava à construção de uma nova 

sociedade. Na perspectiva capitalista, os fatores de produção – os meios de produção e 

os trabalhadores – se combinavam em função do capital (FREIRE, 2011a, p. 191).  

A acumulação que resultava da “mais valia”, o que deixava de ser pago ao 

trabalhador que vendia a sua força de trabalho ao capitalista, era usado no bem estar do 

capitalista e a outra na compra de mais meios de trabalho e da força de trabalho, que 

combinados produzem mais mercadorias necessariamente vendáveis (FREIRE, 2011a, 

p. 191-192). 

O que interessa no sistema capitalista não é a produção de um valor de uso, mas 

de “um valor de uso que tenha um valor de troca, isto é, que seja uma mercadoria 

vendável” (FREIRE, 2011a, p. 192). 

Sobre a educação em São Tomé e Príncipe, dedica-se, citando os Cadernos de 

Cultura Popular, a denúncia do modo de produção capitalista e o consequente 

condicionamento das relações de classe que ele envolve.  

Ele nos traz a ideia de que para compreender uma sociedade é necessário que 

nos debrucemos sobre o modo como essa sociedade organiza o seu modo de produção 

(FREIRE, 2011b, p.88). Precisamos compreender como essa sociedade combina os 

meios de produção e a força de trabalho. “É preciso saber a natureza das relações sociais 

que se dão na produção: se são relações de exploração ou se são relações de igualdade e 

de colaboração entre todos” (Idem, p. 88). E ele assevera:  
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Na época colonial as relações de produção eram de exploração. Por 

isso tinham de ser violentas. Os colonialistas se apoderavam dos 

meios de produção e de nossa força de trabalho. Eram donos absolutos 

das terras, das matérias brutas, das matérias-primas, das ferramentas, 

das máquinas, dos transportes e da força de trabalho dos 

trabalhadores. Nada escapava ao seu poder e ao seu controle 

(FREIRE, 2011b, p. 88).  

Nesta passagem explica de maneira simples, mas não simplista (FREIRE) a 

teoria de Marx sobre a logica do capitalismo como aconteceu acima. Ele perfilhava as 

ideias de Marx de quem, segundo ele, aproximou-se em função das relações de 

exploração com as quais se deparou ao longo do seu trabalho (FREIRE, 1994). 

Como diria noutra passagem do mesmo artigo: “Na época colonial o nosso 

trabalho não era livre. Trabalhávamos para os interesses dos colonialistas que nos 

exploravam. Eles se apropriavam das nossas terras e da nossa força de trabalho e 

enriqueceram à nossa custa” (FREIRE, 2011b, p. 80). 

Por isso Paulo Freire fará crítica às ideias e concepções que contribuíam na 

manutenção de uma sociedade capitalista, como conceber a educação como ato neutro, 

ideia que só beneficia as classes dominantes porque quanto menos consciência política 

tiver a classe trabalhadora melhor para a sua exploração: 

(...) numa sociedade capitalista o treinamento técnico da chamada mão de obra 

qualificada implica necessariamente abafar a consciência política dos 

trabalhadores, na Guiné-Bissau a produtividade econômica poderá ser tão maior 

quanto mais clara seja a consciência política das massas populares (FREIRE, 

2011a, p. 149). 

Por isso, para Freire (2014a), assim como para Amílcar Cabral, era preciso 

combater, nas sociedades africanas, o espírito elitista de parte da “pequena burguesia”. 

Por isso ele estará preocupado com a formação de um intelectual de novo tipo. 

 A questão do trabalho emerge, em Paulo Freire, desde os seus primeiros escritos 

como uma dimensão do ser humano vinculada umbilicalmente ao sua compreensão 

acerca de cultura. Desde uma perspectiva antropológica, parte do pressuposto que todo 

ser humano é produtor de cultura. Em seu livro Ação Cultural, por exemplo, o autor 

explicita a necessidade de se forjar um processo de alfabetização que contribua 

diretamente com um processo de conscientização. Nessa perspectiva, os trabalhadores, 

rurais ou urbanos, ao mesmo tempo em que adentravam no mundo das letras 

perceberiam, concomitante a isso, as estruturas e superestruturas da exploração e 

alienação capitalista.  
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O modo de produção capitalista foi também inimigo dos movimentos de 

libertação africanos. Mesmo que eles todos, numa primeira fase, em plena guerra fria, 

não tenham se declarado abertamente enquanto socialistas, nos seus Estatutos ou nos 

seus documentos de trabalho ou ainda em seus discursos, era notória a sua preocupação 

pela exploração capitalista que tinha sido responsável pela destruição e pilhagem dos 

recursos naturais e humanos do continente.  

Quando Freire chegou à África, na década de 1970, quase todos os países de 

língua oficial portuguesa tinham-se declarado socialistas e o educador brasileiro, por sua 

vez, confessava o seu apoio à causa das lutas do povo africano e estava de acordo com 

os governos que dirigiam a reconstrução desses Estados. 

O capitalismo tinha sido responsável pela dominação dos povos, pois não só ela 

usou de modo intenso e desenfreado o trabalho dos africanos como por cima dessa 

exploração criou uma ideologia que teria como objetivo legitimar o seu domínio e sua 

“desafricanização”. 

 

2.4 “Desafricanização” e a teoria anti-dialógica de Freire: a conquista, a 

manipulação e a invasão cultural 

Paulo Freire usa o termo “desafricanização” para significar a dominação não só 

material como espiritual dos homens e mulheres da África. Neste caso, o colonialismo 

não se contenta só em se instalar no território conquistado como se empenhará por uma 

ação cultural com vistas à manutenção de tudo o que estava sob seu domínio: a terra, os 

homens e as mulheres. Para além de ter o colonizado sob seu comando direto, ele usa 

mecanismos de arregimentação espiritual e corporal do dominando. 

O termo “desafricanização”, ao que tudo indica, é tomado por Freire dos 

intelectuais africanos como Mário Pinto de Andrade
18

, Amílcar Cabral e Marcelino dos 

Santos
19

. Em Mário Pinto de Andrade, por exemplo, a “desafricanização” seria a 

                                                           
18

 Mário Coelho Pinto de Andrade (Golungo Alto-Angola, 21 de Agosto de 1928 - Londres, 26 de Agosto 

de 1990) foi um ensaísta e ativista político angolano e fundador e primeiro presidente do MPLA 

(Movimento Popular para a Libertação de Angola). 
19

 Marcelino dos Santos (nasceu em 1929) É um politico moçambicano, membro fundador da FRELIMO 

(Frente de Libertação de Moçambique), poeta e primeiro presidente da Assembleia Popular de 

Moçambique. Fez parte da Casa dos Estudantes do Império em Portugal junto com Mário Pinto de 

Andrade, Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane. 
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violência dos costumes, a assimilação e a alienação
20

. A categoria é formulada com a 

emergência da consciência nacionalista africana. Foi empregada pelos poetas, ensaístas 

e posteriormente pelos nacionalistas nas lutas de libertação nacional. 

Para melhor entendimento do processo de “desafricanização” em Paulo Freire, 

mostra-se necessário, a recuperação da discussão que ele fez em Pedagogia do 

Oprimido sobre teoria anti-dialógica (FREIRE, 2014). Nesta, destaca a conquista, a 

manipulação e a invasão cultural. A seguir vamos apresentar e discutir os fundamentos 

que caracterizam essa três teorias, mais à frente, no capítulo 5, trabalharemos como 

essas expressões de manifestaram no caso da África. 

Depois da tomada do território e dos homens (e mulheres) pela força, o 

colonialismo tem a necessidade de manter a conquista alienando as pessoas através de 

métodos mais sutis e dóceis. Segundo Freire (2014b), na conquista existe um sujeito que 

conquista e um objeto conquistado. Durante esse processo o primeiro não fará economia 

do seu esforço para manter seu objeto sob seu domínio. Para isso vai impor suas 

finalidades ao dominado. 

Neste processo o invasor procura não só através de formas repressivas e brutais 

perpetuar seu projeto, mas vai atingir o interior do dominado levando-o “a obedecer por 

vontade própria”. O oprimido transformar-se-á numa autêntica máquina nas mãos do 

conquistador: ele se tornará alienado. 

Os colonizadores mutilam a capacidade dos colonizados de interpretar o mundo 

mitificando-o e desenvolvendo uma série de recursos através dos quais propõem a 

observação pelas massas colonizadas de um falso mundo:  

Um mundo de engodos que, alienando-as mais ainda, as mantenha 

passivas em face dele. 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 (FREIRE, 2014b, p. 187). 

Os colonizadores não se comunicam com os colonizados, mas sim, lançam 

comunicados e fazem depósitos dos mitos que são “indispensáveis à manutenção do 

status quo” (FREIRE, 2014b, p. 188). Os mitos dos colonizadores, para domesticar os 

colonizados, são múltiplos e sua enumeração por Freire (2014b) não seria mais 

eloquente: 

                                                           
20

 O documento onde consta esta informação exige a seguinte citação: (1977), "Reafricanização e 

Literatura", CasaComum.org, Disponível HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_84741 (Acessado a 

21-11-2016). 
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O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de 

liberdade. De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não 

lhes agrada o patrão , podem então deixa-lo e procurar outro emprego. 

O mito de que esta “ordem” respeita o direito da pessoa humana e que, 

portanto, é digna de todo o apreço. O mito de que todos, bastando não 

ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários- mais ainda, o mito 

de que o homem que vende, pelas ruas, gritando: “doce de banana e 

goiaba” é um empresário tal qual o dono de uma fábrica. O mito do 

direito à educação, quando o número de brasileiros que chegam às 

escolas primárias do país e dos que nelas conseguem permanecer é 

chocantemente irrisório. O mito da igualdade de classe, quando o 

“sabe com quem está falando” é ainda uma pergunta dos nossos dias. 

O mito do heroísmo das classes opressoras, como mantenedoras da 

ordem que encarna a “civilização ocidental cristã”, que elas defendem 

da “barbárie materialista”. O mito da sua caridade, de sua 

generosidade, quando o que fazem, enquanto classe, é 

assistencialismo, que se desdobra no mito da falsa ajuda que no plano 

das nações, mereceu segura advertência de João XXIII. O mito de que 

as elites dominadoras, “no reconhecimento dos seus deveres”, são as 

promotoras do povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar a 

sua palavra e conformar-se com ela. O mito de que a rebelião do povo 

é um pecado é um pecado contra Deus. O mito da propriedade 

privada, como fundamento do desenvolvimento da pessoa humana, 

desde, porém, que pessoas humanas sejam apenas os opressores. O 

mito da operosidade dos opressores e o da preguiça e desonestidade 

dos oprimidos. O mito da inferioridade “ontológica” destes e o da 

superioridade daqueles (FREIRE, 2014b, pp. 188-189). 

Os mitos contidos na citação anterior são claramente os de valorização e 

glorificação do colonizador contra a depreciação e desqualificação do colonizado. Era 

necessário pintar um quadro que elevasse o papel “civilizatório” do colonizador, 

mantenedor da “ordem social justa” e dos “Direitos Humanos”, bem como uma ordem 

de caridade, “generosidade” de que só se merecia gratidão por parte do colonizado e 

considerar as tentativas de libertação como pecaminosos e nocivos ao crescimento de 

uma pretensa sociedade civilizada. 

A narrativa do colonizador aos colonizados era veiculada pela propaganda bem 

organizada e por slogans através dos chamados meios de comunicação de massas 

(FREIRE, 2014b, p. 189). Com estes artifícios o mundo é petrificado, os homens e 

mulheres paralisados, contendo-se o pensamento, a ação sobre o mundo. 

O discurso mítico é persistente e bem eficaz para que o colonizado até sinta o 

dever de gratidão ao benfeitor do colonizador. Dai que nas ruas das cidades coloniais se 

tenham erguidas estátuas e monumentos dos colonizadores, abertas ruas com seus 

nomes. Ao lado da conquista os colonizadores lançam mão da estratégia divisão para 

melhor reinar.   
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O colonizador assusta-se com palavras como união, organização ou luta. Para si 

estas ideias constituem uma ameaça a uma ordem justa estabelecida. Os dominadores 

preferem, no processo de constituição dos territórios e dos homens (e mulheres) das 

classes dominadas, enfoques localistas aos de totalidade. Eles recorrem desde os 

sistemas burocráticos até as ações culturais para evitar a visão do conjunto e favorecer a 

apreensão de um pedaço ou parte da realidade. 

Dentro dos processos de “desenvolvimento comunitários” eles preferem 

transmitir uma visão esfacelada da realidade, a existência das comunidades como ilhas: 

realidades separadas do todo. Omitem a relação da comunidade com o regional, com o 

nacional ou ainda com o continental e com o mundo
21

 (FREIRE, 2014b, p. 191). 

O mesmo se passa com a pretensa “capacitação dos líderes”. Consideram 

promoção do todo pelo individual e não este por aquele (FREIRE, 2014b). Os líderes 

são capacitados em contradição necessária com os seus grupos, esquecendo-se das 

aspirações e das necessidades das camadas sociais que defendem. Por isso mesmo os 

lideres voltam às comunidades e são estranhos àquelas e, ao invés de se promover 

sujeitos que emergem e que podem estar mais próximo do povo, opta-se pelos 

“estranhos” para melhor manipularem o povo.  

Ao invés dos opressores apregoarem a unidade e luta de classe eles promovem a 

harmonia impossível entre as classes sociais (FREIRE, 2014b). Esta união naturalmente 

só pode ser favorável a eles que nunca pretenderiam que os excluídos tivessem 

consciência de classe e lutassem pela sua libertação (Idem). 

Eles evitam a união entre camponeses e operários e entre estes e estudantes: 

veiculam o mito de que o papel dos estudantes é estudar e não lançar desordem social. 

Por isso se apelidam a eles próprios de salvadores, visão messiânica conveniente para a 

manutenção da situação vigente. Eles consideram-se os escolhidos para proteger os mais 

fracos, os únicos que podem salvar os oprimidos dos ímpios e dos inimigos de Deus. 

Eles servem-se da insegurança vital (FREIRE, 2014b, p. 194) dos colonizados 

valendo-se do fato de que são seres duplos que hospedam os opressores. Nos sindicatos, 

por exemplo, promovem líderes que são sua ameaça, para amacia-los, distribuindo 

benesses a uns e dureza a outros (FREIRE, 2014b, p. 194). 

                                                           
21 Freire referia-se a união, por exemplo, entre oprimidos do mundo ou entre negros, mulheres, etc. do 

mundo 
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Dividir para melhor reinar foi comum na África. Dividiram o povo dos seus 

lideres tradicionais desvirtuando todo o sistema de legitimação da liderança comunitária 

de modo a que esta se prestasse a sua manipulação: assim poderia ser mais fácil deixar 

no poder os defensores dos seus interesses, podendo-se assim, melhor explorar o povo 

(CABAÇO, 2006). 

A “pequena burguesia” se destacou do povo e por isso foi capaz de ter a 

“cidadania portuguesa” a custa do compromisso de apartar-se do povo e incorporar a 

cultura portuguesa mecanicamente.  

A manipulação é outra característica da teoria anti-dialógica. Ela serve-se dos 

vários mitos apresentados no ponto sobre a Conquista e recorre ainda a outro mais 

adequado para este caso, como “o modelo que a burguesia se faz de si mesma às massas 

como possibilidade de sua ascensão” (FREIRE, 2014b, p.198). A burguesia não poupará 

esforços para que as massas populares não pensem e fará de tudo para que se imponha 

uma inautêntica “organização” (FREIRE, 2014b, p.199).  

A manipulação encontra terreno fértil quando o proletariado urbano começa a 

sentir-se um grupo privilegiado e, ao invés de intentar a autêntica organização, cai no 

engodo de que ela goza de bem estar e que o que precisa é melhorar gradativamente as 

suas condições. Quando este grupo de pretensos privilegiados, por algum acaso, defletir 

para o lado das massas pode se tornar em autêntica contradição das elites o que pode 

lhes levar a sérios perigos. 

Por isso, o ideal para a elite é massificar-se, aceitar o assistencialismo, pois:  

(...) estas formas assistencialistas, como instrumento de manipulação, 

servem à conquista. Funcionam como anestésico. Distraem as massas 

populares quanto às causas verdadeiras de seus problemas, bem como 

quanto à solução concreta destes problemas. Fracionam as massas 

populares em grupos de indivíduos com a esperança de receber mais 

(FREIRE, 2014, p. 204). 

  

Naturalmente que a manipulação facilita a invasão cultural. Paulo Freire 

(2014b) considerava invasão cultural, “a penetração que fazem os invasores no contexto 

cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a 

criatividade, ao inibirem sua expansão” (FREIRE, 2014b, p. 205). Ou, como ele diria, 

seria uma “forma de dominar econômica e culturalmente o indivíduo” (Idem, p. 205). 
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A invasão cultural é o que tem como consequência a inautenticidade dos 

invadidos, neste caso, o povo africano. A invasão cultural consiste na imposição de 

visão do mundo, dos valores e da forma de ser dos invasores.  

Na invasão cultural tem atores, que são os invasores e, os objetos, que são os 

invadidos (FREIRE, 2014b, p. 205). Por isso mesmo, os invasores é que atuam e os 

invadidos tem a ilusão de que atuam na atuação dos outros (Idem).  

A invasão cultural é feita por uma sociedade de matriz metropolitana, a uma 

sociedade dependente; a invasão cultural pode ser ainda mecanismo implícito de 

dominação de uma classe sobre outra (FREIRE, 2014b, p. 205). 

Os invasores na sua ânsia de dominar, amoldar a seus padrões, a suas formas de 

vida, preocupam-se em estudar e conhecer como vivem os povos invadidos para os 

melhor dominar, recorrendo às ciências sociais (FREIRE, 2014b, p. 206). 

Os invasores difundem o discurso de que a sua presença nos territórios 

invadidos, tem como finalidade a sua “civilização”. Tudo fazem para demonstrar a 

inferioridade dos nativos, não poupam esforços para depreciar tudo o que diz respeito 

aos recursos materiais e espirituais dos invadidos. Eles induzem a ideia da superioridade 

de si e de tudo quanto eles levaram ao território alheio. 

Por efeitos induzidos os invadidos vão ficando cada vez mais alienados e vão 

desejar ficarem cada vez mais parecidos com os invasores (FREIRE, 2014b, pp. 206-

207). Em toda a sociedade vão sendo reforçados os valores dos invasores e inibidos os 

dos invadidos.  

Por isso iremos ter uma estrutura social rígida onde vão imperar os valores de 

um grupo minoritário e dominador em relação aos da maioria. Segundo Freire (2014b),  

Na medida em que uma estrutura social se denota como estrutura 

rígida, de feição dominadora, as instituições formadoras que nela se 

constituírem estarão, necessariamente, marcadas por seu clima, 

veiculando seus mitos e orientando sua ação no estilo próprio da 

estrutura (FREIRE, 2014b, p. 208) 

As instituições de formação como o lar, as escolas de todos os níveis, que se 

constituem e funcionam num contexto específico, histórico e cultural, “não podem 

escapar às influências das condições objetivas estruturais” (FREIRE, 2014b, p.208). 

As relações entre pais e filhos vão refletir as condições “objetivos-culturais da 

totalidade de que participam. E, se estas são condições autoritárias, rígidas, 

dominadoras, penetram os lares, que incrementam o clima de opressão” (FREIRE, 
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2014b, p.208). A consequência disto é que os filhos vão introjetando a autoridade 

paterna (Idem). 

A experiência que as crianças têm na família vai se alongar até a escola. As 

crianças aprendem que para viver com alguma tranquilidade na escola devem 

conformar-se aos padrões verticalmente estabelecidos. “E um destes preceitos é não 

pensar” (FREIRE, 2014b, p.209). Não pensar é tudo o que os invasores pretendem dos 

invadidos. 

Esta deformação que inicia na família e se alonga no espaço escolar, acompanha 

o futuro profissional no seu local de trabalho. Este profissional não encontra outro 

recurso senão a rigidez, “transferir”, “entregar”, os conhecimentos ao povo (FREIRE, 

2014b, p.208). Alguns técnicos bem intencionados descobrem, às vezes, que a situação 

do povo não decorre de sua inferioridade, mas da violência dos invasores. Esta 

constatação é também um momento de dor, mas ainda não é a ação com vistas à 

transformação da situação, por um lado; por outro, o medo da liberdade não lhes 

permite desfazer-se de sua posição porque isso implica numa espécie de morte deles 

mesmos (FREIRE, 2014b, p.211). Eles teriam que abandonar os mitos “mas sua 

tendência é, naturalmente, racionalizar o medo, com uma série de evasivas” (FREIRE, 

2014b, p.211). Nos técnicos que não chegaram a descobrir a sua ação invasora, o medo 

é ainda maior quando se demonstra a sua conduta desumanizante.  

A verdadeira revolução só acontece quando as pessoas são levadas a ter a 

consciência de classe, ou, como diria Freire (2014), quando se tornam “seres para si”. 

Por isso mesmo, que muitas vezes, as pessoas confundem a modernização com 

desenvolvimento. A simples modernização é um processo que pode estar ainda sob o 

domínio do invasor enquanto que o verdadeiro desenvolvimento tem como 

protagonistas os beneficiários do mesmo, que é o povo. Neste último caso, o povo 

determina o que precisa e o que se constitui realmente é mudança social na sua vida. 

Como diria Faundez, (1993), o desenvolvimento deve ser em função das necessidades 

reais do povo e não por conta de necessidades impostas. 

A teoria anti-dialógica nos apresenta toda uma indústria de dominação que vai 

desde a disseminação de mitos, a inferiorizarão do colonizado e o enaltecimento do 

colonizador, a divisão para reinar, a manipulação; a promoção da imagem do 

colonizador como modelo e o sucesso do oprimido como sendo o de segui-lo; a 

inoculação de um poder vertical e avassalador em todas as relações sociais. Toda esta 

engenhosa máquina visava, no caso de África, a “desafricanização”. Assim, a seguir, 
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passamos a aplicar “a indústria” anti-dialógica a situação africana, portanto, o que 

chamamos de “desafricanização”. 

 

2.5 A “Desafricanização” e as suas consequências 

 

Paulo Freire chamou de “desafricanização” o processo de invasão cultural 

protagonizada pelos países colonizadores nos territórios africanos. Foi um processo 

político-econômico e uma ação cultural ampla que visava retirar a autenticidade do 

povo africano, a sua criatividade, originalidade, com vistas a sua alienação.  

A “desafricanização” consistiu na imposição do modo de ver, de sentir e de fazer 

do colonizador ao colonizado. Por isso ela se faz, geralmente, pela prescrição que é a 

“imposição de uma consciência a outra. Daí o sentido alienador das prescrições que 

transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de consciência 

‘hospedeira’ da consciência opressora” (FRIRE, 2014b, p. 46). O comportamento dos 

colonizados é um comportamento prescrito, pois “faz-se à base de pautas estranhas a 

eles” (Idem, p.46). 

A “desafricanização” teve como seu objetivo principal a imersão do povo 

africano. Paulo Freire (1975) entendia por imersão o comportamento dos seres humanos 

que viviam naquilo que ele chamava de sociedades fechadas; econômica e socialmente 

reflexas. A imersão significa a incapacidade de se distanciar dos fenômenos (emersão) e 

descrevê-los ou interpretá-los de forma clara. Para ele, as pessoas imersas 

caracterizavam-se por uma consciência ingênua por isso, interpretando o educador 

brasileiro, o seu trabalho na África foi de contribuir com a elevação da consciência de 

uma fase ingénua para uma consciência transitiva crítica. 

No momento em que Paulo Freire trabalhou em Angola, Guiné-Bissau e Cabo 

Verde, São Tomé e Príncipe, vivia-se, nestes países, a euforia resultante das 

Independências recém-conquistadas. Esses países herdavam um fardo de analfabetismo 

impressionante, com quase 100% das suas populações neste quadro. Por isso Freire iria 

encontrar duas situações: uma de elevar os níveis gerais de alfabetização do povo (sem 

descuidar, obviamente, da leitura do mundo), e uma segunda situação, de ao mesmo 

tempo em que fosse avançando a alfabetização para a leitura e escrita, que se elevasse a 

educação política ou qualifica-la, visto que naquela população já iniciara, no processo 

revolucionário, vigoras experiências de organização e conscientização. Importante 

destacar ainda a atenção dada à necessidade de formação permanente das  lideranças 
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revolucionárias, formadas em grande medida por membros da classe média
22

, e dos 

membros dos comissariados de educação, dos alfabetizadores, etc. 

Para Freire, a África tinha muita gente que não sabia ler nem escrever, mas que 

tinha uma elevada consciência política (FREIRE, 2011a). Por outro lado, na Guiné-

Bissau, por exemplo, havia uma população nas cidades que não tinham participado do 

processo revolucionário e que demandava, além da alfabetização para a leitura do texto 

uma urgente alfabetização política (FREIRE, 2011a) enquanto que as pessoas que 

vinham das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARPs) ou os camponeses que 

haviam participado na luta, mesmo que não soubessem ler nem escrever tinham grande 

consciência política (Idem). Mas no que se referia a todo o processo mostrava-se 

imperioso manter o equilíbrio entre as capacidades de leitura do texto e de leitura do 

contexto porque dentro do processo da reconstrução nacional mesmo no seio dos 

coordenadores da educação havia o perigo de cair na propaganda, dirigismo, 

verticalidade, comunicados, manipulação, enrijecimento burocrático (FREIRE, 2014b, 

p. 72 e 75). 

No processo de “desafricanização” ocorreu aquilo que Freire chamou de 

introjeção do colonizador no colonizado. Por isso que, sobre a Guiné-Bissau, ele 

achasse que deviam debruçar-se sobre “os mecanismos de introjecção da ideologia 

dominante, jamais discutidos” (FREIRE, 2011a, p.38). 

Em, Por uma Pedagogia da Pergunta, Freire (1985) em conversa com Faundez 

sobre África explica:  

A impressão que tenho, porém, é a de que a pergunta segunda seria 

muito mais no sentido da procura da compreensão do poder fantástico 

da ideologia colonizadora introjetada pelo colonizado, que introjeta 

também a própria figura do colonizador. Quando o colonizador é 

expulso, quando deixa o contexto geográfico do colonizado, 

permanece no contexto cultural e ideológico, permanece como 

“sombra” introjetada no colonizado (...). É exatamente isso que 

constitui a colonização da mente (FREIRE e FAUNDEZ, 1985, p.111) 

Uma vez que o colonizador ia impondo suas opções ao outro através dos 

mecanismos indicados acima e porque o seu mundo ia se tornando mais atraente, o 

colonizado foi cobiçando a vida do seu inimigo e esse mundo foi habitando nele. O 

colonizado acaba tendo dois sentimentos contraditórios em relação ao colonizador: um 

de repulsa e o outro de atração. Ele cobiça os padrões de vida do colonizador (FREIRE, 

2014b), as suas cidades, os seus carros e, inclusive, a sua mulher (FANON, 1968). Todo 

                                                           
22

 À classe média referimo-nos a chamada “pequena burguesia” africana (CABRAL, 1978) 
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o tempo o colonizado sonha se instalando no lugar do colonizador. Por isso sonha 

correndo, nadando, saltando, fugindo (Idem). Dai que não se admire que o antigo 

colonizado ao ser promovido a superior use os mesmos meios violentos ou fique mais 

violento em relação ao seu patrão. O colonizado acaba cobiçando o lugar do 

colonizador, praticando o que Paulo Freire chamou de violência horizontal (FREIRE, 

2014b). No ato de agredir os seus, ele não só manifesta o desejo de ficar no lugar do 

opressor como denuncia a vontade de agredir o próprio opressor que habita no interior 

dos seus semelhantes (FREIRE, 2014b). 

O processo de introjeção na África deu-se pela via direta em que os 

colonizadores repetiam sistematicamente que o africano e o seu modo de vida eram 

inferiores, cuja única salvação estaria em tornar-se “brancos” ou “pretos de almas 

brancas” (FREIRE, 2011a, p. 25). Mas a introjeção deu-se também pela via indireta em 

que o colonizador (FREIRE, 2011a), cria mecanismos de que o negro rejeite a si, os 

seus familiares e a sua comunidade e a sua cultura e passe a ostentar comportamentos e 

modos de ser que o identificasse com o europeu. Este processo chamou-se também de 

assimilação
23

 (FREIRE, 2011a, p.218).  

O africano para poder aceder a cidadania portuguesa e ter aceso a alguns meios 

de sobrevivência devia se tornar assimilado, rejeitando tudo o que o identificasse 

enquanto africano e aderisse ao modo de vida segundo os ditames do governo 

português. Para uma pessoa “não civilizada”, pretensamente obter o estatuto de 

“assimilado”, ou seja, para ter acesso aos serviços básicos do governo, tinha que fazer 

provas de estabilidade econômica, passar a falar português, ter um certo nível de 

escolaridade. Tinha que pagar imposto, cumprir o serviço militar obrigatório e saber ler 

e escrever português (CABRAL, 1978, p. 61). 

E se os portugueses tivessem que preencher estes requisitos mais de 50% da 

população portuguesa, naquela época, não teria tido direito ao estatuto de civilizado 

(CABRAL,1978, p. 61). Portugal na década de 1960 tinha um nível de analfabetismo e 

de pobreza muito elevados. Mas para vedar os africanos dos serviços mínimos e/ou 

aliená-los colocaram a barreira da assimilação.  

Paulo Freire, através da leitura de Amílcar Cabral, compreendeu que um dos 

problemas que deveria enfrentar, junto com os nacionais, durante o seu trabalho na 

                                                           
23

 A Assimilação foi instituída através do Decreto-lei nº 39 666 da Lei Orgânica do ultramar, Capítulo I: 

Dos indígenas portugueses e seu estatuto. Ministério do ultramar. 
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África, seria esta situação particular de uma certa “pequena burguesia” nacional que 

tinha adotado modos de vida de europeus e que equivocadamente se considerava 

europeia ou “africana de primeira categoria” e que desprezava a maioria. Este tipo de 

africanos hospedava o colonizador.  

Esta situação resultava em duas outras variantes contra as quais se juntou Paulo 

Freire na luta: a auto desvalia e o fatalismo. 

A auto desvalia é o processo em que o africano se conforma com o rótulo 

europeu de inferior. O colonizador foi repetindo e através do reforço e da punição, 

silenciou o que era dos africanos e valorizou, tão somente, o que era seu. Albert Memmi 

(2007) de quem se baseia Paulo Freire assevera: 

De tanto o colonizador insistir com essa perversidade os epítetos, 

acabam caindo na alma do colonizado. Ele acaba suspeitando que o 

colonizador talvez até possa ter razão... A imagem “não lhe pode ser 

indiferente, colada a ele, como um insulto que voa como o vento. Ele 

acaba reconhecendo-a, tal como um apelido detestado, mas 

transformado em sinal familiar. A perturbação o perturba e o inquieta 

na proporção em que admira e teme seu poderoso acusador. Será que 

este não terá uma certa razão?, murmura. Será que não somos mesmos 

um pouco culpados? Preguiçosos, já que temos mesmo ociosos entre 

nós? Medrosos, já que nos deixamos oprimir? Desejado, difundido 

pelo colonizador, esse retrato místico e degradante termina, em certa 

medida, por ser aceito e vivido pelo colonizado. Ele ganha assim uma 

certa realidade, contribuindo para o retrato real do colonizado 

(MEMMI, 2007, p.125). 

Como diria Freire: “De tanto ouvirem de si mesmo que são incapazes, que não 

sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em 

virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua “incapacidade” (FREIRE, 

2014b, p.69) e se esquecem de que no seu processo de convivência cotidiana e de 

produção de cultura vão reunindo uma série de inestimáveis conhecimentos, valores e 

atitudes. 

Paulo Freire considerou a auto desvalia também no caso das línguas, em que os 

africanos acabaram aceitando que suas línguas eram dialetos e que só a língua 

portuguesa poderia ter o estatuto de idioma. Na carta que escreveu, dirigida a Teresa 

Mônica, datada de 3 de fevereiro de 1976, sobre a questão da língua explica:  

Não é por acaso que os colonizadores falam de sua língua como língua 

e da língua dos colonizados como dialeto, da riqueza e superioridade e 

riqueza da primeira a que contrapõem a “pobreza” e a “inferioridade” 

da segunda (FREIRE, 2011a, p.217).  
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O fenômeno de assimilação foi um dos que reforçaram a auto desvalia porque os 

africanos que se tornavam assimilados conseguiam acesso a alguns benefícios sociais, 

diferente do que acontecia com a maioria da população que ficava desprovida de 

qualquer consideração, como diria Cabral:  

O pretendido “não civilizado” é tratado como um objeto e deixado à 

mercê dos caprichos da administração colonial e dos colonos. A sua 

situação é absolutamente indispensável para a manutenção do sistema 

colonial português. Fornece uma inesgotável massa de mão de obra 

para o trabalho forçado e a “exportação” de trabalhadores. Ao 

classifica-lo como “não civilizado”, a lei oficializa a descriminação 

racial e justifica a descriminação portuguesa em África (CABRAL, 

1978, p. 61).  

No fundo, mesmo os próprios “assimilados” ou “negros civilizados” sofriam a 

descriminação racial, econômica, social e cultural. Existem relatos que indicam que os 

africanos “assimilados” eram barrados em alguns lugares frequentados por europeus 

como cinemas, cafés, etc. Muitas vezes sofriam agressões que só paravam quando 

exibiam seus documentos de identidade de “assimilados” (CABRAL, 1978, 

MONDLANE, 1995). 

Paulo Freire, para analisar a situação de auto desvalia que estava associada à 

assimilação, tomava também Frantz Fanon (2008), em seu, Pele Negra Máscara 

Branca, cujo título ilustra em si o que se considerava de “assimilação”, que os africanos 

em certas realidades fingiam ou faziam-se passar por certa amnésia cultural. Entre os 

seus fingiam não compreender a sua língua nativa e quando estivessem com os europeus 

procuravam dissimular todos os defeitos que interferiam com a comunicação em língua 

europeia e procuravam serem vistos como verdadeiros europeus. Nos meios nativos, os 

que soubessem falar a língua europeia tinham um estatuto elevado, um lugar especial; 

no meio europeu o colonizado que falasse com fluência a língua europeia poderia ser 

considerado, em determinadas situações, branco. 

Para Fanon, chegou-se a uma situação de desafricanização tão violenta que 

africanos que moravam em países europeus, preferiam ser reconhecidos como “negros 

americanos” e, ao mesmo tempo, os negros americanos ofendiam-se ao serem 

confundidos com africanos. 

O fatalismo é outro problema com que Paulo Freire teve de se confrontar na 

África. Ele está ligado : 

(...) ao poder do destino ou da sina ou do fado-potência irremovíveis- 

ou a uma distorcida visão de Deus. Não é por acaso que sempre se 
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referiu ao espontaneísmo que pode revelar um espírito que se deixa 

entregar à sorte. Dentro do mundo mágico ou místico 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 Ele fosse o fazedor desta “desordem 

organizada (FRIRE, 2014d, pp.67-68). 

 

O educador brasileiro não relata fatos muito concretos ou situações em que, 

durante o seu trabalho na África, tenha tido que lidar com situações de atribuições à 

sorte ou ao destino, à Deus ou forças sobrenaturais, talvez porque a África com que se 

relacionou estivesse numa fase particular em que lutava por uma visão cientifica do 

mundo à luz do marxismo leninismo vigente na época dos primeiros anos da 

Independência.  

Podemos inferir na referência ao fatalismo quando ele fala, em muitas 

passagens, da necessidade de se combater o espontaneísmo que é uma resignação ao 

curso dos acontecimentos históricos esperando que o favorável se dê de repente 

contemplando nossa salvação. Muitas vezes Freire não usa esta palavra no sentido 

estritamente de fé ou de crença, mas no sentido político, mas na nossa avaliação ela se 

aplica também no sentido de alguém que deixou de tomar a sua vida em suas mãos à 

espera de que o destino resolva suas aspirações, gerando passividade e indiferença. 

Certamente outra questão que esteve entre as preocupações de Paulo Freire foi o 

medo da liberdade. Recorde-se que considerava medo da liberdade o receio de 

transformar radicalmente a sociedade temendo por uma situação desconhecida em 

relação ao único modelo de vida testemunhado pelo colonizado junto ao colonizador ou 

ainda pelo medo da responsabilidade (FREIRE, 2014a). 

A questão da hesitação em relação a uma libertação completa dos africanos, foi 

identificada, na política cultural, a dimensão da língua como elemento central. Esta 

preocupação está patente em todos os seus trabalhos sobre a África e constitui uma das 

críticas que ele faz a Amílcar Cabral quando este dizia que, “o maior presente que os ‘os 

tugas
24

’ deixaram foi a língua”, tendo dito Freire que esta foi a ingenuidades de Amílcar 

(FREIRE, 2014d, p.139). 

Para Freire a adoção da língua portuguesa pelos africanos não passava de uma 

opção pelo neocolonialismo:  

Numa perspectiva, por exemplo colonialista, a  liderança nacional 

necessariamente se filia à língua do antigo colonizador, sem que as 

                                                           
24

 Portugueses. 
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massas populares sejam tocadas por essa língua. No fundo se assiste a 

uma divisão social da sociedade entre dois grupos: um grupo 

minoritário de uma pequena burguesia nacional que comanda a língua 

do colonizador, e as grandes massas que não têm acesso à língua do 

colonizador e que, portanto, são discriminadas na sua própria 

formação pedagógica (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 48). 

 

 O que Paulo Freire quer expor é o perigo de um distanciamento entre uma 

minoria escolarizada e a grande maioria do povo analfabeto em que aquela poderia 

tornar-se um novo colonizador deste. 

Em suas palavras (FREIRE, 2011a), “a imposição da língua do colonizador ao 

colonizado é uma condição fundamental para a dominação colonial, que se estende na 

dominação neocolonial” (FREIRE, 2011a, 217) referindo-se no último caso (à 

dominação neocolonial) ao perigo de alguns nacionais oprimirem a maioria do povo, 

sobretudo camponesa, que não falava o Português. Fazendo ainda a incursão sobre a 

questão da língua diria: “Sem o direito de autodefinição, são “perfilados” pelos 

colonizadores. Não podem, por isso, “nomear-se” nem “nomear” ao mundo que lhes é 

roubado” (Idem, p.218). 

E falando sobre o risco da pequena burguesia urbana dominar a maioria rural diz 

o seguinte: 

(...) minorias urbanas que, vivendo sob e em volta do poder colonial, 

se entregam à cultura colonial e à língua dominante, em oposição às 

grandes maiorias camponesas que escapando ao poder mais destruidor 

do colonizador, sobrevivem na preservação dos traços marcantes de 

sua cultura (...) Em certo sentido essas minorias urbanas, 

“desafricanizando-se”, são assumidas por um estranho 

“biculturalismo”, expressão, na verdade, de sua alienação cultural e a 

que nem sempre corresponde um bilinguismo (FREIRE, 2011a, 

p.218). 

 

Por isso Freire insistia ainda em Cartas à Guiné-Bissau: “A sociedade que, 

superando seu estado de dependência colonial, procura refazer-se revolucionariamente, 

como é o caso da Guiné-Bissau, não pode escapar, realmente, ao equacionamento de seu 

problema linguístico” (FREIRE, 2011a, p.219). Diria ainda numa carta aos guineenses: 

“Na verdade, o processo de libertação de um povo não se dá, em termos profundos e 

autênticos, se esse povo não reconquista a sua palavra, o direito de dizê-la, de 

“pronunciar” e de “nomear” o mundo” (FREIRE, 2011a, p. 217). Por isso para ele havia 

a urgência de: 

(...) o crioulo, que deve estar para o Português como este para o latim, 

se afirme como língua nacional, de um sério esforço a ser feito no 

sentido de sua “regulamentação”, como língua escrita, pois que, 
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enquanto língua que se fala, já tem sua estrutura (...). “O papel que o 

crioulo vem jogando (...) na unidade nacional, desde os tempos duros 

da luta, parece indiscutível” (FREIRE, 2011a, p. 219). 

 

 Freire não entendia, sobretudo em relação à Guiné-Bissau, que tinha um crioulo 

que poderia ser uma língua de unidade nacional, o porque da adoção da língua 

portuguesa como língua comum do povo guineense. Para ele, a ideia não era defensável 

porque não existia um povo livre sem a possibilidade de “dizer a sua palavra” 

(FREIRE). Para além do que, a maioria do povo guineense, por exemplo, não falava 

português. Ele poderia concordar que a língua portuguesa fosse introduzida e fosse 

utilizada enquanto se preparavam as condições para a introdução das línguas dos povos. 

Para ele, a língua portuguesa poderia depois ser usada como língua segunda ou 

estrangeira. 

A questão da língua mereceu, em Freire, durante o seu trabalho na África, uma 

preocupação constante. Ele volta a levantar esta questão em entrevista a Sérgio 

Guimarães em A África Ensinando a Gente. A partir deste escrito, da sua entrevista com 

Fernand Faundez (em Por uma Pedagogia da Pergunta) e do discurso na Universidade 

de Brasília em 1992, pode-se notar que ele dominava as questões acerca da política 

cultural da África ao falar, por exemplo, de outras colônias portuguesas como 

Moçambique e Angola: 

Moçambique e Angola estão numa situação pior do que Cabo verde, 

do que a Guiné. Angola e Moçambique tem uma situação dramática, 

porque não criaram, não houve condições históricas e sociais para 

criar uma língua como o crioulo. Não se criou o crioulo, nem em 

Angola nem em Moçambique, o que temos nesses países são as 

línguas nacionais etnoculturais, dos diferentes grupos. Existem trinta e 

tantas línguas...Eu compreendo essas dificuldades. 

Politicamente não pode o MPLA [Movimento Popular de Libertação 

de Angola] nem a Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique], por 

exemplo, chegar ao povo de Angola e de Moçambique e decretar que 

uma daquelas línguas vai ser nacional. Se fizesse isso, seria um 

desastre. Então única saída política que tiveram, decorrente da 

inviabilidade linguística, foi fazer da língua do colonizador a língua 

cuja tarefa é tarefa impossível: formar a infância e a mocidade numa 

língua estrangeira (FREIRE, 2014d, pp.133-134). 

 

Em Por uma Pedagogia da Pergunta, dizia: “Reconhecia as dificuldades de 

ordem política, enormes, que as lideranças de Angola e Moçambique enfrentavam e 

enfrentam com relação à questão da língua”. 
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A dimensão da língua, em África, estava relacionada diretamente a questão da 

criação da nação ou da cultura nacional e por isso da unidade, com a qual Paulo Freire 

também, bem como os libertadores africanos, teve que lidar. Freire preconizou desde a 

Pedagogia do Oprimido a unidade como uma arma necessária para a libertação dos 

oprimidos. Na Pedagogia da Esperança, na Política e Educação bem como em Por 

uma Pedagogia da Pergunta, discute a unidade ou diversidade depois de uma longa 

experiência de trabalho com as classes populares do mundo, incluindo as africanas, e 

chega à conclusão de que os grupos oprimidos só tinham a ganhar unidos do que 

divididos. Ele, por exemplo, conclamava, em Pedagogia da Esperança, a unidade entre 

etnias, raças, gêneros, operários e camponeses: “quanto mais as chamadas minorias se 

assumem como tais e se fechem uma às outras, tanto melhor dorme a única e real 

minoria, a classe dominante” (FREIRE, 2014, p.211). Por isso, na sua ótica, diz ele 

ainda no mesmo livro: 

As chamadas minorias, por exemplo, precisam reconhecer que, no 

fundo, elas são a maioria. O caminho para assumirem-se como 

maioria está em trabalhar as semelhanças entre si, e não só as 

diferenças, e, assim, criar a unidade na diversidade, fora da qual não 

vejo como aperfeiçoar-se e até como constituir-se uma democracia 

substantiva, radical (FREIRE, 2014a, p. 212). 

 

No caso da África, decorrente da existência de várias etnias, como ele diria, em 

relação a Angola e Moçambique, escolhendo-se qualquer uma das línguas nativas 

poderia haver o risco de algum grupo insurgir-se contra outro desconfiando que pudesse 

haver favoritismo de uma etnia em detrimento de outra. Os conflitos étnicos na África 

são causas de guerras sangrentas como aconteceu recentemente no Burundi, no Ruanda 

ou na Nigéria. Estes conflitos são exacerbados pela marca do trabalho do colonizador 

que se dedicava a lançar intrigas entre diferentes etnias para melhor governar 

(CABAÇO, 2009). 

A língua portuguesa era a única, à altura das revoluções africanas, que poderia 

ser identificada nos diferentes grupos espalhados por inúmeras partes geográficas dos 

países. De qualquer forma, Freire, não se conformava com o uso da língua de Camões 

para a educação das crianças e jovens incluindo a educação de adultos. Para ele, os 

líderes africanos deram a língua do colonizador uma “tarefa impossível: formar a 

juventude e a mocidade numa língua estrangeira” (FREIRE, 2014d, p.134). Para o 

pensador, ele e sua equipe em Guiné-Bissau, não poderiam fazer um milagre de 
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“alfabetizar um povo numa língua que lhe era estranha” (FREIRE e FAUNDEZ, 1985, 

p. 124).  

O educador pernambucano entendia que deveria ter havido coragem de se 

alfabetizar e educar a população africana em suas línguas mesmo reconhecendo o preço 

oneroso disso, como conceber materiais didáticos, a tradução de diversa literatura para 

essas línguas, a contratação ou a disponibilidade de linguistas competentes para 

trabalharem na grafia (das línguas), como ficou patente, por exemplo, no seu livro 

África Ensinando a Gente: Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe (2011), de 

entrevistas com Sérgio Guimarães. 

Freire defendia a diversidade linguística como forma de respeito à diversidade 

cultural, pois a língua não é apenas um veiculo de palavras, mas um verdadeiro 

manancial cultural. Porém, defendia, como os líderes africanos, a unidade na medida em 

que os vários grupos étnicos tinham muitas coisas em comum, e a fundamental é o 

simples fato de todos serem explorados, como diria Eduardo Mondlane, líder africano 

(MONDLANE, 1995).  

O problema da língua e a questão da unidade na África, como se pode 

depreender, foram assuntos melindrosos no processo da criação dos novos Estados. Eles 

exigiram de todos os atores que participaram daquela saga, a “paciência impaciente” 

como diria o próprio Freire inspirando-se em Cabral. Precisaram de análises longas e 

difíceis. Foi preciso tomar decisões e pô-las em práticas ainda que, às vezes, fossem 

dolorosas. Para lidar com as questões das línguas e da unidade, em vários países 

africanos, foi uma verdadeira práxis educacional na medida em que era preciso que 

dialogassem a teoria e a prática.  

Dá para compreender que Paulo Freire entendeu que a escolha da língua 

portuguesa como língua oficial expressou uma falta de ousadia e criatividade dos 

dirigentes africanos em mudar radicalmente a vida dos seus povos, ou certo medo da 

liberdade.  

Em seguida trataremos, ainda que brevemente, de alguns elementos que Paulo 

Freire pretendia combater junto aos africanos, que, parecia que, em se instalando no 

processo revolucionário, poderiam levar ao neocolonialismo. Pretendemos falar do 

espontaneísmo, autoritarismo, simplismo, burocratismo, negatividades da cultura.  

Para Freire (2011a), o espontaneismo era o perigo de pensar que as coisas 

aconteceriam por si. Como ele diria, “as massa populares atomizadas, entregues a si 

mesmas, marchando ao gosto dos acontecimentos” (FREIRE, 2011a, p.31).  



82 
 

 

Ele próprio ficaria vigilante em relação ao autoritarismo em que haveria o 

perigo de a vanguarda ficar “proprietária das massas populares” (FREIRE, 2011a, 31). 

Por isso, para Freire, “nem licenciosidade nem autoritarismo burocrático. Nem a 

vanguarda atrás das massas populares, perdendo-se na “poeira” que estas fazem, nem 

demasiado à frente, fazendo-as perder-se na “poeira” da vanguarda, mas esta com (grifo 

do autor) aquelas, ensinando e aprendendo mutuamente, na luta de libertação” (Idem, 

p.31). 

Paulo Freire rejeitava assim o ativismo bem como o intelectualismo. Ou como 

ele já tinha afirmado em Pedagogia do Oprimido, nem objetivismo nem subjetivismo 

que não tinham nada a ver com a subjetividade e a objetividade. Ele rejeitou o 

objetivismo que é admitir um mundo sem homens bem como o subjetivismo que seria 

aceitar a existência de homens sem mundo (FREIRE, 2014b, p. 51). Com o 

subjetivismo o individuo em lugar de ter a consciência da opressão se entrega a um 

imobilismo subjetivista “que transformasse o ter consciência da opressão numa espécie 

de espera paciente de que um dia a opressão desapareceria por si mesma” (FREIRE, 

2014b, p.50). Pelo contrário o objetivismo seria a imposição do mundo por si aos 

homens (e mulheres). 

O que Paulo Freire sempre defendeu é a relação entre os homens e o mundo que 

seria a objetividade e a subjetividade (FREIRE, 2014b). O educador brasileiro diria 

ainda que sem o homem (e a mulher) não haveria quem dissesse que isto é mundo. Esta 

relação dialética entre subjetividade e objetividade ele vai buscar de Marx em que nunca 

houve dicotomia entre subjetividade e objetividade (FREIRE, 2014). Para Marx como 

para Freire o que é condenável é o subjetivismo, o psicologismo. Para os dois o 

caminho é a subjetividade e objetividade na realidade histórica de transformação da 

realidade social pelo homem (FREIRE, 2014b, p51): “Se os homens são produtores 

desta realidade e se esta, na “inversão da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, 

transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens” (FREIRE, 

2014b, p. 51). 

Freire contribuiria também na luta contra o enrijecimento burocrático, sobre a 

qual expressa na Carta Nº3 à Guiné-Bissau, de 5 de Janeiro de 1976,  

Uma coisa é política feita, em todos os sectores, por uma rígida 

burocracia, em nome das massas populares, a quem se transmitem 

palavras de ordem; outra coisa é política feita com elas, com a sua 

participação criticamente consciente na reconstrução de sua sociedade, 
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em que as palavras de ordem, necessárias, jamais, porém, em puros 

“slogans” (FREIRE, 2011a, p.183)  

Na Carta nº 4 apresenta-nos a ideia de que a revolução não deve ser uma coisa 

dada (FREIRE, 2011a, p. 216). Ele temia a ideia de tornar a gestão revolucionária num 

conjunto de palavras e gestos mecânicos parados, paralisantes e agressivas.   

Outra questão que sempre mereceu reparos nos seus discursos sobre África foi o 

simplismo. Ele considerava que o simplismo é elitismo, pois que a pessoa fala omitindo 

elementos importantes ou com frivolidade a pretexto de que se dirigir-se de forma 

adequada não será entendida pelos seus interlocutores (FREIRE, 2014d, p. 130). No 

simplismo tem também o complexo de superioridade. Ele costumava afirmar que 

admirava Amílcar Cabral pela sua simplicidade e não pelo seu simplismo: 

(...) uma coisa que eu aprendi muito com ele [Amílcar Cabral], foi 

como um educador progressista precisa de fazer-se simples, sem 

porém jamais virar simplista. Isso me parece fantástico, pegue os 

textos de Cabral, e eles são realmente simples, mas não simplista. Para 

mim o simplismo é uma é uma expressão fantástica, contundente do 

elitismo, é pior até do que o populismo, mas coincide muito com 

certas vocações populistas. Quer dizer, no fundo o simplismo é 

autoritário. O simplista é aquele  que diz: como vou eu falar a 

essa gente, que não é capaz de me entender. Então ele fala meias 

verdades, quartos de verdade, não são nem meias verdades, são 

pitadas de verdades. Em Cabral a gente vê o contrário disso; o que ele 

faz é buscar, com simplicidade, do concreto seriamente (FREIRE, 

2014d, p. 130). 

 Portanto, o texto acima resume tudo o que entendemos sobre o que Freire 

considerava simplismo e não simplicidade ou simples e não simplismo. 

 A negatividade da cultura (FREIRE, 2011a) ou debilidades da cultura 

(FREIRE, 2014a, p.127) é um tema recorrente nos escritos africanos de Paulo Freire e 

um tema caro as lideranças africanas. Nós entendemos que Paulo Freire considerava 

negatividades da cultura aquilo que sendo parte desta prejudica a nossa emancipação o 

que os lideres africanos como o Samora Machel nomeavam mais concretamente como 

superstição, obscurantismo, tribalismo e regionalismo. 

Paulo Frente, dirigindo-se aos estudantes da Universidade de Brasília, dizia que 

Amílcar Cabral considerava como debilidades da cultura a crença dos guerrilheiros 

africanos (por exemplo, de que o uso dos amuletos, “os chamados mezinhos” (FREIRE, 

2014a, p.126), protegiam das balas do inimigo) nas forças sobrenaturais. E Cabral 

explicava aos combatentes, com “uma sabedoria de antropólogo político” (Idem, p.127), 

que o que contava durante o confronto na luta era o “saber ou não saber brigar”. Nota-se 
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em Paulo Freire a preocupação com as crenças que prejudicavam na compreensão 

correta dos fenómenos físicos e sociais sem a qual seria difícil atingir a verdadeira 

Independência.  

Para além das interpretações metafísicas dos fenómenos físicos e sociais, as 

debilidades ou fraquezas da cultura levavam a divisões étnicas ou regionais. Este último 

fenómeno verificava-se quando a compreensão do mundo não transpunha a etnia, a tribo 

ou a região. Os hábitos e costumes étnicos ou tribais minavam, por outro lado, a 

construção da nação que era o projeto daquele momento. 

 

2.6 Paulo Freire e a educação colonial 

Na perspectiva de Paulo Freire a análise social e politica feita nas partes 

anteriores, é já, em si, uma análise pedagógica- entretanto, mostra-se necessário, para 

um melhor entendimento, dedicar-se uma secção deste trabalho na reflexão que Paulo 

Freire faz sobre a educação colonial na África.   

No seu discurso sobre a educação, que se pode identificar nos livros, Cartas a 

Guiné-Bissau, O Povo diz a sua palavra ou a Alfabetização em São Tomé e Príncipe e 

em Por um Pedagogia da Pergunta, nota-se a ampliação da sua crítica da educação 

tradicional feita em Pedagogia do Oprimido pela crítica baseada em pedagogos 

africanos como Julius Nyerere, Amílcar Cabral e em pensadores africanos como Frantz 

Fanon e Alberti Memmi. 

Em Cartas a Guiné-Bissau, Freire escreve que a educação colonial teve como 

seu objetivo principal a “desafricanização” dos nacionais e a preparação de quadros 

subalternos para a administração colonial (FREIRE, 2011a, p. 24). A formação de 

funcionários africanos subalternos mostrou-se necessário, pois estes poderiam servir de 

intermediários entre governo colonial e o povo africano (Nyerere, 1967). 

Freire dizia que a educação colonial foi uma educação de poucos, para poucos e 

contra a grande maioria. Quando ele chegou a Guiné-Bissau, como acontecia em quase 

todas as colónias portuguesas aquando das Independências, 90 a 95%, da população 

daquele país era iletrada (FREIRE, 2011a, p.). Em São Tomé e Príncipe era cerca de 

85% (FAUNDEZ, 1972). 

Ele considerou a educação colonial discriminadora, referindo-se ao fato de que, 

nas colônias portuguesas tinha havido dois sistemas de educação, um para brancos e 
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assimilados e outro para nativos. O primeiro sistema era considerado de primeira e 

destinava-se aos civilizados e o segundo era da segunda e destinava-se aos “selvagens” 

que deviam ser “civilizados”. 

Entre os poucos africanos que a educação portuguesa conseguia admitir na 

escola, fazia uma forte seleção: “Selecionava até mesmo a pequena minoria dos que a 

ela tinham acesso, expulsando grande parte deles após os primeiros encontros com ela e, 

continuando a sua filtragem seletiva, ia aumentando o número de renegados” (FREIRE, 

2011a, p. 25). Segundo Nyerere (1967), grande número de crianças africanas que eram 

admitidas na escola colonial desistia, pois que a sua intenção era também, na melhor das 

hipóteses, formar para o ensino secundário e para o magistério primário; ela tinha seu 

enfoque no que os médicos, engenheiros, arquitetos iam fazer ao invés de se preocupar 

com a formação para a vida
25

 (Idem). Ela não passava de uma escola que formava para 

o sucesso nos exames (Nyerere, 1967). 

A escola colonial, segundo Freire (2011a), fazia ênfase ao sentimento de 

inferioridade dos nacionais e aos mitos de superioridade dos europeus. Falava da 

grandeza de Portugal, dos seus heróis, dos seus rios. Os colonizadores falavam de si 

como aqueles que tinham civilizado os nativos, cuja língua, cultura, tinha feito 

revolução na África (FREIRE, 2011a, pp. 2017-218). Os africanos eram bárbaros, 

incultos (FREIRE, 2011a, p.218). Freire (2011a), remetendo a Fanon e Memmi, vai 

dizer que a escola colonial formava para reforçar a ideia de que os indígenas (africanos) 

eram preguiçosos, fracassados, corruptos e violentos. 

A educação veiculada pela escola colonialista era reprodutora da ideologia 

colonial e capitalista. Paulo Freire estava muito bem familiarizado com a teoria de 

reprodução social de Bourdieu e Passeron segundo a qual todas as relações de puder nas 

sociedades humanas têm um elemento de violência simbólica, ou seja, de imposição de 

uma série arbitrária de referentes culturais como normas, modos de estar, saberes, 

linguagens, etc. dos grupos dominantes sobre a maioria da população como forma de 

reforçar a sua posição privilegiada. Quanto maior for essa inculcação e legitimação 

menor será a necessidade de uso da força física (ABRANTES, 2011, p. 262-263). A 

teoria de reprodução, em relação a África, será importante para Freire no sentido de 

                                                           
25 Sobre esta ideia de Nyerere é preciso que se diga que Paulo Freire não concordava. O pedagogo e 

primeiro presidente tanzaniano, defendia uma educação virada só para as questões rurais o que levava ao 

perigo do seu empobrecimento. Não é de estranhar porque Nyerere era um dos defensores da 

autenticidade africana (NGOENHA, 2010) 
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explicar que o colonialismo, através do seu sistema de ensino, impôs os seus valores aos 

africanos e se permitiu a manutenção da sociedade colonial. As obras A Reprodução e 

Pedagogia do Oprimido foram publicadas no mesmo ano, 1970. Ambas serão 

importantes para a crítica educacional em geral junto com outra obra que saiu no mesmo 

ano de 1970: A Ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado, de Louis Althusser. 

A escola colonialista legitimava o poder da nação invasora sobre os invadidos. 

Ajudava na naturalização das relações sociais autoritárias e desiguais. Ela reforçava a 

ideia de que algumas pessoas nasceram para mandar e outra para obedecer. Por isso 

mesmo ela se alicerçava na ideia da neutralidade da educação formando o trabalhador 

para o mero fazer “considerado igualmente neutro” (FREIRE, 2011a, p. 194). 

Naturalmente que este tipo de educação nunca teria como seu objetivo o desvelar o seu 

“caráter alienador. O que ela tem de fazer, por isto mesmo, é ocultá-lo, reduzindo o 

processo formador à transferência daquele saber como fazer [grifo do autor], tomado 

como neutro” (FREIRE, 2011a, p. 194). 

A educação colonial é verbalista, dissertadora (FREIRE, 2014b). Neste processo 

educativo terá um sujeito que transmite o conhecimento e um objeto que o consome. 

Um educador que ensina e um educando que aprende, o educador que sabe e o 

educando que não sabe. Por isso ele vai falar da absolutização da ignorância em que tem 

um que sabe tudo e outro que não sabe nada (FREIRE, 2014b, FREIRE, 2011b). Isto 

remete a atitude ativa do educador e a atitude passiva do educando. 

Na educação bancária (FREIRE, 2014b) o professor torna-se um especialista que 

vende e distribui o “conhecimento empacotado” enquanto o aluno não passa de um 

cliente que compra e “come” este conhecimento. O ofício de ensino torna-se entrega de 

conhecimento e a aprendizagem a “memorização enfadonha” (FREIRE, 2011a, p. 151). 

Para Freire (2014a, p. 152), educadores colonizadores ou da nova burguesia 

numa sociedade dependente, transformam os seus educandos em meros depósitos de 

conhecimento. No caso da burguesia nacional o faz pelo seu condicionamento 

ideológico de classe, continuando a alimentar os mitos de sua “superioridade” e os 

mitos de “inferioridade” dos trabalhadores rurais e urbanos. 

Por isso a solução não passava de uma revisão metodológica porque o erro não 

estava senão no seu condicionamento ideológico de classe. Para Freire, “A correção dos 

mesmos exigia algo mais que a insistência sobre os métodos em si mesmos. Exigia a 

revisão permanente de seu condicionamento ideológico de classe” (FREIRE, 2011a, p. 

152). Por isso Freire não gostava das cartilhas porque remetiam a esta situação: um 
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olhar mecânico sobre o conhecimento (FREIRE, 2011a, p. 21). Junto com as cartilhas e 

a dissertação do conhecimento vem ideia de que o conhecimento é para ser comido 

quando, “o ato de ensinar pressupõe o de aprender e vice-versa” (FREIRE, 2011a, p. 

151).  Para Freire, estas ideias é que levam muitas vezes a pensar-se no analfabetismo 

ora como uma enfermidade ora como erva daninha, o que deve levar, por isso, a sua 

“erradicação” (FREIRE, 2011a, p. 38). 

Absurdamente no processo do conhecer o pensamento-linguagem são desligados 

da realidade; “os mecanismos de introjeção da ideologia dominantes, jamais discutidos” 

(FREIRE, 2011a, p. 38). No processo de educar, o conhecimento é tomado como algo 

concluído, terminado. 

O conhecimento é considerado uma verborreia que não diz respeito a uma 

realidade mutável e a um sujeito que processa e questiona. As palavras ficam 

completamente esvaziadas da sua dimensão concreta (FREIRE, 2014b, p. 80). 

A realidade é dividida por partes não se fazendo por isso uma relação global da 

mesma sendo tomado o concreto ainda como existindo por si sem o processo de 

significação do sujeito. O conhecimento é levado a algo independente da vida das 

pessoas implicadas.  

Mostrar a realidade como estático leva a compreender as ideias como concluídas 

e imutáveis o que induz ao colonizado a aceitar a paragem do mundo e das ideias para o 

bem da manutenção da situação vigente. O professor e aluno acabam burocratizando o 

conhecimento e tornando-se repetidores de clichês (FREIRE, 2011a, p. 22-23). 

Repetem-se slogans, comunicados, propagandas coloniais. 

Esta educação, no fundo, dirá Freire (2014b) arquiva os homens, prescreve as 

maiorias, apassiva-as, adapta-as ao mundo, ela inibe o poder de criar e de atuar. Para 

Freire é conveniente que os colonizados nunca tomem distância “da quotidianeidade em 

que geralmente se acham “imersos”, atribuindo, não raro, aos fatos que nela se dão uma 

“legalidade” intocável” (FREIRE, 2011a, p.87). 

Para Freire (2011a), o importante para quem se quer dedicar à descolonização é 

saber que, o colonialismo, mesmo depois de instinto por decretos ele pode continuar 

vivo através das práticas. Ou seja, os educadores podem afirmar por palavras que estão 

livres da ideologia colonial e mesmo assim passarem essa ideologia através de práticas 

alienantes (FREIRE, 2011a, p. 151). 

A questão de fundo, pois, não está em apenas substituir um velho 

programa adequado aos interesses do colonizador por um novo, mas 
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em estabelecer a coerência entre a sociedade reconstruindo-se 

revolucionariamente e a educação como um todo que a ela deve servir. 

E a teoria do conhecimento que deve pôr em prática implica um 

método de conhecer antagônico ao da educação colonial (FREIRE, 

2011a, p.185). 

 

A educação que continua com práticas coloniais poderia ter consequência como 

reforço da posição de classe dos graduados, que passariam a engrossar as fileiras da 

intelectualidade urbana ao serviço da colonização (FREIRE, 2011a, p. 186). Segundo ele, 

a formação” intelectual pequeno- burguesa, que reforça a posição de classe dos 

indivíduos, tende a leva-los a absolutização da validade da sua atividade, considerada 

como superior à daqueles que não a tem (Idem). 

 Resumindo o presente capítulo, podemos afirmar que lendo as ideias de Paulo 

Freire sobre o colonialismo em África é possível sistematizá-las nas seguintes 

categorias: invasão e ocupação pela força, modo de produção capitalista, mecanismo 

antidialógicos de relação colonizador/colonizado, “desafricanização” e suas 

consequências. 

 Para Freire a invasão e ocupação das colónias mobilizam consigo toda a carga 

necrológica com vista à tomada das terras, das pessoas, da vida das pessoas, do seu 

tempo, da sua linguagem e dos seus significados. Para isso, de forma a legitimar sua 

presença, os colonizadores recorrem aos mecanismos da teoria anti-dialógica com vista 

a manter os colonizados imersos e por isso mesmo incapazes de compreender, 

descrever, explicar a sua situação.  

 O colonizador não poupará esforço para criar um discurso mitológico sobre a 

sociedade, sobre a sua presença nos territórios tomados e sobre as relações entre o 

colonizador e o colonizado. Vamos ter o discurso de que a sociedade foi concebida para 

ter os que mandam e os que obedecem; teremos a naturalização das relações sociais em 

que quem manda serão os brancos e os que obedecem, os negros e o correlato mito de 

que desobedecer as ordens é pecado. O colonizador colocar-se-á a si como modelo a 

seguir para se atingir o sucesso. Portanto, o colonizado deve trabalhar, ser disciplinado, 

esforçar-se muito, obedecer a autoridade colonial, obedecer a Deus, o que implica em 

não questionamento da autoridade. O colonizador vai combater o esforço de união entre 

diferentes grupos de colonizados: vai combater a união entre camponeses e operários e 

entre estes grupos com os estudantes, por exemplo. 

Levar-se-á a cabo uma ação cultural com vista a cindir a personalidade do 

colonizado que ficará dividido entre o seu mundo, o mundo que o esmaga, e o mundo 
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do colonizador, dividido entre o passado e o presente e um futuro que não existe. Todas 

estas manobras terão como objetivo a impossibilidade de trabalho comum, a 

solidariedade entre diferentes povos, trabalhadores e estudantes, etc. o que permitiria a 

construção de uma visão e plataforma comum entre os diferentes grupos bem como a 

impossibilidade de organização. O colonizador vai trazer o discurso de missão 

civilizador embasada numa visão evolucionista do mundo que colocará, por isso 

mesmo, ao próprio colonizador como superior e o africano como inferior. Vai fazer uma 

organização administrativa e burocrática que respeita o branco e o europeu e que 

negligencia a vida do negro e da sua sociedade. Teremos a imposição de uma religião, 

ciência e arte eurocêntricos. 

 Os colonizados, com os avanços do colonialismo e suas contradições, como a 

sua convivência com o projeto modernizador, acabam vivendo um mundo contraditório. 

Ora reprimindo a vida do colonizador ora cobiçando e nesse processo o colonizador 

acabando se introjetando no colonizado e este se tornando um ser duplo, sendo ele, as 

vezes e, outras vezes, não. O colonizador ainda, de tanto ser chamado e considerado 

inferior acaba admitindo, em alguns momentos, que possa ser mesmo inferior. Poderá 

chegar, ato contínuo, a conclusão de que ele é um condenado, sua vida é uma sina ou é 

vontade de Deus ou dos deuses. 

 Alguns colonizados, sobretudo os da “pequena burguesia”, em vista de algumas 

vantagens que têm em relação à maioria da população poderão deixar de lutar ou por 

medo de perder seus pretensos privilégios ou pelo medo de responsabilidade. Ligado a 

isto as lideranças, ao invés de uma luta verdadeira poderão cair no burocratismo, no 

espontaneismo, no simplismo ou no autoritarismo. 

 Neste cenário, teremos uma educação colonial com objetivo de 

“desafricanização” dos africanos e a formação de funcionários subalternos do governo 

colonial que servissem de intermediários entre o governo metropolitano e as massas 

africanas. A escola admitia pouco alunos no seu seio e desta minoria muitíssimos 

poucos chegavam ao fim. Esta situação não seria de surpreender uma vez que esta 

escola estava alienada em relação à realidade cultural africana e dedicava-se a 

engradecer o colonizador e a inferiorizar o africano. Os seus métodos eram demasiado 

antidemocráticos sendo de memorização e dissertadores. Na verdade o ensino colonial 

visava a transferência do conhecimento de um educador que sabia para um educando 

que era uma tábua rasa. Por isso ela apregoava a neutralidade do conhecimento. Dai que 
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Paulo Freire dissesse que esta educação no fundo arquivava os homens e as mulheres ao 

veicular um mundo estático, relações sociais congeladas, etc. 

No próximo capítulo vamos nos dedicar a análise das ideias de Paulo Freire 

sobre o processo libertador da África. 
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CAPITULO III 

3 ACÇÃO CULTURAL PARA A LIBERTAÇÃO E LIBERTAÇÃO DA 

CULTURA  

A luta armada de libertação 

implica, portanto, uma verdadeira 

marcha forçada no caminho do 

progresso cultural. 

                      Amílcar Cabral 

 

Adotamos para este capítulo o título acima por acharmos que Paulo Freire 

compreendeu e enveredou pelo caminho que se seguia na África no campo da luta da 

libertação que era de uma dupla tarefa: a ação cultural para a libertação e a libertação da 

cultura.  

Nosso argumento é o de que Freire tomou o seu trabalho como uma contribuição 

no processo de libertação completa da África (como continuação da luta de libertação) 

tendo por isso seguido a abordagem em vigor de trabalho com a cultura como meio de 

resistência, de luta, de regeneração e de emancipação, por um lado, por outro, tomar a 

própria cultura como alvo de emancipação. 

Desde o início das revoluções pelas independências nos países africanos (ex-

colônias de Portugal) a luta dos movimentos de libertação se deu em duas frentes 

combinadas: de combate pela expulsão do colonialismo e o de reconstrução da nação. 

Quando Paulo Freire chegou naqueles territórios, eles consolidavam as suas 

Independências e lutavam pela construção da nação. Ora, a manutenção das 

Independências implicava reduzir o índice do analfabetismo e incremento da capacidade 

da leitura do mundo, como diria Faundez (1989): “Havia um abismo entre as inúmeras 

reformas que se impunham e a organização e a formação das massas” (p. 18). E a 

criação da nação significava a inclusão de todas as etnias e categorias sociais numa 

única visão nacional (CABRAL, 1978). 

A luta de libertação soube congregar numa visão comum alguma parte da 

liderança proveniente de uma “pequena burguesia” africana e da classe trabalhadora 

assalariada urbana que se julgava, pela sua alienação cultural, superiora em relação à 

maioria da população e, as massas populares desprezadas pelo colonialismo (e por 

alguns nacionais). Os movimentos nacionalistas conseguiram levar a cabo uma 
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Pedagogia da revolução que teria na sua esteira a convivência entre as grandes massas 

da população com setores da classe média e intelectualidade africana, em que uma 

classe aprenderia com a outra. Essa comunhão entre os dois grupos permitiu um 

conhecimento mútuo entre as classes e categorias sociais.  

Para Amílcar Cabral, as classes urbanas e da “pequena burguesia” foram capazes 

de melhor conhecer-se depararem-se a vida dos simples donde eles, no fundo, 

provinham. Descobririam no povo a riqueza dos seus valores (filosófico, políticos, 

artísticos, sociais e morais), ganharam uma consciência mais nítida da realidade 

econômica do país, “dos problemas, sofrimentos e aspirações das massas”
26

. 

Constataram com espanto a capacidade de argumentação e de exposição de ideias, a 

facilidade de compreensão e assimilação dos conceitos por parte daquela população que 

ainda há pouco estava esquecida e mesmo desprezada pelo colonizador e até por alguns 

nacionais que os consideravam incapazes. As lideranças revolucionárias com o povo 

enriqueceram assim a sua cultura e reforçaram a capacidade de servir o movimento, 

segundo Amílcar Cabral
27

. 

Por sua vez, as populações descobriram então o seu valor e aprenderam muito 

das exigências de uma sociedade moderna. As massas trabalhadoras, geralmente os 

camponeses, que nunca tinham saído da aldeia, através da luta perderam complexos na 

relação com as categorias superiores da sociedade, com outros grupos étnicos e sociais e 

foram compreendendo que eram elementos determinantes na luta; quebraram as 

fronteiras da aldeia para se inserirem progressivamente no país e no mundo. Adquiriram 

uma infinidade de conhecimentos úteis à sua atividade imediata e conhecimentos que 

seriam úteis no futuro no contexto da luta. Tornaram-se assim mais aptos para 

assumirem o papel decisivo de força principal nos movimentos de libertação
28

. 

A luta armada demandou a mobilização e organização de uma maioria 

significativa da população, “a unidade política e moral das diversas categorias sociais”, 

o uso eficaz e eficiente de armas modernas e de outros artefatos da guerra, o combate 

progressivo dos restos da mentalidade tribal, a recusa das regras e tabus sociais, 

religiosos, contrários ao desenvolvimento da luta e introduziu novas e profundas 

modificações nas vidas das populações. A luta armada de libertação foi, por isso, 

                                                           
26

 O artigo de Amílcar Cabral sobre Libertação nacional e cultura pode ser lido no site: 

http://www.buala.org/pt/mukanda/libertacao-nacional-e-cultura (Acessado em 29/09/2017). 
27

 Idem. 
28

 Ibdem. 

http://www.buala.org/pt/mukanda/libertacao-nacional-e-cultura
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inevitavelmente, uma marcha para frente rumo ao progresso da cultura (CABRAL): um 

fato e fator de cultura. 

 E o que seria libertação em Paulo Freire? Antes de nos debruçarmos sobre o que 

seria a libertação da África para Paulo Freire, achamos que é necessário trazer, mesmo 

que resumidamente, a trajetória dessa categoria no desenvolvimento de seu pensamento. 

A libertação em Paulo Freire iniciou como a capacidade de passagem da 

consciência transitiva ingênua para a consciência transitiva crítica (FREIRE, 1975). 

Nesta altura, década de 1950 e início da década de 1960, Paulo Freire considerava que o 

Brasil, saia de uma sociedade fechada de herança colonial, escravocrata, para uma 

sociedade aberta, democrática, de crescimento econômico e que, o que se assistia, era o 

surgimento de sectários tanto da esquerda quanto da direita que não se entregavam a 

tarefa séria de fazer o estudo para descobrir o que seriam as tarefas do seu tempo 

limitando-se à polêmica, ao invés do diálogo, à conclusões apressadas ao invés de 

estudos sistemáticos, metódicos e sérios. Então, era objetivo de Paulo Freire formar para 

uma consciência transitiva crítica como possibilidade de liberdade. 

Na segunda metade da década de 1960 e 1970 predominou o conceito de 

libertação (SEMERARO, 2009). Nesta fase encontramos a libertação sendo, para Paulo 

Freire, conscientização (2014). Será mais precisamente através do seu livro Pedagogia 

do Oprimido que tornará o conceito de conscientização mais conhecido. Neste livro 

ninguém liberta ninguém, as pessoas libertam-se em comunhão, daí a exigência de que 

os oprimidos não deviam comparecer, no processo de libertação, como coisas, mas 

como sujeitos da dinâmica de emancipação. A libertação não se faria como uma doação, 

pois: 

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 ação se impõem, quando não se pretende, 

erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser do 

homem (FREIRE, 2014, p. 72). 

Por isso a Pedagogia do Oprimido deveria ser a “pedagogia que faça da 

opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 

engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e 

refará” (FREIRE, 2014, p. 43). 

A Pedagogia do Oprimido é uma Pedagogia de conscientização dos oprimidos 

para sua situação de exploração. Esta Pedagogia continuou válida nas formulações de 
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Freire na África embora no caso deste continente, ele tenha avançado mais no que 

entendia por processo de libertação. 

Tanto nas Cartas à Guiné-Bissau, no artigo, O Povo diz a sua Palavra ou 

Alfabetização em São Tomé e Príncipe bem como no livro Por uma Pedagogia da 

Pergunta, Paulo Freire preocupou-se com a descolonização das mentes, a consolidação 

da vitória contra o colonialismo, a concretização de um novo projeto social, a 

reconstrução nacional. 

Na medida em que jamais tomamos a alfabetização de adultos em si 

mesma, reduzindo-a a um puro aprendizado mecânico da leitura e da 

escrita, mas como um ato político, diretamente associado à produção, 

à saúde, ao sistema regular de ensino, ao projeto global de sociedade a 

ser concretizado (FREIRE, 2011, pp. 23-24). 

Como no caso da Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, manifestou a 

igualmente a preocupação em que a educação tivesse um papel importante na 

reconstrução nacional:  

Esta participação consciente na reconstrução da sociedade, 

participação que se pode dar aos mais diferentes sectores da vida 

nacional e em níveis diferentes, demanda necessariamente, uma 

compreensão crítica do momento de transição revolucionária em que 

se acha o país. Compreensão crítica que se vai gerando na prática 

mesma de participar e que deve ser incrementada pela prática de 

pensar a prática. Neste sentido, a alfabetização e a pós-alfabetização, 

através das palavras e temas geradores numa e noutra não podem 

deixar de  propor aos educandos uma reflexão crítica sobre o concreto, 

sobre a realidade nacional, sobre o momento presente- o da 

reconstrução, com seus desafios a responder e suas dificuldades a 

superar (FREIRE, 2011c, pp. 52-53). 

 

O trabalho de Paulo Freire na África, no que diz respeito à libertação, ficou 

ligado a questões, para além de superestruturais, da infraestrutura (SCOCUGLIA, 

1999). O intelectual pernambucano, estava preocupado não só com a alfabetização para 

a leitura do texto como para a leitura do mundo e sua transformação. Radicalizando 

mais o seu pensamento não só pensou e praticou o marxismo dos clássicos, como abriu-

se para as interpretações africanas da teoria marxista como as de Amílcar Cabral e 

Samora Machel.  

Ele ficou preocupado com o desenvolvimento e não com a modernização como 

ele diria em Pedagogia do Oprimido. O desenvolvimento para ele seria a transformação 

autônoma das condições das populações de um determinado país. Essa mudança seria 
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desencadeada pelos próprios nacionais. Mesmo tendo que aprender com os outros, o 

rumo e a situação do país é determinado pelos próprios oprimidos. 

É preciso não confundir desenvolvimento com modernização. Esta, 

sempre realizada induzidamente, ainda que alcance certas faixas da 

população da “sociedade satélite”, no fundo interessa à sociedade 

metropolitana (...). A sociedade simplesmente modernizada, mas não 

desenvolvida, continua dependente do centro externo, mesmo que 

assuma, por mera delegação, algumas áreas mínimas de decisão. Isto é 

o que ocorre e ocorrerá com qualquer sociedade dependente, enquanto 

dependente. (FREIRE, 2014, p. 218). 

Para que a sociedade seja desenvolvida deve preencher ao critério único de “ser 

para si” (FREIRE, 2014, p. 219). A modernização é o que ocorreu, em parte, na época 

colonial e, Freire, na África, almejava contribuir para o desenvolvimento. A 

alfabetização, e a educação em geral no continente, para que libertassem, deviam se 

transformar em ação cultural para a libertação. 

No nosso entender, a ação cultural para a libertação, no sentido em que Freire a 

colocou, é um processo do conhecer em que as pessoas alvos da aprendizagem 

apresentam-se com a sua riqueza cultural e histórica. Esta temática inicia em Freire 

(1982), sem dúvida, no livro homônimo, Ação Cultura:  

O processo de alfabetização como ação cultural para a libertação é um 

ato de conhecimento em que os educandos assumem o papel de 

sujeitos cognoscentes em diálogo com o educador, sujeito cognoscente 

também. Por isso, é uma tentativa corajosa de desmitologição da 

realidade, um esforço através do qual, num permanente tomar 

distância da realidade em que se encontram mais ou menos imersos, 

os alfabetizando dela emergem para nela inserirem-se criticamente (p. 

48). 

 Através da nossa análise e sustentando-nos teoricamente nesse primeiro livro, a 

ação cultural para a liberdade é o enfrentamento da cultura dominante através da cultura 

dos dominados em que toda a psicanálise cultural, social, histórica e cultural permite 

trazer e surpreender o colonizador incrustrado e entranhado no seio do colonizado. 

Os oprimidos precisam expulsar os opressores não apenas enquanto 

presenças físicas, mas também enquanto sombras míticas, introjetadas 

neles. A ação cultural e a revolução cultural, em diferentes momentos 

do processo de libertação, que é permanente, facilitam a extrojeção. 

Os educandos necessitam descobrir o que há por trás de muitas de 

suas atitudes em face da realidade cultural para assim enfrenta-la de 

forma diferente. A admiração de sua admiração da realidade é 

necessário para que isto se faça. 

A capacidade que têm os educandos de conhecer em termos críticos—

de ir mais além da mera opinião- se vai estimulando no processo de 
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desvelamento de suas relações com o mundo histórico cultural. 

Mundo de que os seres humanos são criadores (FREIRE, 1982, p.54) 

Com o colonizado vai se fazendo o trabalho paciente de descobrir os vestígios da 

manipulação colonizadora em cada palavra, em cada ideia, em cada pensamento; em 

cada crença, em cada ação. Este trabalho de libertação da alienação exige uma postura 

psicanalítica de extrair os elementos alienantes do colonizado. Por isso, Paulo Freire, na 

conversa com Faundez, aborda a necessidade de se utilizar a psicanálise histórica para 

lograr ajudar os colonizados: 

No fundo a luta de libertação (...) é um fato profundamente 

pedagógico, e me ariscaria a dizer que é também uma psicanálise 

histórica, ideológica, cultural, política, social, em que o divã da 

psicanálise é substituído pelo campo de luta, pelo engajamento na luta, 

pelo processo de afirmação do colonizado enquanto não mais 

colonizado, ou das classes dominadas libertando-se (FREIRE e 

FAUNDEZ, 1988, p.111). 

 

A dominação, na concepção de Freire, estava ligada também a uma luta de 

classes. O dominador era ao mesmo tempo da classe dominante enquanto que o 

colonizado, da classe dominada. Por isso a luta pela libertação, para Freire, era um 

processo complexo, como ele constatou em conversa com Faundez, 

Me lembro agora de como, no relatório que escrevi após minha 

primeira visita a África, chamava atenção para algo realmente obvia, 

mas necessário de ser vivido para que se tenha dele um conhecimento 

sólido- o quão difícil é recriar uma sociedade. Foi a minha vivência 

(...) com o Chile, o Chile pre-Allende e o de Allende, foram as minhas 

visitas à Tanzânia, a Zâmbia, depois Angola, Guiné-Bissau, a São 

Tomé e príncipe, ao Cabo Verde, à Nicarágua, a Granada, para falar 

apenas nestes contextos, que me possibilitaram perceber, mais do que 

simples leituras de livros, mesmo que ajudado por algumas, a precisão 

da seriedade, da coerência, da persistência no trabalho, da humildade 

no engajamento político. A precisão de uma fé vigorosa no Povo e não 

apenas na exatidão científica. 

 

Recriar uma sociedade é um esforço político, ético e artístico, é um 

ato de conhecimento. Trabalho pacientemente impaciente, como diria 

Amílcar Cabral (FREIRE e FAUNDEZ, 1988, p. 114) 

 

A ação cultural é um momento de uma saga histórica e cultural em que os 

indivíduos aparecem inteiros no processo de libertação. Mas este processo se torna mais 

significativo e dá um salto qualitativamente maior quando ele ativa as forças produtivas 

para a produção através de um novo modo de produção. Ou seja, a ação cultural torna-

se mais elevada quando inclui não só a produção de ideias como quando ela é capaz de 

ajudar na produção de novos bens materiais os quais dão novo sentido à vida das 
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pessoas. Por isso, aqui não consideramos só a ação cultural ao nível das ideias como a 

estendemos para o trabalho. A ação cultural compreende a transformação radical da 

sociedade. 

Se o colonialismo se instalou na África pela força das armas e por mecanismos 

mais sutis como a religião, a educação e a propaganda para consolidar a sua presença e 

legitimá-la, Paulo Freire não via outra saída se não a transformação radical da situação 

existente. Como ele sinalizou em Pedagogia do Oprimido, dos opressores não se 

poderia esperar generosidade verdadeira. Para ele o que estava errado, não era a sua 

pura atuação, era sim, todo o arranjo social que perpetuava a opressão e reproduzia as 

condições existentes. Portanto, a exigência radical, era a transformação da sociedade 

capitalista, patriarcal, monoteísta e de exploração do homem pelo homem: a construção 

de uma nova sociedade. 

Para a transformação radical da sociedade e dos homens e mulheres há que ter 

em conta a teoria da ação dialógica e as suas caraterísticas, como sejam: a co-laboração, 

a união, a organização e a síntese cultural. 

A colaboração é o próprio diálogo consistindo de um encontro entre homens e 

mulheres para a transformação do mundo (FREIRE, 2014b). Há um encontro entre as 

massas e entre estas com a liderança. Neste encontro de pronúncia do mundo, 

contrariamente ao que vimos na conquista, os homens se encontram como sujeitos, 

entre um eu e um tu que se trocam reciprocamente em tu-tu enquanto cada um é um 

verdadeiro eu. 

A colaboração funda-se na comunicação. A liderança, no encontro com as 

massas, uma vez que estas em determinado momento de sua história não terem tido a 

capacidade de ser sujeito, a sua transformação em sujeitos será feita pela 

problematização da sua situação de opressão. 

A colaboração será um processo de desvelamento do mundo e de sua 

desmitificação por um diálogo crítico entre os homens mediatizados pela realidade. A 

colaboração implica a comunhão entre a liderança e as massas e por isso mesmo se 

funda no amor e confiança. 

Ao contrário da teoria anti-dialógica em que os colonizadores impediam 

qualquer união dos colonizados, na teoria dialógica de ação a liderança deve fazer 

esforço de unir as massas e estas com ela. 

A classe dos opressores se organiza livremente e mesmo que haja 

momentaneamente algumas divisões no seu seio, em face de alguma ameaça, muito 
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rapidamente se voltam a unir para defender seus interesses. Pelo contrário, as lideranças 

revolucionárias, por serem a própria antinomia dos opressores e as massas populares 

constituírem-se no segredo para a sua vitória é imprescindível a união com estas. 

A elite dominadora nunca pode existir com a organização e unidade das massas 

oprimidas enquanto que para a liderança revolucionária, a sua existência depende da 

unidade das massas. A primeira existe na relação antagônica com as massas enquanto 

que a segunda existe na união desta. 

A realidade dominante divide o ser do próprio oprimido/colonizado ao impor-lhe 

uma realidade esmagadora que o leva a alienar uma parte de si a esta realidade e outra 

parte a entidades que julga serem as responsáveis pela situação em que se encontra. 

Por isso o colonizado fica cindido entre um passado e um presente cruéis e um 

futuro sem esperança e por isso inexistente e, se a compreensão objetiva e crítica da 

realidade leva necessariamente a uma reunificação de um sujeito dual e inautêntico, o 

primeiro passo será a desmitificação da realidade (FREIRE, 2014b, p.235). 

Se para manter dividido os oprimidos se faz indispensável uma 

ideologia da opressão, para sua união é imprescindível uma forma de 

ação cultural através da qual conheçam o porquê e o como da sua 

“aderência” à realidade que dá um conhecimento falso de si mesmo e 

dela. É necessário desideologizar (FREIRE, 2014b, pp. 236-237). 

 O empenho para a união dos oprimidos não pode ser um trabalho de 

sloganização porque isto divide o cognitivo do afetivo e do ativo. A união não é tirar o 

colonizado de uma situação de aderência para outra igualmente de aderência (FREIRE, 

2014b). O trabalho de união é de despertar os sujeitos para a realidade de colonização 

em que se acham de modo a empenhar-se na práxis de sua libertação (Idem). 

 A união de colonizados de vários níveis e categorias é o despertar da consciência 

de colonizado e de oprimido que é o mesmo que afirmar que é o desenvolvimento da 

consciência de classe. Eles deverão descobrir-se como um grupo humano mantido em 

níveis de gestos e ações que não se diferenciam das árvores e dos animais e não 

transcendem as fronteiras do latifúndio. Devem se descobrir como homens proibidos de 

ser (FREIRE, 2014b, p. 238). 

 Os colonizados através de uma ação cultural dialógica e problematizadora 

devem se reconhecer, num primeiro momento, como indivíduos uno e individuais numa 

relação com um mundo objetivo. Reconhecerem-se como seres transformadores da 

realidade e transformadores por meio do seu trabalho (FREIRE, 2014b, p. 238). 
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A união dos oprimidos só pode ser compreendida como um processo que se dá 

no domínio do humano e não das coisas, daí que seja somente inteligível numa dialética 

entre a infraestrutura e a superestrutura. “Para que os oprimidos se unam entre si é 

preciso que cortem o cordão umbilical, de carácter mágico e mítico, através do qual se 

encontram ligados ao mundo da opressão” (FREIRE, 2914, p. 239). 

Em seguida, na teoria dialógica encontramos a organização que na verdade é a 

continuação e o desdobramento da unidade. A organização começa com a unidade que 

já em si deve ser o testemunho da ação para a libertação. Justamente a organização se 

caracteriza pela capacidade das lideranças saberem testemunhar o momento histórico 

em que vivem. A organização implica a identificação do problema com que eles (e as 

massas) se debatem em determinado momento histórico: impõe-se a necessidade de 

conhecimento tanto quanto mais crítico possível,  

(...) do momento histórico em que se dá a ação, da visão do mundo 

que tenham ou estejam tendo as massas populares, da percepção clara 

de que seja a contradição principal e o principal aspecto da 

contradição que se vive na sociedade, para se determinar o que e o 

como do testemunho (FREIRE, 2014b, p. 240-241). 

 Sendo as dimensões do testemunho históricas não podem ser simplesmente 

importadas de outros contextos sem uma análise prévia de sua utilidade no terreno. “O 

testemunho, na teoria dialógica da ação, é uma das conotações principais do carácter 

cultural e pedagógico da revolução” (FREIRE, 2014, p. 241). Segundo Freire, entre o 

carácter do testemunho que não variam historicamente temos,  

(...) a coerência entre a palavra e o ato de quem testemunha; a ousadia 

do que testemunha que o leva a enfrentar a existência como um risco 

permanente, a radicalização, nunca a sectarização, na opção feita, que 

leva não só o que testemunha, mas aquele a quem dá testemunho, cada 

vez mais ação. A valentia de amar que, segundo pensamos... não 

significa a acomodação ao mundo injusto mas a transformação deste 

mundo para a crescente libertação dos homens. A crença nas massas 

populares, uma vez que a é a elas, dentro da totalidade em que estão, 

em relação com as elites dominadoras, afete também a estas, que a ele 

respondem dentro do quadro normal de sua forma de aturar (FREIRE, 

2014b, p. 241). 

 Enquanto na teoria anti-dialógica, a manipulação servia à conquista, na teoria 

dialógica “o testemunho, ousado e amoroso, serve a organização” (FREIRE, 2014b, p. 

242). 
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 Sem manipulação das massas, a organização deve conter decisões, objetivos, 

tarefas a cumprir e contas a prestar. Não deve constar igualmente o autoritarismo ou 

licenciosidade. Deve haver liberdade com autoridade, pois “não há liberdade sem 

autoridade, não há também esta sem aquela” (FREIRE, 2014b, p. 244). 

 A síntese cultural “é a modalidade da ação cultural com que culturalmente se 

fará frente à força da própria cultura, enquanto mantenedora das estruturas em que se 

forma” (FREIRE, 2014b, p. 247).  No sentido em que vemos aqui a síntese cultural ela 

não só é uma dinâmica cultural como é um fator de cultura. A revolução cultural se for 

autêntica tem que ser uma revolução cultural (Idem). 

 Algumas vezes a ação cultural vai no sentido de manutenção das estruturas 

existentes e, em determinadas formas, ela serve para a mudança social. A invasão 

cultural na teoria anti-dialógica era de manutenção da situação existente e a síntese 

cultural na teoria dialógica visa a superação da contradição entre a permanência e a 

mudança, bem como a produção de uma nova cultura. “Isto implica que na síntese 

cultural, se resolve – e somente nela – a contradição entre a visão do mundo da 

liderança e a do povo, com o enriquecimento de ambos” (FREIRE, 2014b, p. 249). A 

síntese cultural não nega a diferença entre a visão da liderança e a visão do povo, ela se 

fundamenta nela. “O que ela nega é a invasão de uma por outra. O que ela afirma é o 

indiscutível subsídio que uma dá a outra” (FREIRE, 2014b, p. 249). Nem elitismo nem 

basismo (FREIRE e FAUNDEZ). 

 A síntese cultural nasce como um diálogo entre a cultura do povo e a cultura da 

liderança. O saber da liderança se refaz no conhecimento empírico das massas. 

 A síntese cultural é também dialógica, não dicotomizando o momento da busca 

por temas geradores com a própria ação como síntese cultural. A procura dos temas 

geradores é feita com o próprio povo sob o risco de haver invasão cultural. A 

investigação dos temas geradores é feita pelos investigadores profissionais e o próprio 

povo. Em assim se fazendo, a criatividade vai despertando em ambos os grupos e se 

desenvolve até que se atinja um novo saber síntese de ambos. A seguir falamos da nova 

sociedade, o Novo Homem e da Nova Mulher na reconstrução nacional. 
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3.1 A Nova Sociedade, o Novo Homem e a Nova Mulher na reconstrução 

nacional 

 

A nova sociedade que defendia Paulo Freire não teria exploradores e explorados, 

dominadores e dominados, nem favorecimento em função do tipo de trabalho realizado 

por cada um, nem teria descriminação com base na cor, na religião, no sexo.  

O que é uma sociedade sem exploradores e explorados? É a sociedade 

em que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum grupo de pessoas, 

nenhuma classe explora a força de trabalho dos outros. É a sociedade 

em que não há privilégios para os que trabalham com a caneta e só 

obrigações para os que trabalham com as mãos, nas roças e nas 

fábricas. Todos são trabalhadores para o bem de todos (...). Não se cria 

uma sociedade assim da noite para o dia. (FREIRE, 2011c, pp. 82-83). 

 

Era uma sociedade sem classes sociais, de trabalhadores que desenvolvem a 

ação produtiva com o cérebro, as mãos e o coração. A nova sociedade seria uma 

sociedade de combatentes que trabalhando juntos, todos têm a consciência de uma 

realidade em constante mutação por isso dispostos a colaboração tendo como fito único 

a edificação de uma sociedade cada vez mais voltada para atender as reais necessidades 

de si e dos homens. Dizendo de forma positiva, a sociedade que estava no horizonte de 

Freire era de colaboração, de solidariedade, de justiça, de trabalho coletivo, de soluções 

horizontais, de participação e “sociedade para si” (FREIRE).   

Ele estava ciente de que esse tipo de sociedade não se construía da noite para o 

dia. Dizia ele na Carta Nº3 a Equipe de Guiné-Bissau: “Ao falar de projeto global de 

sociedade, não faço como se estivesse tomando-o como uma ideia abstrata, um desenho 

arbitrário, algo acabado na imaginação de uma liderança.” (FREIRE, 2011b, pp. 182-

183). E, em Quatro Cartas aos Animadores de Círculos de Cultura de são Tomé e 

Príncipe: “Não se cria uma tal sociedade a não ser que se lute muito. A sociedade nova 

não aparece por milagre. Ela aparece se nós a criamos e, para criá-la, temos de 

continuar, com força e decisão, a transformar revolucionariamente a velha sociedade 

que ainda temos” (FREIRE, 1984b, p. 168). 

É um projeto árduo que exige muito trabalho, “paciência na impaciência” e a 

consciência de libertação permanente: “A luta pela reconstrução, para criação da 

sociedade nova, se dá em todas as frentes – nos campos, nas fábricas, nos quarteis, nos 

serviços públicos, nas nossas casas, nas escolas” (FREIRE, 1984b, p.163). 
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A construção da nova sociedade exige a consciência de que dentro da nova 

sociedade existem aspetos da velha que devem ser transformados: “Para fazer a 

sociedade nova, precisamos também de trabalhar, precisamos de transformar a 

sociedade velha que ainda temos” (FREIRE, 1984, pp.77-78). 

A nova sociedade existe e se constrói em função do novo homem e da nova 

mulher. Para Paulo Freire, o objetivo da nova educação na África é a formação do novo 

homem e da nova mulher (FREIRE, 2011a). Mais uma vez Freire não sendo ingênuo 

afirmava que essa formação não seria uma tarefa fácil e deveria ser permanente.  

Nos Cadernos de Cultura Popular explica de forma simples e não simplista o 

que seria um homem novo e uma mulher nova: “Uma das qualidades mais importantes 

do homem novo e da mulher nova é a certeza que têm de que não podem parar de 

caminhar e a certeza de que cedo o novo fica velho se não se renovar” (FREIRE, 1984, 

p. 95). 

A ideia que se extrai daqui é que a mulher nova e o homem novo são aqueles que 

demonstram uma grande consciência revolucionária de transformação permanente da 

sociedade, essa transformação que somente se alcança pelo trabalho, pela ajuda mútua e 

pelo espírito crítico e criativo. Por isso, para Freire, a educação com vistas à formação 

do homem e da mulher nova seria “uma educação pelo trabalho, que estimule a 

colaboração e não a competição. Uma educação que dê valor à ajuda mútua e não ao 

individualismo, que desenvolva o espírito crítico e a criatividade, e não a passividade” 

(FREIRE, 2011c, p. 101). Essa educação seria aquela que se “fundamenta na unidade 

entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual e que, por isso, 

incentive os educandos a pensar certo” (FREIRE, 2011, p. 101). 

Em Cartas à Guiné-Bissau, em vários momentos indicou que a educação na 

África teria com horizonte a formação do homem novo e da mulher nova. Numa carta à 

equipe (dos nacionais da Guiné-Bissau) é possível compreender que o homem novo e a 

mulher nova são formados no trabalho: “Neste sentido, o homem novo e a mulher nova 

a que esta sociedade aspira não podem ser criados a não ser através do trabalho 

produtivo para o bem-estar coletivo. Ele é a matriz do conhecimento em torno dele e do 

que dele desprendendo-se a ele se refere” (FREIRE, 2011b p. 189). 

Dai que o “novo homem e a nova mulher não se constituem na cabeça dos 

educadores, mas na nova prática social que substitui a velha, incapaz de criá-los.” 

(FREIRE, 2011b, p. 248). Não basta ter a pretensão do homem e da mulher nova, a sua 



103 
 

 

formação se dá numa prática social igualmente nova em que esta está ao lado da teoria, 

a atividade intelectual junto à atividade manual e o ensino junto à aprendizagem.  

Só o homem novo e a mulher nova poderão participar na reconstrução nacional. 

Na África, depois das Independências seguiu-se a reconstrução nacional (FREIRE, 

2014b, 2011c). A reconstrução nacional, referia-se a produção dos bens materiais e 

imateriais. Podemos verificar isso tentando interpretar os extratos dos Cadernos de 

Cultura Popular que ele usou em São Tomé e Príncipe. A reconstrução nacional seria 

então:  

(...) o esforço no qual o nosso povo está empenhado para criar uma 

sociedade nova. Uma sociedade de trabalhadores.  Mas repara, se 

dissemos que temos de criar a sociedade nova é porque ela não 

aparece por acaso. Por isso a reconstrução nacional é luta contínua.  

Produzir mais nas roças e nas fábricas, trabalhar mais nos serviços 

públicos é lutar pela reconstrução nacional. Ninguém em São Tomé e 

Príncipe tem o direito de cruzar os braços e esperar que os outros 

façam as coisas por ele. Sem produção nas roças e nas fábricas, sem 

trabalho dedicado nos serviços públicos, não criaremos a nova 

sociedade (FREIRE, 2011c, p. 76). 

A reconstrução nacional, segundo Paulo Freire, seria, a produção de bens 

materiais a partir da transformação livre da natureza e o significado que o homem e a 

mulher dão a essa transformação. É possível recuperar seu entendimento sobre a 

reconstrução nacional igualmente numa das quatro cartas que escreve aos animadores 

de Círculos de Cultura de São Tomé e Príncipe:  

No nosso caso, pelo contrário, a alfabetização de adultos, de acordo 

com os princípios políticos que orientam o nosso Movimento,
29

 é o 

empenho em que alfabetizandos e animadores culturais, juntos, 

citando o então Presidente de São Tomé e Príncipe, “lêem e escrevem 

a sua própria realidade, pensando criticamente o seu mundo, 

inserindo-se cada vez com maior consciência na realidade em 

transformação.” Quando o Camarada presidente fala em “ler e 

escrever a realidade”, toca num dos pontos centrais do problema. 

Quando se fala em “ler a realidade”, em “pensar criticamente o 

mundo” está se reportando à necessidade de compreendermos a nossa 

realidade não como uma coisa parada, à qual a gente se deva 

simplesmente adaptar, mas como algo em movimento, em processo. 

(...) Quando ele fala em “pensar criticamente o mundo” está se 

referindo à necessidade que temos de entender a razão verdadeira que 

explica os fatos, as coisas da realidade (FREIRE, 1984, p. 140). 

Paulo Freire defende uma alfabetização que leva primeiro, à descrição, à 

interpretação e ao significado, dai que fale da razão de ser dos fatos. Existe aqui, 

                                                           
29 Referia-se ao Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLST) 
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claramente, a premissa de que quem criticamente compreende a realidade melhor a 

transformará. 

Por isso, a segunda ideia que tiramos da primeira, das Quatro Cartas aos 

Animadores dos Círculos de Cultura de São Tomé e Príncipe, é a de que a reconstrução 

nacional seria a transformação da natureza em recursos para a sobrevivência humana. 

Por isso que a dado passo, nessas cartas, lemos Freire (1984) interpretando as palavras 

do então Presidente Pinto da Costa: 

Quando ele fala em “escrever a realidade, inserindo-se cada vez com 

maior consciência nela”, está fazendo alusão à prática transformadora 

dos homens e das mulheres sobre a realidade, não à nossa pura 

adaptação a ela. Transformação do mundo natural pelo trabalho- 

limpar os campos, semear, cultivar, colher, tratar a terra para o plantio 

do arroz, colher o cacau; transformar o barro em tijolo; o couro em 

sapato; o tronco da árvore tombada em madeira; a madeira em tábua, 

as tábuas em barco com que se pesca o peixe que se vende e que se 

come. Transformação do outro mundo- o social e o político e cultural. 

O mundo da organização da sociedade, que não pode ser entendida 

sem a compreensão de como a sua produção se dá, de qual é o regime 

de utilização social das suas forças produtivas. A reconstrução da 

nossa sociedade, a ser feita com o Povo, se funda na reorientação do 

regime de utilização social das nossas forças produtivas (FREIRE, 

1984, p. 141). 

Freire, num vocabulário marxista, intimava os animadores culturais, através do 

seu trabalho nos círculos de cultura, a contribuírem para a dinamização da produção e 

para o estabelecimento da sociedade socialista.  

Por isso que ele diz, na mesma carta: “Os círculos de cultura são precisamente 

isto: centros em que o Povo discute os seus problemas, mas também que se organizam e 

planificam ações concretas, de interesse coletivo” (FREIRE, 1984, p. 141) 

Citando Samora Machel, Paulo Freire (FREIRE, 2011b, p. 190) sinaliza que os 

círculos de cultura deveriam se tornar em verdadeiros centros democráticos em que o 

educador e o educando militantes desenvolvem novas formas de interação. Por isso que 

a sociedade em geral deveria ter um novo modo de produção. 

 

3.2 Novo Modo de Produção 

Como vimos no capítulo anterior, Paulo Freire, sempre pensou que o 

colonialismo, entre vários artifícios, recorreu também ao modo de produção capitalista 

para dominar os povos africanos e não só. Por isso, parece-nos natural, que dentro da 
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sua concepção do processo de libertação equacionasse a mudança do modo de produção 

capitalista para o modo de produção socialista. 

No capitalismo os fatores de produção se combinam em função do capital, e o 

capitalista produz em função do valor de troca, do valor vendável das mercadorias, 

enquanto no socialismo se produz para o bem estar coletivo e pelo valor de uso das 

coisas:  

Se a produção se orienta no sentido do bem estar coletivo e não do 

lucro do capitalista, privado ou estatal, a acumulação, indispensável ao 

desenvolvimento, tem uma significação e um fim totalmente distintos. 

Agora, numa perspectiva socialista, o que deixa de se pagar ao 

trabalhador já não é uma usurpação, mas a quota que ele dá ao 

desenvolvimento da coletividade, e o que se deve produzir com esta 

quota não é uma mercadoria que se define por ser vendável, mas o 

socialmente necessário (FREIRE, 2011b, p.193). 

Na educação na África, pareceu lhe lícito contribuir na luta africana de 

construção de uma sociedade de igualdade, cooperativa, em que todos trabalhariam para 

o bem coletivo e para o bem da sociedade.  

A educação revolucionária que ele concebe tem a situação existencial como sua 

base de sustentação com o trabalho como dimensão fundamental. Neste caso, o trabalho 

concebido como o processo de transformação coletiva do real: “Programa que 

estreitamente ligada à produção, busca incentivar a responsabilidade social e o trabalho 

cooperativo, com vistas ao interesse comum e que, em última análise, se fundamenta 

numa profunda crença nos seres humanos” (FREIRE, 2011b, p. 238). 

Freire, contra o sistema capitalista, discute com os africanos uma nova escola, 

que integrando o trabalho no seu seio, se torna em uma entidade dialética que integra a 

teoria e a prática, a ação e reflexão, trabalho manual e trabalho intelectual:  

Uma vantagem de uma projeto como este, ao propor a reflexão crítica 

sobre a realidade contextual em “convivência” com ela, é a do 

surgimento de um novo tipo de escola- a que, em sintonia com o 

projeto de nova sociedade que se procura criar em Guiné-Bissau e em 

Cabo Verde, não dicotomiza teoria da prática, reflexão de ação, 

trabalho intelectual de trabalho manual (FREIRE, 2011a, p. 238) 

Ele concorda com a implementação de uma educação que forme trabalhadores, 

rurais e urbanos, como pretende o marxismo. Por isso, contra o sistema capitalista, que 

quanto menos os trabalhadores entendam o seu trabalho melhor, ele aposta numa 

educação que levasse a compreensão, pelo operário e pelo camponês, da sua atividade: 
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Numa sociedade revolucionária, que visa ao socialismo, pelo 

contrário, quanto mais consciência política, tenham os indivíduos 

enquanto recriadores de uma sociedade que se vai tornando uma 

sociedade de trabalhadores, tanto mais criticamente se engajam no 

esforço produtivo. Neste sentido, sua consciência política é fator 

também de produção (FREIRE, 1978, 119) 

Na sociedade que se reconstrói na linha do socialismo, pelo contrário, 

fundando-se na nova realidade material que vai tomando forma, a 

educação deve ser eminentemente desveladora e criticizante (FREIRE, 

2011b, p. 193). 

Por isso, nos Cadernos de Cultura Popular vai se dedicar a “combater a posição 

ideológica de que só se estuda na escola” (FREIRE, 2011c, p. 74). E no artigo sobre São 

Tomé e Príncipe escreve claramente que o conhecimento fora da escola é considerado 

inferior: “[o saber fora da escola] é tido como inferior sem que tenha nada que ver com 

o rigoroso saber intelectual” (FREIRE, 2011c, p. 74). 

Com efeito, Freire (2011a; 2011b; 2011c), falava para os educadores africanos 

que a educação deve partir de onde o povo está empenhado em alguma atividade 

coletiva, de interesse comum e que possibilita a ajuda mútua, a cooperação e o desejo de 

crescimento coletivo. Estas condições se tornam propícias para levar a cabo uma 

educação militante em que os educadores e educandos tentam construir um mundo novo 

de trabalhadores, sem a exploração do homem pelo homem, em que os ganhos são 

coletivos. 

As condições dos países africanos em que Paulo Freire colaborou eram 

concordantes com os ideais socialistas, pois que esses governos estavam a realizar a 

reconstrução nacional com recurso a políticas inspiradas em sociedades socialistas 

europeias (e não só), mas, sobretudo, da União Soviética para além de terem tido em 

conta a experiência da reconstrução nas zonas libertadas. Por isso Freire colaborava 

com Estados de partido único e estava de acordo com esse modelo, como podemos 

demonstrar a partir de algumas passagens dos seus escritos africanos. Por exemplo, nos 

extratos dos Cadernos de Cultura Popular ele demonstra aquiescências com os partidos 

únicos existentes nos Estados africanos de língua portuguesa: 

O MLST guiou a lua de libertação do nosso Povo. 

O PAIGC guiou a luta de libertação do Povo da Guiné-Bissau e cabo 

Verde. 

O MPLA, Partido do Trabalho, guiou a luta de libertação do povo 

angolano. 

A FRELIMO guiou a luta de libertação do Povo de Moçambique. 
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A independência de todos nós, Povo de São Tomé e Príncipe, 

guineense, cabo-verdianos, angolanos e moçambicanos, não foi 

presente dos colonialistas. A nossa independência resultou da luta dura 

e difícil. A luta de todos nós como Povos oprimidos, buscando a 

libertação (SÂO TOMÉ, 1978, p. 21). 

Este trecho dos Cadernos de Cultura Popular era a ressonância do que se dizia 

nesses países. A última parte, expressa o que os próprios partidos libertadores diziam de 

si próprios como que, cada um, congregava as aspirações de todo o Povo de cada nação 

e, por isso, seu legítimo representante. Para além disso, Paulo Freire, tinha o cuidado de 

conceber ideias que se ajustavam não só com os governos como com o partido (único) 

de cada país. Exemplo é duma passagem em que fala da situação da Guiné-Bissau: 

“Esses requisitos são básicos na medida mesma em que coincidem também com os 

princípios políticos do Partido e do Governo que estimulam a participação criticamente 

consciente do povo” (FREIRE, 2011b, p. 232).  

Nas Cartas à Guiné-Bissau ele discute duas experiências que conheceu, uma 

da China comunista e outra do Caribe que considerava modelos e que achava que os 

coordenadores de alfabetização da Guiné-Bissau deveriam conhecer e tirar as lições que 

achassem importantes. Nestas experiências ressaltam a aprendizagem comum, 

aprendizagem no trabalho, a emergência de um intelectual trabalhador, a consciência 

crítica, a militância, a cooperação, a superação da dicotomia entre ensino e 

aprendizagem, trabalho manual e trabalho intelectual e a reflexão e a ação. 

A implantação do modo de produção socialista poderia ter maior sucesso, como 

todas as outras transformações se repousassem nas experiências culturais populares. 

Não foi por acaso que Paulo Freire fez alguma incursão pela resistência cultural. 

3.3 Resistência cultural 

Algo que chama atenção logo na abertura do livro, Cartas à Guiné-Bissau, é que 

Freire, para além de falar da sua satisfação de estar em Guiné-Bissau e agradecer o 

convite do governo para trabalhar naquele país africano, ele constata que o povo 

africano não partia do zero, apesar da espoliação material que tinha sofrido, mas que 

iniciava das suas fontes culturais e históricas e apresenta o que lhe parecia a 

manifestação cultural única de um povo que o colonialismo não tinha conseguido 

extinguir (FREIRE, 2014, pp. 13-14).  
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 Por isso ele refutava, nos Cadernos de Cultura Popular, que os africanos não 

tinham cultura (FREIRE, 2011b; FREIRE, 2011c) e ele retoma esse posicionamento em 

vários outros escritos sobre África. 

 Cabral afirmava que a história dos movimentos de libertação era precedida por 

“uma intensificação das manifestações culturais, que se concretizam progressivamente 

por uma tentativa, vitoriosa ou não, da afirmação da personalidade cultural do povo 

dominado como ato de negação da cultura do opressor”
30

. O dirigente africano referia-

se ao fato de que antes da constituição dos movimentos de libertação nacionais a cultura 

foi a primeira expressão de resistência do povo africano. Na África colonizada pela 

França teve a revista cultural, Presence Africain, em Cabo Verde e Guiné-Bissau, a 

revista literária Claridade, em Moçambique teve o Brado Africano (Andrade). Teve 

movimentos literários como a negritude. Ao nível das artes plásticas houve 

paulatinamente mudanças de temas e novas formas de expressão artística. (FANON, 

1968). 

Por isso para Freire, tal como na luta de libertação nacional, contra o 

colonialismo, a luta pela emancipação completa do povo guineense, continuaria sendo a 

expressão da cultura (FREIRE, 2011). Para o pedagogo pernambucano, a cultura 

popular seria o ponto de partida no processo de alfabetização como ação cultural, por 

isso mesmo que irá dizer na entrevista a Faundez (FREIRE & FAUNDEZ, 1988): 

Creio que uma aproximação ao estudo e à compreensão crítica de 

como se dão as coisas no mundo da cotidianeidade pode ser muito útil 

ao analista político no seu entendimento de como a ideologia 

dominante não chega reduzir toda a expressão cultural, não chega a 

reduzir a criatividade popular a ela mesma, ideologia dominante. As 

vezes, podemos ser levados, numa compreensão acrítica do que seja 

esta luta, a pensar que tudo o que se acha na cotidianeidade popular é 

pura reprodução da ideologia dominante. E não é. Haverá sempre 

algo, nas expressões culturais populares, da ideologia dominante, mas 

há também,  contradizendo-a, as marcas da resistência, na linguagem, 

na música, no gosto da comida, na religiosidade popular, na 

compreensão do mundo (FREIRE e FAUNDEZ, 1988, p.36).  

O que Paulo Freire afirma acima resultava, em grande medida, não só das suas 

experiências do Brasil, Chile, mas também da África como ele disse nessa entrevista em 

vários momentos (FREIRE e FAUNDEZ, 1988, p.36).  

                                                           
30 http://www.buala.org/pt/mukanda/libertacao-nacional-e-cultura (Acessado a 29-09-2017).  

http://www.buala.org/pt/mukanda/libertacao-nacional-e-cultura
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Os africanos resistiram secularmente através das canções, das advinhas, da 

alimentação, das vestes, das filosofias e da literatura. Aliás, os intelectuais africanos 

também acreditavam que a primeira resistência sistemática contra o colonialismo foi 

feita ao nível da literatura, mas esta resistência estava ainda ao nível do ideal e do 

erudito (ANDRADE, CABRAL, 1978; MONDLANE, 1995). Talvez Paulo Freire tenha 

razão ao afirmar: “A leitura crítica da realidade, tem de juntar a sensibilidade do real e, 

para ganhar esta sensibilidade ou desenvolvê-la, precisa de comunhão com as massas. O 

intelectual precisa saber que a sua sensibilidade crítica não é superior nem inferior à 

sensibilidade popular” (FREIRE e FAUNDEZ, 1988, p.39). 

Por isso para Freire, em entrevista ao Antonio Faundez, 

(...) o ponto de partida do projeto político-pedagógico, tem de estar 

exatamente nos níveis de aspiração, nos níveis de sonho, nos níveis de 

compreensão da realidade e nas formas de ação e de luta dos grupos 

populares (...) o ponto de partida deveria estar precisamente na 

resistência. Quer dizer, nas formas de resistência das massas 

populares. (...) A questão é como nos acercar das massas populares, 

para compreender os seus níveis de resistência, como se encontram 

entre elas, como se expressam e trabalhar então sobre isto (FREIRE e 

FAUNDEZ, 1988, p.38) 

 

Paulo Freire tinha, pelo menos, uma certeza que era a de que deveria trabalhar 

não para as massas, mas com elas. Isto significa acompanhar o povo no seu trabalho, na 

sua vida cotidiana (FREIRE e Faundez, 1988, p. 45). Por isso ele interessou-se pelo 

conhecimento popular no seu trabalho de alfabetização: 

Não tenho dúvidas de que a compreensão do senso comum das classes 

populares (...), a compreensão crítica dos seus sonhos, tudo isto é 

indispensável a qualquer esforço de luta pela transformação da 

sociedade. Sem compreender essas relações, sem compreender os 

limites da resistência das classes populares, no sentido de estimulá-la 

para com elas ultrapassá-los, é difícil atuar politicamente, com 

eficiência revolucionária (...). Em outras palavras é preciso 

compreender as manhas para entender também o medo. (FREIRE e 

FAUNDEZ, 1988, p. 55). 

 

Por isso Freire (e FAUNDEZ, 1988) sugira aos educadores-políticos e aos 

políticos-educadores que juntem a sua competência científica e técnica à sensibilidade 

da realidade. Como diria a dado passo: 

Neste sentido, me parece fundamental que o educador político e o 

político educador, se tornem capazes de ir aprendendo a juntar, na 

análise do processo em que se acham, a sua competência científica e 

técnica, forjada ao longo de sua experiência intelectual, à 

sensibilidade do concreto. Se eles forem capazes de fazer este 

casamento indissolúvel entre a compreensão rigorosa e a sensibilidade 

sem a qual a rigorosidade também falha, a sua prática irá se afirmar e 



110 
 

 

crescer. O que tem, portanto, de fazer é- expondo-se aos valores 

culturais, às formas de resistência, às manhas populares- começar a, 

mais do que intelectualmente compreendê-las, senti-las. (FREIRE e 

FAUNDEZ, 1988). 

 

O educador- político e o político- educador, deverão promover o diálogo entre o 

conhecimento erudito com o conhecimento popular, o que Freire vai buscar não só em 

intelectuais como Gramsci como nos africanos como Amílcar Cabral, Mário Pinto de 

Andrade, Frantz Fanon, Julius Nyerere e Eduardo Mondlane. Como diria Cabral, o 

grande mérito de Mondlane não foi a sua decisão de lutar pelo seu povo, mas a sua 

capacidade de mergulhar na cultura do seu povo (FREIRE, 2011b). Ou seja, Eduardo 

Mondlane, como Amílcar Cabral, fez aquilo que Freire e Cabral chamaram de 

“Reafricanização” ou ainda a chamada reconversão. 

3.4 “Reafricanização” 

Paulo Freire usou o termo “reafricanização” termo que foi usado pelos 

intelectuais africanos que estiveram à frente das Independências dos países daquele 

continente. Mas o termo começou a ser empregue entre os alunos da Casa dos 

Estudantes do Império
31

 (CEI), de Lisboa, jovens africanos que estudavam em Portugal 

nas décadas de 1940 e 1960, como Mário Pinto de Andrade, Lúcio Lara, Amílcar 

Cabral, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto, Eduardo Mondlane. Ao que tudo indica 

os futuros dirigentes dos movimentos de libertação, teriam sofrido influência dos 

intelectuais africanos das ex-colónias francesas que se congregavam na revista Présence 

Africaine
32

dado que ainda merece cuidadosa verificação. 

A “reafricanizição”, segundo Mário Pinto de Andrade começou por ser cultural e 

só depois se tornou político. Como movimento cultural, nos países de expressão 

portuguesa, foi conhecido com escritores como António Jacinto, Viriato Cruz, líderes do 

“Vamos Descobrir Angola”. “Introduziram o povo na literatura. Seus textos integravam 

                                                           
31 A Casa dos Estudantes do Império (CEI) foi criada em 1944 (...) para responder ao reforço do convívio 

dos estudantes universitários das ex-colónias portuguesas, que não possuíam instituições de ensino 

superior e que tinham assim que continuar a frequência universitária em Portugal. Este objetivo integrou-

se num outro, mais visto, de formação de eleitos que se admitiam virem a ser enquadradoras dos objetivos 

que o próprio regime colonial prosseguia. Esta informação pode ser consultada em 

http://www.uccla.pt/casa-dos-estudantes-do-imperio. 
32

 Présence Africaine é uma revista cultural, política e literária pan-africana, trimestral, publicada em 

Paris, França e fundada por Alioune Diop em 1947. Em 1949, a Presence Africaine expandiu-se para 

incluir uma editora e uma livraria em Paris. A revista foi altamente influente no movimento pan-

africanista, na luta de descolonização das antigas colônias francesas e no nascimento do movimento 

Negritude. 
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gente do musseque
33

: o desempregado, o feirante, o contratado. Homens sem terra que 

viajavam de aldeia em aldeia em busca das grandes plantações de café”
34

. 

Mário Pinto de Andrade explica que ele e os seus colegas da Casa dos 

Estudantes do Império é que deram “um conteúdo revolucionário” a “reafricanização”: 

“Tudo o que foi feito depois é uma materialização do nosso primeiro grito de 

“reafricanização””
35

. 

Sem dívidas que Freire toma essa palavra de Amílcar Cabral com a qual o líder 

africano queria dizer voltar a ser africano. Para Freire “reafricanização das 

mentalidades” equivaleria ao que Aristides Pereira designaria por “descolonização das 

mentes” (FREIRE, 2011a, p. 26). 

Para Freire (2011a, p. 26) a “reafricanização das mentalidades” implicava a 

“transformação radical do sistema educacional herdado do colonizador” (FREIRE, 

2011b, p.26), mas que não pode ser feito de maneira mecânica (Idem, p. 26) e exige 

uma decisão política em consonância com o projeto de sociedade que se pretende criar; 

“e esta transformação radical requer certas condições materiais em que se funde, ao 

mesmo tempo que as incentiva” (FREIRE, 2011a, p. 26). Para Freire, criticando um 

pouco os dirigentes africanos, a “reafricanização” devia compreender o regresso à 

cultura africana incluindo o resgate das línguas nacionais para além de se virar à 

produção e à mudança do modo de produção.  

Obviamente que a “reafricanização” sendo uma reconversão a africanidade ela 

precisa se alicerçar em novas condições também económicas e sociais, o que, 

naturalmente, vai tocar a produção dos bens materiais e nas respetivas relações de 

produção desses bens, como se disse anteriormente. Por isso a transformação radical 

desta situação vá requerer uma clareza política “na determinação do que produzir, do 

como, do para que, do para quem produzir” (FREIRE, 2011a, p. 26). 

Esta transformação deve ser iniciada dentro das condições existentes e tendo em 

conta um dos seus principais aspetos como a superação da dicotomia entre o trabalho 

manual e trabalho intelectual, teoria e prática, etc. Naturalmente deverão se esperar 

                                                           
33 Palavra de língua nacional angola que significa subúrbio. 
34

 Entrevista a Mário Pinto de Andrade do jornal Nô Pintcha de 12 de Setembro de 1976. Mário Pinto de 

Andrade (1976), "Nô Pintcha - Órgão do Comissariado de Informação e Cultura", Domingo, 12 de 

Setembro de 1976, CasaComum.org, Disponível HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_85920 

(2017-7-19). 
35

 Ibdem 
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resistências “da velha ideologia” que sobrevive não somente em nível da compreensão, 

mas através da manutenção das práticas coloniais (FREIRE, 2011a, pp. 26-27).  

Dai que a transformação radical do sistema educacional herdado do 

colonizador exija um esforço Interestrutural, um trabalho de 

transformação ao nível da infraestrutura e uma ação simultânea ao 

nível da ideologia. A reorganização do modo de produção e o 

envolvimento crítico dos trabalhadores numa forma distinta de 

educação, em que mais que “adestrados” para produzir, sejam 

chamados a entender o próprio processo de trabalho (FREIRE, 2011a, 

p. 27). 

Haveria que capacitar novos quadros e recapacitar os quadros antigos rumo a 

“reafricanização”. Só assim se poderia junto marchar na direção da construção 

consciente e livre da História. Se a história nos traz a natureza e a extensão dos 

desequilíbrios e das contradições enfrentadas por uma sociedade ao longo do tempo, a 

cultura é uma síntese dinâmica feita pela consciência social mediante esses conflitos em 

cada etapa da evolução dessa sociedade em busca da sobrevivência e do progresso 

(CABRAL, 1978). Por isso antes de se propor alguma mudança é preciso saber quais 

são as condições do grupo a quem se faz a proposta (FREIRE e FAUNDEZ, 1988, p. 

109). 

Para Faundez, como para Freire, era necessário partir do conhecimento positivo 

e negativo das camadas populares, “para então propor, com elas, a resposta a essa 

necessidade” (FREIRE e FAUNDEZ, 1988, p. 110). Isso demonstraria o respeito pela 

história dessa sociedade. 

Tomando assim a libertação como um fato de cultura é necessário adotar-se uma 

nova teoria do conhecimento. 

 

3.5 Nova Teoria do Conhecimento 

Nos escritos sobre a África, a teoria do conhecimento de Paulo Freire, pode ser 

encontrada nas diferentes cartas que ele dirige às equipes, no que se refere à Guiné-

Bissau e Cabo Verde e no que dizia respeito a São Tomé encontrámo-la no artigo, O 

Povo dizendo sua palavra ou a Alfabetização em São Tomé e Príncipe. 

A ideia básica que Paulo Freire defendia é a de que o conhecimento surge como 

resultado da prática dos seres humanos sobre a realidade objetiva. Emerge da atitude de 

alguém que se indaga constantemente sobre sua prática, acerca da razão de ser das 

coisas em que se acha envolvido (FREIRE, 1984, p. 52). 
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O processo criativo de produção de conhecimento dentro desta percepção será a 

compreensão do processo de trabalho humano, da sua produção de bens materiais e 

imateriais, as relações entre os homens e mulheres e entre os diferentes grupos sociais. 

Por isso, para Paulo Freire, conhecer na alfabetização, como em outras formas 

de educação, será não só a aprendizagem de ler e escrever como se configurará como o 

ato de compreender criticamente o mundo que nos rodeia. A alfabetização nessa 

perspectiva não estará separada da pós-alfabetização. Aquela e esta são momentos que 

se complementam. Na alfabetização se aprende a ler e a escrever e ao mesmo tempo se 

aprende a “ler” e a “escrever” o mundo através da diversificação e aprofundamento do 

conhecimento (FREIRE, 2011a). 

Levar a cabo a alfabetização que tem em conta a teoria de conhecimento que se 

está expondo aqui, segundo Paulo Freire, ter-se-ia uma educação a serviço da revolução 

superando uma sociedade colonialista e capitalista para uma sociedade democrática e 

socialista (FREIRE, 2011a; FREIRE, 2011c). Nesta perspectiva, os sujeitos de 

aprendizagem irão descobrir, enquanto aprendem a ler e a escrever de forma crítica, que 

eles são sujeitos produtores de cultura e que isso é próprio de qualquer ser humano. Vão 

compreender ainda que os bens por eles produzidos são tão importantes como os 

produzidos por qualquer outro homem ou mulher (FREIRE, 1982; FREIRE, 2011a). 

Os sujeitos da educação aprenderão como se movem no mundo, como fazem e 

como é interpretado o resultado do seu trabalho (FREIRE, 1982; FREIRE, 2011a). A 

teoria do conhecimento a serviço da nova sociedade implica necessariamente, não 

autoritariamente e nem espontaneamente, a compreensão do trabalho, a transformação 

do mundo de forma crítica. Por isso implica na compreensão da produção, da 

distribuição; implica entender o modo de produção e a sociedade de classes. 

 A nova visão da sociedade deve se alicerçar nas matrizes culturais populares e na 

necessidade de produção; compreende também a criação de uma sociedade socialista
36

. 

Dentro desta nova visão não se pode dicotomizar a teoria da prática, o intelectual e o 

manual, o novo conhecimento do conhecimento antigo e o ensinar do aprender 

(FREIRE, 2011a, p. 100). 

                                                           
36 A construção de Estados socialistas já estava acontecendo nos países onde Paulo Freire trabalhou. 



114 
 

 

 Por isso a escola, de qualquer nível que seja, não devia se separar da produção, 

da fábrica e do campo agrícola. Os alunos e os adultos aprendem sobre o seu trabalho 

para melhorá-lo e para melhorar a sua atuação no mundo. 

Modelo em que a escola, qualquer que seja o seu grau- primário, 

secundário ou universitário- não se distingue essencialmente da 

fábrica ou da prática de um campo agrícola nem a ela se justapõe. E 

mesmo quando a escola exista fora da fábrica ou da atividade prática 

do campo agrícola, isto não significa, primeiro, que ela seja uma 

instância superior a elas; segundo, que a fábrica e a atividade prática 

do campo agrícola não sejam não sejam em si escolas também. 

(FREIRE, 2011a,  p. 101) 

No artigo sobre São Tomé e Príncipe ele escreve: 

A compreensão do processo do trabalho, do ato produtivo em sua 

complexidade, da maneira como se organiza e desenvolve a produção, 

a necessidade de uma formação técnica do trabalhador, formação, 

porém, que não se esgota num especialismo estreito e alienante 

(FREIRE, 1984, p. 49) 

E a ideia continua em outros trechos:  

O trabalho produtivo é fonte de conhecimento. Com a enxada preparamos os 

campos para a sementeira e ajudamos a construir um país novo (...). Nossos 

filhos e filhos e filhas devem aprender trabalhando (...). Nossas escolas 

devem ser escolas de trabalho (FREIRE, 1984, p. 58). 

A ideia da educação ligada a produção, Paulo Freire, a desenvolve com mais 

interesse no livro, Cartas à Guiné-Bissau e nas Quatro Cartas aos Animadores de 

Círculos de Cultura de São Tomé e Príncipe.  

Uma vez que a alfabetização e outras formas de educação se baseariam, no que 

vem sendo exposto, na compreensão crítica da realidade objetiva em que os seres 

humanos se movem e trabalham, a educação deve estar ligada necessariamente a 

produção: “A formação, tanto quanto o aperfeiçoamento técnico, numa perspectiva 

política como a nossa, seja concomitantemente com a alfabetização ou com a pós-

alfabetização, demanda sempre aquele crítico entendimento do processo produtivo” 

(FREIRE, 1984b, p. 172). 

O alfabetizando deverá compreender o seu processo de produção, agrícola ou 

industrial, nas suas possibilidades de melhorar e maximizar a produção bem como na 

sua relação com outros sectores e o sentido que ela tem para si como sujeito.  

A visão da construção de uma sociedade socialista demandava um projeto de 

educação ligado à produção:  
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Se a sociedade, que se refaz, caminha em direção ao socialismo, 

“necessita, de um lado, de organizando o modo de produção com 

vistas a este objetivo; de outro, de ir estruturando sua educação em 

estreita relação com a produção, quer do ponto de vista da 

compreensão mesma do processo produtivo, quer do ponto de vista da 

capacitação técnica dos educandos” (FREIRE, 1984b, p. 115) 

 

Mas Freire (FREIRE, 1984b), nos chama atenção para não confundirmos a 

produção com uma formação que junta destrezas para a produção: 

As próprias relações entre a alfabetização, em particular, e a educação, 

em geral, e o trabalho produtivo, não podem ser relações puramente 

utilitárias, como se, aproveitando, no caso dos alfabetizandos, a sua 

motivação para ler e escrever, devêssemos juntar a este aprendizado o 

de destrezas com as quais produzissem mais” (FREIRE, 1984, p. 172).  

No caso não estamos em frente de componentes justapostos ou que tenhamos 

uma peça principal e outra secundária. Trata-se de uma formação científica, técnica e 

política ou, para nós, humana, tratando-se da formação integral do homem e da mulher. 

O que temos de fazer, com vistas à produtividade, não é distribuir 

destrezas para ler e escrever nem destrezas para mais produzir. Temos, 

pelo contrário, é de estimular a capacidade crítica dos alfabetizandos 

para que alcancem a compreensão correta do ato de ler e escrever 

palavras ao mesmo tempo em que fazem a “leitura” da sua realidade. 

“Leitura” que, por sua vez, inclui o entendimento igualmente crítico 

do processo produtivo (FREIRE, 1984, p. 173). 

Quando Paulo Freire chegou na África a ligação entre a educação e produção já 

era uma realidade fruto da experiência das lutas de libertação nacional (Guiné-Bissau e 

Cabo Verde, Angola e Moçambique) e da influência política marxista: 

Assim é que, já no ano letivo de 1975 tinham sido iniciadas 

experiências a prolongar-se, como de fato se deu, no ano de 1976, de 

integração do trabalho produtivo às atividades escolares normais, no 

intuito de combinar trabalho e estudo, de tal maneira que aquele fosse, 

tanto quanto possível, constituindo-se como fonte do último, em 

unidade com ele. Na medida em que essas experiências se forma 

sistematizando e aprofundando é possível fazer derivar da atividade 

produtiva, cada vez mais, os conteúdos programáticos de “n” 

disciplinas, que, no sistema educacional tradicional, são 

“transferidos”, quando são, verbalisticamente (FREIRE, 2011a, 

pp..34-35) 

Em resumo, poderíamos afirmar que esta teoria do conhecimento defende que o 

conhecimento brota da prática, ele se constitui em tal quando ajuda na transformação 

crítica do mundo e quando contribui com a edificação de uma sociedade mais solidária, 

de ajuda mútua, colaborativa e para o benefício coletivo. Esta teoria, de carácter 
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marxista (CAMBI, 1999, p. 556), assenta na prática por isso está diretamente ligada à 

atividade produtiva. 

Dos desdobramentos da sua teoria de conhecimento de que derivou a 

necessidade de aliar a educação à produção surgirá a ideia de que a educação, 

especialmente a alfabetização de adultos, devia iniciar, se pretender ser mais dinâmica e 

motivadora, das áreas em transformação.  

Necessitaria tornar uma área em transformação, ou prestes a iniciar a mudança, 

um Círculo de Cultura, em que a vida e o trabalho cotidiano da comunidade estariam na 

base do todo “que fazer educativo” (FREIRE, 2011a). O local tornar-se-ia um contexto 

concreto em que se dá o processo educativo e ele seria ainda o contexto teórico em que 

se pensa a mesma prática (FREIRE, 2011a). 

Os animadores culturais integrar-se-iam na comunidade em mudança fazendo-se 

membros da mesma (FREIRE, 2011a). Participando do trabalho e da vida comunitária, 

eles iriam aproveitar os vários momentos da vida do povo para ir estimulando e 

introduzindo novas formas de apreensão da realidade objetiva que deveria levar a 

interpretações cada vez mais rigorosas das condições existências dessa comunidade. 

Citando Kosik: 

No fundo o que se pretende é o exercício de uma reflexão crítica 

aprofundando-se cada vez mais sobre a maneira espontânea como os 

seres humanos “se movem” no seu mundo. (...)”É superar o 

conhecimento que permanece preponderantemente ao nível da 

sensibilidade dos fatos pelo conhecimento que alcança a razão de ser 

dos mesmos” (FREIRE, 2011a, p.229). 

A ideia de iniciar de áreas em transformação sinaliza para dois pontos a serem 

considerados: o primeiro é que qualquer lugar onde o povo esteja pode se tornar em 

espaço de aprendizagem (para crianças, jovens e adultos): “à sombra de uma árvore, nos 

meses de sol, e sob abrigo de palhoças (palhota) funcionalmente construídas pela 

própria comunidade” (FREIRE, 2011b, p. 227). O segundo ponto seria que a realidade 

mesma é a fonte de onde seriam tirados os conteúdos para diferentes disciplinas 

(FREIRE, 2011a, p. 227). Temos assim que, por um lado, existe a vantagem de o 

processo educativo ocorrer no lugar onde o povo vive e, por outro, o contexto vivido é a 

base, quando trabalhado pedagogicamente, de transformação do pensamento do próprio 

povo. Bem orientado pelos animadores culturais, a compreensão da razão de ser dos 

fenômenos tornar-se-ia mais complexa e diversificada combinando-se a alfabetização a 

pós-alfabetização.   
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Em caso de a zona não ter iniciado as transformações, os educadores, que 

preferentemente deveriam sair do liceu, começam pela organização e mobilização das 

populações até que se deslumbre um projeto que conduza ao trabalho coletivo e a 

solidariedade. Neste caso, iniciaria primeiro a pós-alfabetização que seria 

complementada pela alfabetização. 

As áreas em transformação, à medida que fossem produzindo resultados 

satisfatórios, com o povo tornando-se rigoroso na interpretação da sua realidade com 

militância, readquirindo sua capacidade de ad-mirar o mundo (FREIRE, 2014a), 

apoiariam as outras, como centros de capacitação e, o país iria sendo coberto e teríamos 

um grande Círculo (Nacional) de Cultura (FREIRE, 1984, p. 123). 

O estudo iniciado numa área em transformação, conduzido com sucesso, levaria 

a necessidade de trazer para a educação outros setores como os de saúde, transporte, 

comunicações, comércio, etc. As populações seriam cada vez mais exigentes, quereriam 

a compreensão do todo e se radicalizariam cada vez mais. 

Uma coisa, pois, é ligar a alfabetização de adultos e a pós-

alfabetização à produção numa área que as relações sociais de 

produção começam a transforma-se, com vistas a um modo de 

produção socialista, em que se implantam, de baixo para cima, 

cooperativas com este espírito e outra é tentar a mesma ligação sem 

que estas condições materiais existam. 

No primeiro caso, a alfabetização e a pós-alfabetização atendem a 

uma necessidade real. Modificado o contexto, sua tendência é 

dinamizar-se cada vez mais, do que resulta, de um lado, uma 

mudança, ainda que não automática na maneira de os indivíduos 

perceberem sua realidade; de outro, a ampliação de horizontes de sua 

curiosidade (FRIRE, 1984b, p. 122-123). 

Mas ele não só pensava que a educação devia estar ligada as outras áreas de 

atividade como devia estabelecer colaboração com o sistema de educação em geral e 

com o partido (FREIRE, 1978, p. 14). 

 O trabalho e a experiência existencial das pessoas são o húmus de onde se vai 

retirar a matéria do ensino e da aprendizagem e a reflexão sobre a realidade objetiva o 

que melhora o trabalho e o mover da gente. Por isso a educação vai ser vida e vai ser a 

preparação para a mesma, como acrescentará ele com Nyerere: 

Creio que seria interessante aclarar, mesmo num rápido comentário, 

que, no pensamento de Nyerere, “preparation for the life” não tem a 

mesma significação ingênua segundo a qual a escola fora da vida, 

seria um centro de preparação para ela. Uma espécie de parêntese, 

feito na vida, em que nos capacitamos para, em seguida, ingressar 
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nela. Concepção que mereceu lúcida crítica de Dewey, para quem a 

escola haveria de ser vida mesma, e não preparação para ela. 

 

Em Nyerere, a preparação para vida se dá na compreensão crítica da 

vida que se vive, somente como é possível criar novas formas de vida. 

Dai que seu pensamento pedagógico-político esteja empapado do real, 

do concreto, na prática cuja transformação ele centra a atividade 

educativa (Freire, 2011a, p.214) 

 

  

Dentro do processo revolucionário que se dava na África, fazia-se necessário a 

formação de homens e mulheres novos, militantes, capazes de compreenderem a sua 

prática e de transformá-la, apostando num trabalho cooperativo, na ajuda mútua, no 

diálogo. A nova sociedade socialista demandava também uma nova escola e uma nova 

alfabetização. 

3.6 A nova Escola e a nova alfabetização 

Paulo Freire (2011b) quando chegou à África já ocorriam, algumas 

transformações com a educação com as quais ele estava de acordo. As escolas primárias 

e secundárias deviam estar ao serviço do projeto de sociedade que se desenhava. Elas 

deveriam sofrer a transformação radical nos seus objetivos, nos seus conteúdos e nos 

seus métodos e técnicas.  

Se a escola colonial tinha em vista a “desafricanização”, a nova escola devia 

estar ao serviço do novo projeto de sociedade, da “reafricanização” e da formação de 

trabalhadores. A implantação da nova escola requeria meios materiais ao mesmo tempo 

em que a sua produção incentivasse (FREIRE, 2011a). Deveria conceber uma nova 

forma de produção e de distribuição:  

Requer não apenas o aumento indispensável da produção mas a sua 

reorientação, ao lado de uma diferente concepção da distribuição (...) 

Dai que a transformação radical do sistema educacional herdado do 

colonizador exige um esforço interestrutural, quer dizer, um trabalho 

de transformação a nível da infraestrutura e uma ação simultânea ao 

nível da ideologia. A reorganização do modo de produção e o 

envolvimento crítico dos trabalhadores numa forma distinta de 

educação, em que mais que “adestrados” para produzir, sejam 

chamados a entender o próprio processo de trabalho” (FREIRE, 1978, 

p. 16).  

A nova escola iria buscar os conteúdos da sociedade em transformação que, 

incentivando o trabalho coletivo e a colaboração, ajudaria os camponeses e os 

trabalhadores urbanos na leitura do seu lugar no mundo, da sua produção da cultura.  



119 
 

 

A reforma da educação nesses países não foi fácil, implicou em escolhas difíceis, 

em estudos sérios e avaliação da prática. Como Paulo Freire (2011a) constatou, havia 

vontade extrema de reformar profundamente a educação, mas em vista da 

indisponibilidade de recursos materiais os países recém independentes foram obrigados 

a herdar alguma parte do aparelho colonial da educação como as infra estruturas, de 

entre elas, escolas e prédios da educação. Chegou-se a conclusão que a sua destruição 

seria um ato irresponsável:  

(...) entre fechar bruscamente as escolas herdadas do colonizador, ao 

nível primário e liceal, enquanto se reorientava o sistema educacional, 

ou anunciar medidas impossíveis e introduzir, no velho sistema, 

reformas fundamentais, capazes de acelerar a sua futura transformação 

radical, em função das modificações que se fossem operando nas 

bases materiais da sociedade, preferiu a segunda hipótese (FREIRE, 

1978, p. 20) 

Em relação aos conteúdos, as matérias diretamente ligadas à ideologia colonial 

como a Língua Portuguesa, História e Geografia que tinham sido responsáveis pela 

constituição de uma mentalidade colonizada, foram profundamente reformulados. A 

Língua Portuguesa ensinava a cultura portuguesa e a grandeza da língua colonial. Em 

História os africanos, os poucos que acediam à escola, eram obrigados a aprender que 

sua História tinha iniciado com a chegada do colonialismo e na Geografia aprendia se o 

relevo e climas de Portugal:  

(...) a reformulação dos programas de Geografia, da História e de 

língua portuguesa, ao lado da substituição dos textos de leitura, 

carregados da ideologia colonialista, era um imperativo. Fazia-se 

necessário que os estudantes guineenses estudassem, prioritariamente, 

sua geografia e não a de Portugal, que estudassem seus braços de mar, 

seu clima e não o rio Tejo. Era preciso que estudantes guineenses 

estudassem, prioritariamente, sua história, a história da resistência de 

seu povo ao invasor, a da luta da por sua libertação, que lhe devolveu 

o direito de fazer sua história, e não a história dos reis de Portugal e 

das intrigas da Corte. (FREIRE, 1978, p. 20) 

O esforço que então se fazia era que a escola se transformasse num lugar de 

formação de trabalhadores que aliassem a sua tarefa de reconstrução nacional com a 

cidadania responsável. Para Paulo Freire (2011a), o ensino primário seria um ciclo 

fechado em si, isto é, não deveria continuar a ser um subsistema que servisse 

simplesmente para a preparação para o ensino secundário, mas, como defendia também  

Julius Nyerere (1967), para a vida. O ensino secundário deveria ter carácter politécnico 
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(FREIRE, 2011). A transformação da escola poderia contribuir, também, para a 

transformação da alfabetização. 

Na Guiné-Bissau, a alfabetização que se punha em prática coincidia, nos seus 

aspetos gerais,  com o que devia ser a alfabetização numa sociedade revolucionando e 

reconstruindo-se (FREIRE , 2011). Naquele país, a alfabetização era entendida como 

ato político e a vida do Povo como o quefazer educacional contribuindo assim para o 

alcance do objetivo de os cidadãos tornarem-se realmente sujeito da História. O povo 

aprendia a refletir sobre a razão de ser da sua situação e sobre o condicionamento do seu 

pensamento. Para Freire (2011a), os adultos deviam compreender criticamente a 

realidade e o conhecimento do seu saber anterior. Portanto, a alfabetização deveria 

ajudar no esforço de sistematização do conhecimento que os trabalhadores rurais e 

urbanos foram adquirindo em decorrência de sua atividade prática, que jamais se 

explica por si mesma, mas pelas finalidades que a motivam (FREIRE, 2011b). 

A alfabetização não seria a transmissão de um conhecimento previamente 

elaborado e sim a construção, acrescentaríamos nós do conhecimento com eles no 

processo do trabalho e de vida. O objetivo mesmo seria devolver em forma organizada o 

que eles nos oferecem em forma desorganizada (FREIRE, 2011a). Conhecer com o 

povo a maneira como ele conhece e os níveis do seu conhecimento (Idem). 

Este trabalho compreende desafiar ao próprio camponês ou operário, através da 

reflexão crítica, sobre a sua atividade prática, “sobre as finalidades que o motivam, a 

organizar os seus achados superando assim a mera opinião sobre os fatos por cada vez 

mais rigorosa apreensão e explicação dos fatos”. Como diria Amílcar Cabral, a cultura 

dos africanos deveria se tornar científica. 

Paulo Freire pensava que se a alfabetização continuasse no rumo e no nível que 

tomava, poderia possibilitar a criação de centros de estudo com o decorrer do tempo, em 

função do trabalho de sistematização cada vez mais rigoroso. Aquele “permanente 

processo de aprofundamento” poderia resultar em futuras unidades universitárias que 

nasceriam das classes trabalhadoras (FREIRE, 1978, p. 25). Mas seria necessário 

manter a vigilância para se manter a postura crítica diante da realidade. A seguir falamos 

do método dialético de Paulo Freire. 

3.7 O Método dialógico de Paulo Freire 

Como Paulo Freire deixou escrito em Pedagogia do Oprimido, diálogo é um 

encontro entre homens mediatizados pelo mundo (FREIRE, 2014b). Por isso o diálogo 
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vai para além das palavras. É uma troca profunda em que os homens e mulheres vão ao 

encontro inteiros. Por isso não pode haver diálogo entre os que querem a pronúncia do 

mundo com os que não querem; nem pode haver diálogo entre os que negam o direito a 

palavra a alguns com os que sentem seu direito negado (FREIRE, 2014b). O diálogo 

junta a ação e reflexão. O diálogo não pode ser, por um lado, palavreado e, do outro, 

ativismo (Idem). 

O diálogo existe como encontro solidário para a transformação do mundo por 

isso não pode ser depósito de palavras para os outros nem pode ser uma simples troca 

de ideias a serem consumidas pelos interlocutores (FREIRE, 2014b). Ele, não pode ser, 

por isso, uma discussão guerreira, polêmica, de sujeitos que não aspiram a buscar a 

verdade, mas a impor a sua. Ele também não deve ser doação de pronunciar de uns a 

outros (Idem). 

Já em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (2014), coloca alguns pressupostos 

para o diálogo. O primeiro pressuposto do diálogo é um amor profundo pelos homens e 

mulheres, pois ter amor pelos seres humanos é ter amor pela vida. Sendo o amor o 

fundamento do diálogo, o amor, é também diálogo. 

O amor deverá ser de valentia para não ser piegas, dai que o amor significa 

coragem (e nunca o medo) e é compromisso com os homens(FREIRE, 2014b). O ato 

está em comprometer-se com a causa dos oprimidos. Como ato de liberdade, o diálogo, 

não deve ser pretexto de manipulação senão gerador de outros atos de liberdade. 

(FREIRE, 2014b). 

Freire (2014b) segue indicando alguns fatores que são importantes para o 

diálogo: não pode haver diálogo se não há humildade; não haveria diálogo com 

arrogância, nem poderia haver diálogo enquanto houver alienação da ignorância, 

localizando esta sempre nos outros. Não pode haver diálogo se me sinto diferente dos 

outros, “um virtuoso por herança, diante dos outros meros “isto””(FREIRE, 2014b); não 

pode haver diálogo se me sinto pertencente a um “gueto de homens puros, donos da 

verdade e do saber.” (...) “Como posso dialogar se acho que a tarefa de pronunciar o 

mundo é de homens seletos que a presença das massas na história é sinal de sua 

deterioração que devo evitar?” (FREIRE, 2014b). 

A confiança é construída dentro do processo de diálogo. Esta poderá ser 

prejudicada se, por exemplo, um diz alguma coisa e posteriormente faz outra 

completamente diferente (FREIRE, 2014b). Segundo Freire(FREIRE, 2014b), no 

diálogo deve ter esperança, esta que decorre da própria condição de homens e mulheres 
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inconclusos. Por fim, o diálogo sublinha a necessidade da existência do pensamento 

crítico. 

Os conteúdos programáticos da educação emergem da própria relação homem-

mundo, da situação existencial dos homens e das mulheres diferente (FREIRE, 2014b). 

Diferentemente dos animais, os homens e as mulheres, que não são aderentes ao mundo, 

podem deste emergir e descrê-lo, interpretá-lo. Por isso, os seres humanos podem 

decidir, optar (Idem). 

É dentro do processo de relação dos seres humanos com a natureza que surgem 

as “situações limites” (FREIRE, 2014b) em que podemos ter o “ser mais” (Idem). Do 

outro lado das situações limites temos o “inédito viável” (Idem) que é esse que os 

homens e mulheres, geralmente, buscam alcançar (Idem). Mas podemos ter os que 

poderão preferir a manutenção da situação existente, porque lhes beneficiando, mas, o 

normal das pessoas, desejando sempre o “ser mais”, será a mudança da situação. Os 

temas geradores provêm desta luta dos homens por tentar transpor as “situações 

limites”.  

Através dos escritos africanos, Paulo Freire, deu exemplo, ao vivo, em relação 

ao como se processa o diálogo. Paulo Freire costumava dizer que quando chegou pela 

primeira vez na África percebeu que era “mais africano do que ele pensava” (FREIRE, 

2011b, p14) ou que lá, ele reencontrava-se consigo mesmo (Idem).  

 

 Resumindo tudo o que vimos dizendo neste capítulo, Paulo Freire concebeu a 

libertação como uma ação cultural para a libertação e libertação da cultura: para além de 

a cultura ser um fato de cultura ela se converte em fator emancipador da própria cultura. 

 Perante a situação de colonização ele defendeu a transformação radical da 

sociedade, dos homens e mulheres, da estrutura económica e social; defendeu a 

concepção de uma nova teoria do conhecimento, de escola e de alfabetização. O 

processo de transformação não poderia ser compreendido no seu todo sem uma teoria de 

ação dialógica e suas caraterísticas como a co-laboração, a unidade, a organização e a 

síntese cultural. Com efeito, Paulo Freire pôs a necessidade de enfrentar a conquista 

contrapondo-lhe com a co-laboração em que os colonizados se juntam para transformar 

o mundo. Estes mobilizados e voluntariamente se encontram para a pronuncia do 

mundo mediatizados pela realidade objetiva. A divisão para reinar tem que ser 

enfrentada através da problematização em que cindido colonizado venha reconhecer-se 

como sujeito e a tomar a consciência de unidade com os companheiros e com as 
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lideranças para a luta pela libertação; a manipulação deve ser contraposta pela 

verdadeira organização em que a liderança testemunha a ação revolucionária com 

coerência, ousadia, radicalidade e ousadia de amar; era preciso enfrentar a invasão 

cultural pela síntese cultural em que esta ao contrário daquela constrói uma visão 

comum entre as massas e a liderança, um conhecimento novo resultante do saber 

empírico popular e o saber puro da liderança. 

 Verificamos que houve a necessidade de concepção de uma nova sociedade e de 

um novo homem. A sociedade nova seria aquela sem a exploração do homem pelo 

homem, sem classes; uma sociedade baseada na cultura popular que sem romantiza-la, 

preocupa-se com a produção. A sociedade dos trabalhadores uniria as mãos, a cabeça e 

ao coração. Consequentemente o homem novo seria um homem trabalhador 

completamente enraizado nas massas populares e com uma intepretação rigorosa dos 

fenómenos naturais e sociais. 

O novo homem e a nova mulher estariam, pelo trabalho e luta permanentes, 

completamente integrados nas massas populares na liderança pela reconstrução 

nacional. Por sua vez, o processo de reconstrução nacional seria baseado no modo de 

produção socialista em que o povo e os líderes trabalham juntos para o bem do coletivo.  

 No processo pela libertação é necessário ter em conta as experiências de luta e 

de resistência do povo, o seu conhecimento empírico, as suas estratégias, as suas 

manhas, em suma a resistência popular. Os que no passado pertenciam a uma classe ou 

categoria superior deverão ter a coragem de cometer o “suicídio de classe” e renascerem 

como trabalhadores completamente engajados na luta com o povo. A “reafricanização” 

demanda a descolonização das mentalidades.  

 Na educação precisamos ter uma nova visão dos seres humanos. Contrariamente 

a educação tradicional, que tem uma visão dos seres humanos como passivos e 

completamente dependentes, a nova visão nos aponta para o fato de que o homem e a 

mulher são ativos. 

Por sua vez, a nova teoria de conhecimento assenta na base de que a educação 

deve partir da realidade em que a produção é a sua dimensão principal. Por isso a escola 

e a alfabetização não estrão separados da fábrica e da roça. As pessoas devem aprender 

a partir do seu trabalho e ir saindo de um conhecimento sensível para um conhecimento 

cada vez mais rigoroso. A educação deve partir das áreas em transformação onde o 

trabalho de colaboração permitirá a problematização do conhecimento que se poderá 

prolongar em pós-alfabetização. Teremos, por isso, uma fronteira tênue entre a educação 
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formal e educação informal. As pessoas aprenderão na escola, na atividade, em casa e 

no lazer, ou seja, aprenderão na vida. 

 A nova escola coerente com o projeto global da sociedade ela formará para a 

edificação de uma nova sociedade e a formação de um homem novo e uma mulher 

nova. Ela tomará como urgente a eliminação dos conteúdos colônias e a adopção de 

uma nova forma de educar como uma escola ligada à produção e, por isso mesmo, de 

novas práticas. A alfabetização deverá estar diretamente ligada à atividade produtiva e 

partir desta ensinar a pensar. O conhecimento dos adultos deverá passar do 

preponderantemente sensível para um nível rigoroso. 
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CAPÍTULO IV 

4 PAULO FREIRE E O DIÁLOGO COM ÁFRICA 

Paulo Freire foi para África como assessor da educação pelo Conselho Mundial das 

Igrejas (CMI) e pelo Instituto de Ação Cultural (IDAC). Mesmo sendo brasileiro e por 

isso um cidadão do terceiro mundo, necessitou, para a interação com a África, do 

método dialógico. No seu livro Cartas à Guiné-Bissau, serviu-se de forma exemplar 

desse processo metodológico de que nós não nos deteremos aqui em termos teórico por 

termos já feito isso no capítulo anterior.  

Ele dialogou com os africanos através de cartas, seminários, reflexões, 

indagações, discussões, partilhas, compromissos, afetividade, solidariedade, trabalho, 

etc. Por isso que consideramos que o diálogo em Paulo Freire é muito mais amplo do 

que a simples descodificação do mundo pela palavra. 

Ele escreveu Cartas a Mário Cabral, a equipa do Comissariado de Educação da 

Guiné-Bissau, aos Animadores Culturais de São Tomé e Príncipe: as primeiras constam 

das Cartas à Guiné-Bissau e, as segundas, do livro organizado por Carlos Brandão 

(1984). Ele organizou seminários de capacitação e de avaliação (FREIRE, 2011a). 

Realizou visitas as antigas zonas libertadas, trabalhou em seminários de preparação dos 

trabalhos em Genebra (Idem). 

Em todos esses momentos, nós consideramos que Paulo Freire esteve em 

processo de diálogo com a África: desde a procura dos temas geradores até avaliação da 

sua prática, por isso, nos próximos momentos iremos nos dedicar na interpretação da 

teoria que emerge do diálogo na África bem como as formas como o pedagogo 

pernambucano foi fazendo ele próprio o diálogo com os nacionais. 

4.1 O Processo Complexo do Diálogo: colocando os pressupostos do 

diálogo com África 

 Como se pode depreender da seção anterior, o processo de dialogo em Paulo 

Freire na África pode ser abordado de duas formas: por suas ideias sobre o assunto e por 

sua prática. Será tentando percorrer esses dois níveis que traremos a questão. 

 Analisando o que Paulo Freire relatou sobre o seu trabalho na África concluímos 

que antes de levar a cabo o próprio diálogo ele se preocupou em ter claro alguns 

princípios sob os quais ele e sua equipe iriam interagir com o povo africano. Assim, nas 

próximas linhas, é disso que iremos tratar. 
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Logo nas primeiras páginas do seu livro sobre Guiné-Bissau e do artigo sobre 

São Tomé e Príncipe (FREIRE, 2011b) afirma que a sua aceitação para dar contribuição 

naqueles dois países esteve ligada ao fato de que ele estava a favor das suas causas, 

como diria em relação à Guiné Bissau: 

Ao fazê-lo, gostaria de sublinhar a satisfação com que recebemos, os 

que fazemos o Departamento de Educação do Conselho Mundial de 

Igrejas e a equipe do IDAC, na primavera do ano passado, o convite 

oficial do governo daquele país através do Comissariado de Educação 

para, em uma primeira visita, discutir as bases de nossa colaboração, 

no campo da alfabetização de adultos. Não nos era estranha, de modo 

algum, a luta em que o povo da Guiné-Bissau e Cabo Verde, sob a 

liderança extraordinária de Amílcar Cabral e de seus camaradas do 

PAIGC, se tinha empenhado para a expulsão do colonizador 

português. Sabíamos o que havia significado essa luta, enquanto 

forjadora da consciência política de grande parte do povo, bem como 

da de sua liderança, e enquanto também um dos fundamentais fatores 

que explicam o 25 de Abril em Portugal. 
 

 Nos dois casos, compreende-se ser indispensável ao assessor, estar a favor das 

lutas e políticas dos governos ao quais vai assessorar. Freire (2011a; 2011b), afirmava 

concordar com a política do governo de São Tomé e Príncipe: “Por isso é que, do nosso 

ponto de vista, se torna indispensável uma concordância em torno de aspectos 

fundamentais entre o assessor e o governo assessorado.” (FREIRE, 2011b). Por isso que 

ele dissesse: 

Antes de entrar na discussão de alguns pontos centrais que marcam a 

experiência de alfabetização de adultos em Tomé e Príncipe, me 

parece importante fazer algumas considerações em torno de como 

venho entendendo e vivendo relações entre mim, enquanto assessor, e 

o governo assessorado. Para nós, porque esta é também a posição da 

Elza, o assessor não é uma figura neutra, fria, descomprometida, 

disposta sempre a responder tecnicamente às solicitações que lhe 

sejam feitas. Para nós, pelo contrário, o assessor (ou assessora) é um 

político e sua prática, não importa no campo em que se dê, é política 

também. Por isso é que, do nosso ponto de vista, se torna 

indispensável uma concordância em torno de aspectos fundamentais 

entre o assessor e o governo assessorado (FREIRE, 2011c, p. 50). 
 

No que dizia respeito à Guiné-Bissau ele escreveria: “Sabíamos que iríamos 

trabalhar não com intelectuais “frios” e “objetivos” ou com especialistas “neutros”, mas 

com militantes engajados no esforço sério de reconstrução de seu país.” (FREIRE, 

2011b). Portanto, ele trabalharia com esses povos completamente engajado nas causas 

em que eles estavam empenhados.  
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O segundo pressuposto é o do entendimento em relação à função da educação: 

Neste caso, Freire e os governos africanos, entendiam a educação como um ato político. 

E o, terceiro é o de que continente africano não partia do zero, começando das suas 

raízes históricas e culturais (FREIRE 2011a; FREIRE, 20111c). 

O quarto pressuposto, Paulo Freire e sua equipe não só iam ensinar como iam 

aprender com o povo da África: “A nossa opção política e a nossa prática em coerência 

com ela nos proibiam, também, de pensar sequer que nos seria possível ensinar aos 

educadores e aos educandos da Guiné-Bissau sem com eles aprender.” (FREIRE, 2011b, 

p. 18). Mês ele não era ingênuo, tinha consciência de que iriam ensinar também de 

alguma forma: “Sabíamos que tínhamos algo com que contribuir para a resposta àquele 

desafio. Se não o tivéssemos, não se explicaria a aceitação do convite.” (FREIRE, 

2011b, p. 17).  

O último pressuposto era não levar o projeto ao terreno sendo que este seria 

desenhado lá no trabalho com os nacionais e de acordo com a realidade: 

A nossa opção política e a nossa prática em coerência com ela nos 

proibiam de pensar, sequer, que poderíamos elaborar, em Genebra, um 

projeto de alfabetização de adultos, elegantemente redigido, com seus 

1¹,1²,2¹,2² a ser levado por nós à Guiné-Bissau, como uma dádiva 

generosa. Este projeto, pelo contrário – como as próprias bases de 

nossa colaboração –, teria de nascer lá, pensado pelos educadores 

nacionais em função da prática social que se dá no país. Nossa 

colaboração ao desenho do projeto e à posta em prática do mesmo 

dependeria de nossa capacidade de conhecer melhor a realidade 

nacional, aprofundando o que já sabíamos em torno da luta pela 

libertação, das experiências realizadas pelo PAIGC nas antigas zonas 

libertadas, através da leitura de todo o material que pudéssemos 

recolher, privilegiando a obra de Amílcar Cabral. Estudos que, 

realizados em Genebra, seriam completados no terreno, quando de 

nossa primeira visita ao país, e continuados nas subseqüentes visitas, 

no caso em que se definisse a nossa colaboração em termos mais ou 

menos prolongados. subsequentes visitas em que, sobretudo, 

pensaríamos, com os educadores nacionais, a sua própria prática, em 

seminários de verdadeira avaliação. Partíamos, pois, de uma posição 

radical: a da recusa a qualquer tipo de solução "empacotada” ou 

préfabricada; a qualquer tipo de invasão cultural, clara ou 

manhosamente escondida. (FREIRE, 2011a) 

 Freire e sua equipa se recusavam levar soluções prontas de Genebra para Guiné-

Bissau: “Partíamos, pois, de uma posição radical: a recusa de qualquer tipo de solução 

“empacotada” ou pré-fabricada; a qualquer tipo de invasão cultural, clara ou 

manhosamente escondido” (FREIRE, 2011a, p. 18). Eles partiam do princípio de que a 

finalidade da educação é a produção de novos conhecimentos. Por isso o que era 
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importante para eles era “cultivar um espírito e um método de experimentação do que 

comunicar verticalmente conhecimentos empacotados” (FREIRE, et all., 1980, p. 13). 

 Por isso que ele esclarece a dado passo que a posta em prática do projeto com a 

Guiné-Bissau dependeria da sua capacidade de conhecer melhor a realidade nacional 

(FREIRE, 2011a, p. 18). Antes de conhecer propriamente o terreno havia que fazer a 

preparação, em Genebra, de aproximação indireta do campo de trabalho. 

 Por fim, eles recusavam-se a todo o tipo de domesticação do diálogo e da 

dialética, “inerentes a atitude dos que propõem o diálogo entre o educador e o educando, 

desde que o itinerário deste diálogo esteja previamente determinado pelo educador, ou 

então propõem a análise do real com a conclusão já estabelecida previamente” (FREIRE 

et al., 1980, p. 13). Um dos primeiros passos para o diálogo foi a sua preparação. 

4.2  Preparação do Trabalho  

 Depois de receber o convite para trabalhar em Guiné-Bissau, Paulo Freire 

preocupou-se com a sua preparação e na preparação de sua equipe. Esta fase incluía 

leituras sobre Guiné-Bissau, discussões em grupo e reflexões individuais e a primeira 

visita ao campo. 

4.2.1. Leitura do material 

 Na primeira atividade preparatória, ele e sua equipe, recolheram todo o material 

disponível sobre a Guiné-Bissau e Cabo Verde, privilegiando os textos de Amílcar 

Cabral (FREIRE, 2011a, p. 18). Freire costumava dizer que lia palavra por palavras os 

textos deste dirigente africano. As leituras familiarizaram-lhes com a realidade africana, 

a experiências nas zonas libertadas e com o que acontecia nas diferentes áreas de 

desenvolvimento nacional. É importante realçar que nesta altura Freire conheceu mais 

os autores africanos como Julius Nyerere, Samora Machel, Mário Pinto de Andrade, etc.  

4.2.2 A Análise da Experiência das Zonas Libertadas e de outros lugares 

 Os movimentos de libertação da África, pelo menos das ex-colônias de Portugal, 

à medida que iam ganhando batalhas e tomavam áreas extensas dos territórios 

organizavam a vida da população dos lugares conquistados, a que chamavam zonas 

libertadas, mais ou menos, ao modo como pensavam em administrar depois das 

Independências os seus países. Por isso, no caso da Guiné-Bissau, as áreas eram uma 
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herança de “excelentes experiências lideradas pelo PAIGC (...), no sector da produção, 

da distribuição, com os “armazéns do povo”, no da justiça, no da saúde, no da 

educação” (FREIRE, 2011a, p. 29). Isto pode ser dito também em relação a 

Moçambique e Angola onde as zonas libertadas foram campos de experiências de 

sistemas coletivos de organização e direção da sociedade.  

 Para Paulo Freire foi necessário analisar as experiências das zonas libertadas 

para que eles pudessem pensar na nova educação e resolver algumas questões como a 

saber como as equipas nacionais, ao preocupar-se com a transformação do sistema 

herdado do colonizador, viam a herança da guerra (FREIRE, 2011a, p. 29). Em relação 

a esta pergunta a sua opinião era que o novo sistema da educação não poderia ser uma 

síntese feliz entre a herança colonial e a herança das zonas libertadas, mas que o novo 

projeto da educação deveria resultar basicamente do que se tinha aprendido da 

experiência de gestão das zonas libertadas em que se aprofundaria tudo o que tinha sido 

feito naqueles laboratórios da vida pós-independências em que foi posta em prática a 

educação popular numa escola ligada à produção e a formação política dos educandos 

(FREIRE, 2011a, p. 30). 

 Com efeito, Freire compreendeu muito bem o que o PAIGC foi fazendo: em 

meio à guerra foram se humanizando, tornando-se assim coerente entre o que 

declaravam como aspirações com a própria prática: “Uma educação que, expressando, 

de um lado, o clima de solidariedade que a luta provocava, de outro, o estimulava e que, 

encarnado o presente dramático da guerra, buscava o reencontro com o autêntico 

passado do povo e se dava a seu futuro” (FREIRE, 2011a, p. 30). 

 Diria Freire (2011a) que foi no estudo da educação nas zonas libertadas que se 

apercebeu da visão profética de Amílcar Cabral:  

(...) sua capacidade de analisar a realidade do país, de jamais negá-la, 

de partir sempre dela como estava sendo e não como ele gostaria que 

ela fosse, de denunciar, de anunciar. Denúncia, porém, jamais 

estiveram, em Amílcar Cabral, dissociados, como também jamais fora 

da práxis revolucionária. A denúncia da realidade opressora, da 

espoliação, bem como o anúncio da nova sociedade, constituindo-se 

no seio mesmo da velha, através da transformação revolucionária, ele 

sempre fez, com seus camaradas, na prática da luta (FREIRE, 2011a, 

p. 30) 

 A experiência dura da guerra e a urgência de libertação levou os dirigentes 

revolucionários africanos a saberem ser sonhadores realistas, é o que Paulo Freire 

percebeu de Cabral. Foram capazes de ir anunciando o que se estava dar na medida 
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mesma em que faziam acontecer. Nem ativismo nem intelectualismo (em Amílcar 

Cabral visto por Freire): 

Enquanto um homem que viveu plenamente a coerência entre sua 

opção política e sua prática, a palavra em Cabral era sempre a unidade 

dialética entre ação e reflexão, prática e teoria. Dai que nunca se tenha 

deixado tentar, de um lado, pelo blá-blá-blá; de outro, pelo ativismo 

(FREIRE, 2011a, p. 30) 

 Durante os estudos preparatórios a última é das lições importantes aprendidas e 

que concordava muito bem com a posição de Freire. Ele iria usar estas lições também 

no terreno. A recusa ao espontaneismo como a manipulação.  

Nem as massas populares atomizadas, entregues a si mesmas, 

marchando ao gosto dos acontecimentos, sem um Partido 

revolucionário e uma vanguarda que esclareçam, que mobilizem, que 

organizem, que orientem, nem tão pouco uma vanguarda 

“proprietária” das massas populares. Nem licenciosidade nem 

autoritarismo burocrático. Nem a vanguarda atrás das massas 

populares, perdendo-se na “poeira” que estas fazem, nem demasiado a 

frente, fazendo-as perder na “poeira” da vanguarda, mas esta com 

aquelas, ensinando e aprendendo mutuamente, na luta de 

libertação(FREIRE, 2011a, p. 31). 

 Paulo Freire e sua equipe aperceberam-se, durante a sua preparação para Guiné-

Bissau, que Amílcar Cabral esteve sempre em comunhão com seu povo, que ele 

conhecia perfeitamente a sua história, procurava viver intensamente o seu presente e por 

isso ela poderia sonhar com maior segurança. “Por isso, que em todo o hoje que ele 

intensamente vivia, havia sempre um sonho possível, um viável histórico, a começar a 

ser forjado no hoje mesmo.” (FREIRE, 2011a, p. 31). 

 O educador pernambucano e outros brasileiros aprenderam que Amílcar Cabral 

teve que enfrentar, durante a guerra, a questão das crenças dos combatentes. Estes 

acreditavam que com magia poder-se-ia vencer o inimigo; que com amuletos a bala 

poderia ricochetear e retornar. Ele aprendeu que Cabral teve que educar os combatentes 

com paciência/impaciente tal era a urgência da guerra. Freire falava deste último 

binômio (paciência/impaciente) ou impaciência paciente para se referir a corrida contra 

tempo, mas com segurança. 

 Mas Cabral compreendeu que os canhões sozinhos não faziam a guerra e que 

esta só se resolve quando, no seu decurso, a debilidade dos oprimidos se faz força, 

capaz de transformar a força dos opressores em fraqueza (FREIRE, 2011a, p.32). Dai a 

sua preocupação constante na formação política e ideológica dos militares qualquer que 

fosse o seu nível e setor. 
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É importante frisar que a educação durante a guerra formou mais que todo o 

período colonial, como se pode ver numa ilustração de Paulo Freire (2011a, p. 29) no 

livro Cartas à Guiné Bissau.  

A equipe brasileira constatou que a herança da guerra estava sendo valorizada 

sobretudo no trabalho que estava sendo dirigido pelo ministro da educação da época 

Mário Cabral no processo da transformação da educação (FREIRE, 2011a). Tanto estes 

dirigentes africanos da educação guineense como Paulo Freire descartaram a educação 

colonial e tomarem como única experiência válida a das zonas libertadas esquecendo-se 

da educação pré-colonial. Durante a etapa de preparação foi importante olhar para 

outras experiências de outros contextos. 

4.2.3.As outras experiências em outros contextos 

 Durante a etapa de preparação, antes da viagem para Guiné-Bissau, Freire e sua 

equipe, reavivaram as outras experiências que tinham tido em outros lugares, como 

Chile e Brasil, e as experiências que tinham lido de outras pessoas. Essas experiências 

ajudavam em lições que poderiam ser aproveitadas para a interpretação e enfrentamento 

do que iam encontrar em Guiné-Bissau sem pretender transferi-las ou transplantá-las. 

Paulo Freire recorda isso tanto na Introdução do seu livro quanto nas cartas que ele vai 

escrever para os nacionais de Guiné-Bissau. 

Uma de nossas preocupações básicas, permanentes, durante todo o 

tempo em que nos preparávamos, em equipa, para a primeira visita à 

Guiné-Bissau, foi a de nos vigiar quanto à tentação de, 

superestimando este ou aquele aspecto desta ou daquela experiência 

de que antes participáramos, pretender emprestar-lhe validade 

universa. Dai que a análise, de resto indispensável, das experiências 

anteriores, como a de experiências realizadas por outros em contextos 

distintos, fosse feita com vista a uma compreensão cada vez mais 

crítica do caráter político e ideológico da alfabetização de adultos, em 

particular da educação da educação em geral. (FREIRE, 2011a, p.19). 

 

 Justamente pela convicção que Paulo Freire tinha de que as experiências 

anteriores e das outras pessoas, em outros contextos são importantes, ele se repete, em 

relação ao assunto, em carta ao Engenheiro Mário Cabral de 28/07/1975 e nas cartas às 

equipes. 

 Na Carta Nº5 às equipes (FREIRE, 2011a) ele fala de experiências vividas por 

outras pessoas na China e no Caribe. Nas duas experiências poderia se aprender como 

os camponeses, através do processo de transformação das suas aldeias e pelas 
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necessidades, puderam ter ambiente favorável à educação para o bem coletivo, ajuda 

mútua, soluções horizontais e cooperação. 

 Depois da fase de preparação do diálogo, no próximo ponto vamos tentar olhar 

para a dinâmica do próprio diálogo no terreno: África. 

4.3  A Dinâmica do Diálogo no Território Africano 

Dizia Paulo Freire já em Pedagogia do Oprimido que o diálogo inicia com a 

procura dos temas geradores. Em Guiné-Bissau e com ele não foi diferente. Ele iniciou 

o diálogo ainda em Genebra, durante a sua preparação, com a leitura do material 

disponível sobre Guiné-Bissau e continuou no terreno com visitas e, nos intervalos dos 

seus retornos a Genebra, com cartas aos educadores nacionais.  

Na seção anterior falamos da preparação de Freire e sua equipe para o trabalho 

em Guiné-Bissau. Neste ponto pretendemos tratar da primeira fase do seu trabalho em 

território africano (Guiné-Bissau) que ficou dividido em três momentos. Primeiro 

momento: ver, ouvir, indagar e discutir. Segundo momento: visitas as antigas zonas 

libertadas. Terceiro momento: avaliação e síntese. 

Nesta parte, como estamos expondo os passos metodológicos, iremos nos 

circunscrever, predominantemente, as experiências de Guiné-Bissau que é a que, desse 

ponto de vista, está completa. Poderemos num ou noutro momento tocarmos outras 

experiências, mas aqui a intenção é captar como um todo, os passos metodológicos da 

Guiné-Bissau. 

 

Primeiro Momento: Ver, Ouvir, indagar e Discutir. Análise. Neste momento eles 

entraram em contato com diferentes comissariados da educação e não somente com o 

recém-criado departamento de Educação de adultos (FREIRE, 2011a). Eles precisavam 

conhecer os problemas centrais e como eles vinham sendo enfrentados, no ensino 

primário e no ensino secundário. Queriam saber que modificações tinham sido 

introduzidas no sistema de ensino, herdado do colonizador, de forma que estimulassem, 

a pouco e pouco, a transformação radical da educação e a adopção de novas práticas que 

expressassem o desejo real de mudança em conformidade com o novo projeto de 

sociedade, com as orientações do Partido e do governo (Idem). 

O que eles constataram é que a educação colonial, com o seu objetivo de 

“desafricanização” e a formação de cidadãos subalternos para servir na administração 
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colonial não ajudaria na reconstrução nacional. Eles acompanharam o trabalho do 

comissariado e verificaram que este tinha iniciado com lucidez o caminho da 

transformação radical da educação herdada do colonizador. Era possível verificar que a 

participação da educação colonial estava completamente descartada. Parecia que os 

guineenses estavam focados para o seu povo: a sua História e a sua cultura.  

Os guineenses tinham se voltado para o seu passado recente da luta de libertação 

donde aprofundavam as experiências e tentavam recriá-las. Era possível compreender a 

marca daquela experiência, a sua importância e a sua validade pelo que ocorria e era 

testemunhado por Paulo Freire e sua equipe. A saga libertadora tinha sido o terreno onde 

tinham sido esculpidos e cimentados os ideais da liberdade: Aquela experiência deu a 

lição do trabalho coletivo, da solidariedade, da comunhão e da distribuição do poder. 

Freire e sua equipe perceberam a marca da lucidez de Amílcar Cabral nos 

responsáveis da educação daquela época: a sua capacidade de aceitar o real e de partir 

dele; a organização, disciplina e direção do povo sem autoritarismo e nem 

espontaneismo (FREIRE, 2011b).  

Mário Cabral e todos os membros de sua equipa tinham a consciência clara de 

que mesmo que a educação formal apresentasse insuficiências, era importante para a 

formação de novas mentalidades em ligação com o novo projeto social. Este 

compreendeu que a nova escola não sairia de nenhum truque mágico (FREIRE, 2011b). 

Freire e sua equipe foram notando a forma sábia como aqueles líderes africanos 

lidavam com os seus dilemas um dos quais, por exemplo, o de destruir complemente a 

rede escolar colonial ou anunciar medidas impossíveis de reformular radicalmente a 

educação e, em que, os nacionais escolheram a segunda saída. Estes aceitaram herdar o 

aparelho infra estrutural de ensino, mas viram a necessidade de reformulação profunda 

de disciplinas ideológicas como Língua Portuguesa, História e Geografia. Estas 

disciplinas, que na escola colonial, ensinavam a cultura da metrópole, a valorização da 

língua do colonizador, a História e Geografia de Portugal ao invés de História da Guiné-

Bissau ou de África.  

Quando Paulo Freire e sua equipa chegaram à África, na Guiné-Bissau já tinha 

iniciado a ligação entre a educação e a produção, em que as escolas primárias e liceais, 

eram deslocadas às zonas rurais onde viviam em acampamentos e aprendiam com os 

camponeses ao mesmo tempo em que também a eles ensinavam. Como diria Freire 

(2011a), não se tratava de diminuir o estudo como reflexão teórica, mas a sua ligação a 

prática. Um exemplo disto era o projeto de “escola de campo”. Esta, 
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(...) consistia em deslocar, temporariamente, as escolas urbanas, com 

seus professores e seus estudantes a áreas rurais, em que vivendo em 

acampamentos, participariam da atividade produtiva, aprendendo com 

os camponeses e a eles algo ensinando, sem que se suprissem as 

demais atividades escolares (FREIRE, 2011b, p.34). 

Paulo Freire considera que aquelas experiências eram bastantes interessantes 

mesmo com dificuldades de ordem material como falta de transporte e de ordem 

ideológica como a “resistência de estudantes que não aceitavam a ideia de usar suas 

mãos.” (FREIRE, 2011b, p.35).  

Dessas experiências Freire (2011b, p.35) destaca o seguinte: 

- Trabalho aos domingos, pela manhã, com 120 concluintes de liceu de Bissau, 

nas granjas do Estado; 

- Dois meses no setor de pecuária pelos alunos do 2º e 3º anos do liceu de Bissau 

em atividades produtivas, em hortas do Instituto de Amizade; 

- Dois meses de trabalho no setor de pecuária pelos alunos do 2º ano da escola 

Salvador Allende; 

- Jardins feitos pelos alunos de um grande número de escolas primárias da 

capital. 

 Ele anota que antes de os alunos irem ao campo discutiam com os técnicos 

agrícolas uma série de aspetos que fariam parte da prática. Na volta os alunos e os 

técnicos discutiam em seminários de avaliação que aprofundavam ou corrigiam a visão 

dos pontos discutidos na reunião preparatória.  

Freire (2011a) assinala que os camponeses recebiam os alunos com abertura e 

com eles aprendiam, e, conta igualmente (FREIRE, 2011b) que quem aprendia mais 

eram os estudantes, “ao fazerem a sua intimidade, pela primeira vez, com o trabalho 

duro de lavrar a terra, de colher, de produzir.” (FREIRE, 2011b, p. 36). 

Freire anota que o trabalho manual não estava sendo feito só em Bissau onde 

havia mais dificuldades como em muitas outras regiões onde as condições eram mais 

favoráveis. Nas aldeias das antigas zonas libertadas as escolas conseguiam ser 

autossuficientes pelo trabalho agrícola de seus professores e alunos. 

Em relação à alfabetização de adultos, nesta fase de ver, ouvir, indagar e discutir 

eles constataram que já em julho de 1975, dois meses antes de eles visitarem pela 
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primeira vez Bissau, tinham iniciado dois programas de alfabetização para adultos, um 

nas FARP e outro nas áreas civis. O primeiro pensado pelo comissário político das 

FARP, Júlio de Carvalho e que teria três fases. A primeira seria o tão rapidamente 

quanto possível superar o analfabetismo no seio das FARP, a segunda seria, enquanto 

iniciava a pós-alfabetização em Bissau (aprofundamento e diversificação dos 

conhecimentos), se estender a alfabetização às outras unidades das forças armadas em 

todo o país. A terceira seria aquela em que as FARP apoiariam a alfabetização da 

população civil. 

Segundo Freire (FREIRE, 2011a), até a altura em que escrevia o livro, Cartas a 

Guiné-Bissau, as duas fases da alfabetização das FARPS estavam em desenvolvimento. 

Praticamente já não tinha analfabetos nos quarteis de Bissau enquanto a alfabetização 

atingia 80% das Forças Revolucionárias do Povo das demais zonas do país. A terceira 

fase estava nos seus começos e se limitava a colaboração que os membros da Equipe 

Central das FARP vinham dando à Comissão Coordenadora da Alfabetização. Esta 

Comissão, de acordo com as linhas políticas do Partido e do Governo, planejava e 

supervisionava os trabalhos de alfabetização nas áreas civis. 

Nesta fase de ver, ouvir, indagar e discutir, em que se encontravam, os cinco 

elementos da equipa de Paulo Freire - Miguel D´Arcy de Oliveira, Claudius Ceccon, 

Marcos Arruda, Elza Freire e Paulo Freire - dividiram-se e visitaram alguns dos 

Círculos de Cultura em funcionamento. Nesta fase eles observavam como se “moviam” 

os seus participantes, de um lado, os alfabetizandos e de outro os animadores e até que 

ponto sua prática seria preponderantemente criadora ou, pelo contrário, até que ponto 

essa prática seria: 

(...) enfadonhamente repetidora e alienadamente memorizadora. Até 

que ponto estariam os alfabetizandos apropriando-se de sua palavra, 

exercitando sua expressividade, conscientemente envolvidos num ato 

político ou se, pelo contrário, estariam simplesmente “aprendendo a 

ler e a escrever” (FREIRE, 2011a, p. 43). 

 

Segundo Freire (2011a) durante a visita aos Círculos de Cultura não era sua 

atitude só aplaudir o que estava certo nem procurar unicamente os erros. “Nem euforias 

incontidas diante dos acertos, nem negativismos em face dos equívocos” (FREIRE, 

2011a, p. 43). O importante era ver o que se fazia diante das condições materiais 

limitadas de que eles estavam conscientes de que havia e “ver o que se poderia fazer de 

melhor, nas mesmas condições, caso não fosse possível, de imediato, torna-las mais 

favoráveis” (FREIRE, 2011a, p. 43). O que Freire e sua equipa puderam constatar é que 
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apesar das dificuldades, o que os alfabetizandos e os animadores culturais faziam era 

um trabalho que consideravam criador. Portanto, não aprendiam só a ler e a escrever. 

Relata Freire (2011a), que entre os erros que se poderiam apontar estavam a 

pressa ou a impaciência de alguns dos animadores culturais de criarem eles próprios as 

palavras, ao invés de desafiar aos alfabetizandos a fazê-lo. Ou a ênfase que alguns 

davam à repetição em coro demasiado demorado de um conjunto de sílabas certamente 

convencidos de que essa seria a melhor forma de muito rapidamente os alfabetizandos 

conhece-las; para, além disso, estava a falta de vivacidade de alguns dos animadores. 

No que se refere às experiências positivas, Freire(2011a) relata o caso de um 

animador que, num Círculo de Cultura, chega cumprimenta os alfabetizandos e, começa 

de seguida a varrer, com uma vassoura rústica (FREIRE, 2011a, p. 44): 

Pacientemente, fazia que a sua vassoura passeasse de um canto a 

outro. Às vezes, detinha-se, curvava-se para olhar sob os bancos em 

que, sentados, os alfabetizandos começavam já a revelar sinais de 

inquietação. Não podiam compreender a razão de ser do 

comportamento do animador, limpando o que lhes parecia já limpo. 

Em certo momento, um deles, expressando o estado de espírito dos 

demais, disse: “Camarada, quando começamos a nossa aula?” 

(FREIRE, 2011a, p. 45).  

À pergunta anterior o animador respondeu que a aula já tinha iniciado há muito 

tempo tendo perguntado a seguir: “o que estou a fazer?” E os alfabetizandos 

responderam: “Limpeza da sala”. Em seguida o animado escreveu no quadro negro 

improvisado a palavra “Limpeza” e disse: “Exatamente, limpeza é a palavra geradora 

que estudaremos hoje.” (FREIRE, 2011a, p. 45). E comentando Freire diz que este 

animador demonstrava que um educador é um político e um artista, “que se serve da 

ciência e das técnicas, jamais um técnico friamente neutro” (FREIRE, 2011a, p. 45). 

Nas duas experiências, a primeira negativa e a segunda positiva, se a equipa de 

Freire fosse dos que supervalorizam tudo ou subestimavam igualmente tudo teriam na 

primeira experiência idealizado o que viram e na segunda “decretado a invalidade da 

experiência. Em ambos seriamos nós os redondamente enganados.” (FREIRE, 2011a, p. 

45) 

Freire (2011a) considera que a situação da alfabetização na área civil era 

completamente diferente da área militar. Uma coisa eram as FARP forjados na luta de 

libertação nacional e com uma forte consciência política outra coisa eram os bairros 

populares de Bissau não atingidos diretamente pela guerra e fortemente marcados pela 

ideologia colonialista. É por isso que no momento da primeira visita da equipe do 
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IDAC, haviam 82 Círculos de Cultura funcionando nos quarteis de Bissau enquanto que 

nos bairros populares de Bissau “tudo estava por fazer ou refazer” (FREIRE, 2011a, 

p.46). 

Analisando os dois programas, a alfabetização na área militar e alfabetização na 

área civil traz-nos a constatação de que as duas experiência remetiam a ideia da 

necessidade da concepção de uma política “de prioridades para o Programa de 

Alfabetização de adultos.” (FREIRE, 2011a, p. 46). As duas realidades demonstram que 

a alfabetização e a educação em geral ocorrem melhor em lugares que iniciaram algum 

processo de transformação, pois aqui haveria uma força mobilizadora das populações 

(FREIRE, 2011a, pp. 46-47) para além de que a alfabetização não deveria ocorrer por 

ela mesma, mas como um instrumento de transformação da realidade ou como um 

instrumento da reconstrução nacional (FREIRE, 2011a, p. 47). 

Por isso Paulo Freire anotou a reflexão ante suas constatações: 

Desta forma, os projetos de alfabetização de adultos, no campo civil, 

deveriam concretizar-se, de um lado, naquelas áreas em que, de 

acordo com a política do Partido, realizada pelo Governo, certas 

alterações nas relações sociais de produção estivessem verificando-se 

ou por verificar-se, a curto prazo; de outro, no interior de órgãos de 

administração do Estado-hospitais, correios e telégrafos, oficinas de 

obras públicas etc.- cujos servidores tivessem, na alfabetização, a 

introdução a outros conhecimentos, necessários ao cumprimento das 

novas tarefas impostas pela reconstrução nacional. Daí a necessidade, 

sublinhada pelo comissário Mário Cabral, de uma estreita relação 

entre seu Comissariado e o de Planejamento, o da Agricultura, o de 

Saúde. Necessidade de estreita relação, igualmente, entre o 

Comissariado da Educação e as organizações de massa do Partido (...) 

cujos militantes poderiam dar, como o fazem agora, uma importante 

contribuição aos projetos de alfabetização. (FREIRE, 2011a, p. 47). 

 

 Ainda no primeiro momento da sua primeira visita, a equipe do IDAC entrou em 

contato com o Comissariado Político das FARP, com o Comissariado da Agricultura, 

com o da Saúde, com Juventude Africana Amílcar Cabral (JAAC). Foram recebidos em 

visitas de trabalho e menos protocolares, pelo Sr. Francisco Mendes e pelo presidente do 

Conselho de Estado Luís Cabra (FREIRE, 2011a, p. 48). Em relação ao Comissariado 

de Informação, dizia Freire (2011, p. 48), pretendiam compreender que ajuda poderia 

dar ao futuro programa de alfabetização uma vez que a informação, não sendo uma pura 

transmissão de mensagens ou troca delas é formação e comunicação. 

 No contato com os Comissariados da Agricultura e da Saúde, naturalmente 

menos demorados que com o de educação, dois aspetos se mostraram importantes 
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verificar na relação que pode existir entre alfabetização, produção e saúde. O primeiro é 

a política de saúde que privilegiando a medicina preventiva, a educação sanitária é 

fundamental. O segundo a preocupação do Comissariado de Agricultura com a 

formação de cooperativas e fazendas do Estado, “em que o trabalho baseado na ajuda 

mútua seria importante e com a diversificação da cultura” (FREIRE, 2011a): 

O que o Comissariado da Educação via como sua tarefa, como notou 

Mário Cabral segundo Freire (2011a), era estar presente, através dos 

projetos de alfabetização, em tidas as iniciativas de cooperativas 

agrícolas e fazendas de Estado. No concernente a Saúde eles queriam 

introduzir nos programas de alfabetização aspetos ligados a medicina 

preventiva a serem eleitos pelo Comissariado de Saúde. 

Servindo-se desta ou daquela experiência no campo de uma 

cooperativa de produção, os militantes, envolvidos nos projetos de 

alfabetização, como animadores, deveriam estar atentos a como 

relacionar tais experiências com a alfabetização. Simultaneamente 

com o aprendizado da leitura e da escrita, os alfabetizandos deveriam 

ser convocados a pensar sua prática e as finalidades que a motivam no 

combate, por exemplo, aos mosquitos, na luta contra a malária, ou 

chamados ao debate em torno das vantagens do trabalho baseado na 

ajuda mútua sobre o trabalho de carácter individualista, na criação da 

cooperativa (FREIRE, 2011a) 

  

Segundo Momento: Visitas a algumas das antigas zonas libertadas. Paulo Freire 

conta que as visitas às antigas zonas libertadas foram sacrificadas pelo mau tempo. 

Como ele próprio explica, estas visitas permitiram-lhes o contato com os comissariados 

políticos locais, que “falavam da sua militância junto ao povo e com ele”; alguns 

falaram da sua experiência durante a guerra, do aprendizado que tinha implicado, não 

apenas para sobreviver durante ela e vencer o inimigo, mas também para a luta pela 

reconstrução nacional (FREIRE, 2011a, p. 50). O IDAC teve também encontros com 

técnicos nacionais e estrangeiros (FREIRE, 2011a, p. 50). 

Só a partir da segunda visita é que começaram a familiarizar-se mais com as 

áreas do interior não só estando presentes nos campos cultivados como conversando 

com alunos e populações rurais. 

Freire (2011a) conta uma conversa que o marcou, a ele e a Elsa, com um diretor 

de um internado e que tinha sido combatente da luta de libertação: a seguir às  

Independências (em outras ex-colônias foi também assim) era comum que os que 

ocupavam posições de chefia fossem os antigos combatentes (pelas Independências) dos 

respetivos países. Em relação ao encontro que Paulo Freire teve com o diretor de escola 

e antigo combatente vale a pena respeitar a narrativa nas suas palavras: 
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 Contava pedaços da história de que participara como fazedor e revelava 

como vinha igualmente por ela sendo feito. Sem retórica, sem adjetivos 

veementes, mas sem frieza e profundamente humano, ia nos dizendo do 

trabalho educativo do Internato, na zona libertada. Ia nos falando de como a 

escola e a comunidade se integravam no esforço comum de sustentar a luta e, 

sentindo-se e sabendo-se igualmente pela luta sustentadas, se davam à tarefa 

apontada pelo PAIGC, a de vencer, a de expulsar o invasor, a de libertar o 

país. Referia-se a Amílcar Cabral não com uma saudade sentimental, nem, 

por outro lado, também, como se ele fosse um mito a ser cultuado, mas como 

um símbolo, uma "presença” marcante na história de seu povo. (FREIRE, 

2011a, p.51) 

 E refletindo sobre as palavras do jovem diretor e antigo combatente Freire 

escreve: 

Não foi preciso que nos falasse de símbolo ou de presença marcante 

para que eu soubesse que era assim que ele entendia Cabral. E esta 

compreensão, que é geral na Guiné-Bissau e Cabo Verde, é o resultado 

da autenticidade do testemunho do grande líder, da maneira como 

intensamente se experimentou na comunhão com seu povo, sem a qual 

não poderia ter feito o que fez nem ter sido o que foi e continua a estar 

sendo. Ninguém é ou continua a estar sendo sozinho. Muito antes de 

ter sido considerado como "Pai da Nacionalidade”, Cabral se fez 

“Filho do Povo”, com ele aprendendo e a ele ensinando, na prática 

revolucionária. (FREIRE, 2011a, p.51) 

 Freire explica que enquanto aquele jovem diretor ia falando para eles foi ficando 

claro para si em relação o papel que aquela experiência ia jogar e o quanto ela jogava na 

nova luta pela reconstrução nacional como o seu papel na superação do sistema 

educacional herdado dos colonizadores (FREIRE, 2011a, p. 52). 

 Todo o tempo que estiveram juntos com aquele jovem diretor, diz Freire, caia 

uma chuva forte e eles se abrigavam por baixo de um terraço estreito de uma pequena 

casa, ouvindo mais do que falavam. “De vez em quando, uma pergunta apenas, com que 

possibilitávamos o jovem educador a esclarecer melhor um ponto, a recordar um outro.” 

(FREIRE, 2011a, p. 52). Em seguida transcrevemos as palavras do seu interlocutor que 

vale a pena trazermo-las textualmente: 

Tínhamos sempre, disse ele, em dado momento, não muito longe do 

local dos Internatos, sítios seguros, dentro do mato, onde, no caso de 

bombardeios, pudéssemos abrigar as crianças e os adultos que viviam 

em torno. Ainda bem não se começava a perceber o barulho dos 

aviões, já todos, rapidamente, quase instintivamente, se organizavam 

para abandonar a área. Cada um sabia o que devia fazer e fazia, 

naquelas ocasiões. Certa vez, continuou, ao regressarmos do 

esconderijo, após um bombardeio, encontramos, no pátio do Internato, 

três camaradas nossas, duas já mortas, a terceira morrendo, as barrigas 

abertas. Junto a elas, três fetos varados por baioneta (p. 52). 
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 Paulo Freire conta que nem quis saber donde tinham vindo àqueles assassinos 

nem de que meios, o que lhe ocorreu, foi perguntar mal disfarçado da sua impressão o 

que faziam com aquele tipo de monstros quando cometiam barbaridades daquela 

magnitude ao que o antigo guerrilheiro respondeu: "Gente ruim como essa, disse ele, 

quando pegada, era punida, de acordo com o tribunal popular. A revolução pune, mas 

não tortura. O camarada Cabral falava sempre do respeito que se devia ter ao inimigo. 

Era uma palavra de ordem do nosso Partido, do PAIGC.” (FREIRE, 2011a, p. 53). Paulo 

Freire pensa que aqui se revelava a diferença entre a violência do opressor e do 

oprimido, em que a do primeiro é exercida para preservar a violência, “implícita na 

exploração, na dominação. A dos últimos, para suprir a violência, através da 

transformação revolucionária da realidade que a possibilita” (FREIRE, 2011a, p. 53). 

 Terceiro Momento: Síntese. Os primeiros dois momentos tinham sido de 

análise e durante os quais tinham, tanto quanto possível, tomado a realidade do país, 

enquanto totalidade e como objeto de sua curiosidade e procuraram cindi-la em suas 

partes para melhor conhece-la (FREIRE, 2011a, p.35). 

O terceiro momento era o da síntese. A síntese gerando-se na própria análise, o 

esforço seria o de retotalização da totalidade cindida. “No fundo os dois momentos se 

integram num dinâmico movimento que vai da cisão do objeto à sua retotalização” 

(FREIRE, 2011a, p.58) 

Este momento pode ser dividido em duas partes (FREIRE, 2011a, p. 60): a 

primeira em que a equipa junto com Mário Cabral e seus auxiliares recapitularam o 

esforço comum da etapa anterior de análise da realidade- a descodificação que tinha 

sido feita. Esta recapitulação que a equipe de Genebra cabia fazer era a de tornar clara a 

“leitura” que tinha feito da realidade nacional. A “leitura” da equipa de Freire era 

importante a equipa do Comissariado de Educação como um “desafio a que deveriam 

responder, aceitando-a ou recusando-a, totalmente ou em parte, melhorando-a, 

aprofundando-a. Na síntese se voltava, assim, à análise, para alcançar nova síntese.” 

(FREIRE, 2011a, p. 60) 

Na segunda parte do último momento da primeira visita da equipa à Guiné-

Bissau, em função do que tinham visto e ouvido, baseados nas respostas às suas 

indagações e nas conclusões acerca do que tinham discutido, no aprendizado que tinham 

feito no país, “na compreensão comum sob o papel da educação em geral e da 

alfabetização em particular no empenho de reconstrução nacional,” (FREIRE, 2011a, p. 

61) dedicaram-se mais uma vez em diálogo com os nacionais, a estabelecer os 
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princípios de sua contribuição, cuja continuidade lhes tinha sido solicitada pelo 

comissário Mário Cabral, “em nome do governo e com a concordância do Partido” 

(FREIRE, 2011a, p. 61).  

O projeto elaborado em comum previa, em relação à equipe de Freire, atividades 

realizadas em Genebra e outras em Guiné-Bissau. Foram programadas três visitas para 

aquele ano de 1975, todas elas efetivadas. Foi aceita a proposta de “fixação em Bissau, 

sem ônus para o Governo, de um membro da equipa do IDAC”, que trabalharia, como 

de fato veio a acontecer, desde fevereiro do ano de 1976, junto à Comissão 

Coordenadora de Alfabetização de Adultos. “Comissão criada, na mesma reunião de 

síntese, pelo comissário Mário Cabral” (FREIRE, 2011a, p. 61). 

Ficou combinado também que nas visitas subsequentes, fundamentalmente, em 

diálogo com a Comissão Coordenadora e servindo-se dos relatórios recebidos nos 

intervalos das idas à Guiné, seria feita a “avaliação da prática realizando-se no campo 

da alfabetização de adultos, em cujo processo continuaríamos aprofundando alguns 

aspetos centrais que haviam sido discutidos na primeira visita.” (FREIRE, 2011a, p. 61) 

Para as idas subsequentes ao país o método de trabalho ficou substancialmente o 

mesmo adoptado na primeira visita. “Um momento de análise, no sentido dinâmico a 

que me referi, e um momento de síntese de que resultara a necessidade de nova análise” 

(FREIRE, 2011a, p. 61). 

Em Genebra eles continuariam, em equipa, aprofundando a “compreensão da 

problemática educativa do país, particularmente no campo de alfabetização de adultos, 

na perspectiva global” (FREIRE, 2011a, p. 62) sobre que Freire vinha falando. Ainda na 

Suíça os membros da equipa elaborariam material didático que chegados a Guiné-

Bissau seriam antes analisados pela Comissão Coordenadora da sua aprovação para uso 

generalizado. Em Genebra eles receberiam materiais didáticos da Guiné-Bissau para dar 

sua opinião em seu torno. 

E assim nasceu o projeto que punha juntos, de um lado, a Comissão de Educação 

da Guiné-Bissau e do outro, a Commission on Churches, Participation in development, 

que o financiava, o Instituto de Ação Cultural (IDAC) e o departamento de Educação do 

Conselho Mundial das Igrejas (FREIRE, 2011a, p. 62). No ponto seguinte pretendíamos 

dar uma ideia do que aconteceu nas visitas que se seguiram. 
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4.4 Visitas Subsequentes 

Nos pontos anteriores quisemos trazer os relatos e as impressões teóricas de 

Paulo e sua equipa sobre a primeira visita efetuada a Guiné-Bissau. Nesta parte a nossa 

pretensão é acompanhar um pouco dos relatos do pedagogo pernambucano sobre alguns 

aspetos das visitas posteriores que acreditamos que fazem parte do que vimos chamando 

de diálogo. 

4.4.1 A Escola Máximo Gorki 

Paulo Freire e sua equipa visitaram pela primeira vez a escola Máximo Gorki em 

fevereiro de 1976. Esta escola ficava a 50 km ao norte de Bissau, na aldeia rural de Có, 

na zona de Cacheu. 

Foi durante o percurso a Có que Mário Cabral foi contando do surgimento do 

Centro de Capacitação Máximo Gorki. No ano anterior um grupo de educadores o havia 

procurado para expor as suas ideias de criar um Centro de Capacitação e superação de 

professores “num velho quartel do exército colonial que se esvaziara depois da 

Independência do país” (FREIRE, 2011a, p. 79). 

Segundo Freire, tinha muito, naquele antigo quartel, “por higienizar e melhorar, 

em todos os sentidos, as instalações do que antes tinham sido um ponto fortificado do 

invasor e um centro também, mas em que os colonialistas torturavam, até a morte, os 

nacionais, diante de cuja determinação terminavam, não raro, por se assustar.” 

(FREIRE, 2011a, p. 80). 

No momento da visita da equipa, já tinham quatro meses que o grupo de 

educadores tinha iniciado os primeiros trabalhos para a instalação do centro (FREIRE, 

2011a, p. 80): É preciso explicar que depois das Independência era normal o 

aproveitamento de instalações abandonados pelo governo colonial para educação ou 

outros serviços sociais como o que acontecia em Máximo Gorki. 

Revelando terem sido forjados nas zonas libertadas, os educadores do Centro 

Máximo Gorki, davam vida a um centro de unidade entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual (FREIRE, 2011a, p. 80).  

Entregavam-se tanto às tarefas de limpeza do imundo quartel, de 

caiação de suas dependências, de melhoria de suas condições 

sanitárias, de capinagem do campo em volta, de plantio de árvores, de 

higienização do poço que fornecia excelente água, quanto, em certas 

horas do dia, pensavam na organização administrativa do centro, nos 

meios de eficientemente integrá-lo à vida da comunidade e nas suas 
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atividades político-pedagógicas, preparando-se, assim, para receber o 

primeiro grupo de estagiários. (FREIRE, 2011a, pp. 80-81). 

 

Segundo Freire, ele ia tendo a impressão de que o centro, em função da ligação 

da prática à teoria, estava se constituindo, cada dia que passava, num centro 

universitário do povo (...) a que nasce no seio do povo trabalhador e que, fundando-se 

no trabalho produtivo, se dá ao esforço sistematizador do conhecimento que resulta da 

própria prática (FREIRE, 2011a, p. 81). É que o Centro de Có, “fiel ao espirito que 

marcou a educação nas zonas libertadas” (FREIRE, 2011a, p. 81), veio se constituindo 

dentro da prática de superação das dicotomias, para além da já mencionada teoria e 

prática, mas também do ensinar e do aprender. Desde que recebeu a primeira turma de 

estagiários vem se constituindo neste esforço. 

Em setembro do ano passado, vi suas áreas cultivadas. Milho, 

mandioca, batata, frutas, hortaliças, a que se junta hoje, com a 

colaboração do Comissariado de Agricultura, a criação de galinhas, 

patos, porcos e carneiros, com que o centro vai se tornando 

autossuficiente (FREIRE, 2011a, p. 82). 

 

 Durante a luta de libertação, nas zonas libertadas, campos cheios de vida, tal 

como o que se descreve no parágrafo anterior eram um dos significados de uma 

revolução ativa e educadora. Paulo Freira lamentava que, mesmo que já fosse positiva a 

participação de todos no trabalho produtivo, no Centro Máximo Gorki, não houvesse no 

próprio trabalho produtivo uma fonte de conhecimentos diversos e não apenas agrícola 

que ele propiciava: “de outro, que a capacitação e a recapacitação dos professores 

estagiários, no campo, por exemplo, do ensino básico, não se encontrasse fundada na 

prática deste” (FREIRE, 2011a, p. 82). 

 Com efeito, ao invés do que acontecia nas zonas libertadas, em que a revolução 

era uma verdadeira escola do aprendizado da relação entre o trabalho intelectual e o 

trabalho manual, em que aquele brotava deste, no pós-independência começava o 

mecanicismo: achamos que é isso que Freire criticava acima. 

 Mas em geral podia se assistir algo positivo em Có como o espírito de que quem 

sabia alguma coisa ensinava aos outros numa verdadeira relação dialética entre o 

ensinar e o aprender que “ganha sentido revolucionários” (FREIRE, 2011a, p. 83). 

Naquele momento, com apoio de Mário Cabral, os professores efetivos do centro, 

pensavam em organizar alguns seminários de aprofundamentos de aspetos da educação 

em geral e das ciências sociais (FREIRE, 2011a, p. 83). Logo depois a Independência, 
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sobretudo para pessoas que se tinham formado nas zonas libertadas, ainda havia muita 

militância e voluntarismo. 

 A experiência de Có, para Freire (2011a), uma das melhores experiências de 

educação de adultos em Guiné-Bissau naquela época, foi possível com a participação 

das populações das tabancas
37

 vizinhas. Os seus mentores notaram, tal como aconteceu 

na luta pela libertação do país, que um centro daquela natureza só poderia ser viável 

com o engajamento das populações para sua materialização: “o sonho da equipe devia 

ser assumido também pela comunidade como algo seu, sem o que não teria sentido.” 

(FREIRE, 2011a, pp. 83-84) 

Foi nesta experiência que se fez “o melhor levantamento sócio económico e 

cultural de uma área, na Guiné-Bissau” e que possibilitou a escolha de palavras 

geradoras adequadas para o início do esforço de alfabetização no sentido dinâmico 

(FREIRE, 2011a, p. 84). 

Com ajuda da população o centro ia estendendo e intensificando suas atividades. 

Tinham um posto sanitário com uma equipa de três estagiários com preparação de 

socorristas. (FREIRE, 2011a, p. 85) “As consultas são diárias, somando, as vezes, mais 

de cem por mês.” (FREIRE, 2011a, p. 84) 

Em ligação com o Comissariado de Saúde cuja política é de medicina 

preventiva, o centro preocupava-se ao máximo com a educação sanitária das 

populações, realizando-se sempre em coordenação com os comités das tabancas 

reuniões de estudo em que se discutiam certos aspetos “mágicos” ligados a saúde 

(FREIRE, 2011a, p. 84) 

Estas reuniões, poderia dizer, estes seminários em que se discutem 

problemas sanitários com o povo às vezes no terreiro limpo, uma 

espécie de pequena praça no centro de uma tabanca, ou à sombra de 

uma árvore ou ainda em “palotas”, palhoças, construídas pela 

população, como as que vi funcionando os Círculos de Cultura, se 

centram constantemente na análise da prática social da comunidade 

(FREIRE, 2011a, p. 85) 

 

 A experiência de Có (FREIRE, 2011a, p. 85) ia alcançando também professores 

das escolas primárias da área maior em que se situava o centro sempre em coordenação 

com o comitê político da tabanca. 

 Mesmo sendo uma experiência extraordinária, para Freire, o centro poderia 

integrar mais problemáticas para os professores efetivos do centro como a relação entre 

                                                           
37 Aldeia 
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a saúde, educação e o modo de produção “ao lado da formação em torno de 

conhecimentos específicos nos campos da saúde, da agricultura” (FREIRE, 2011a, p. 

85). Ele achava que poderiam integrar ainda a questão da alienação cultural provocada 

pelo colonialismo em certas faixas da população. Freire tinha também opinião de que 

dentro da relação entre o centro e a comunidade este tinha o desafio de ir ajudando cada 

vez mais aquelas populações a ir sistematizando os seus conhecimentos que da sua 

relação derivava e ir “ultrapassando, assim, a mera opinião sobre os fatos por uma 

crítica compreensão dos mesmos” (FREIRE, 2011a, p. 87). 

 Freire tinha opinião que o centro Máximo Gorki poderia se tornar aquela 

universidade popular de que ele falava e que para tal o centro devia tomar a própria 

cotidianidade em objeto de sua reflexão(FREIRE, 2011a, p. 87). Para Freire (2011a), a 

condição para que este passo se dê é a análise da prática realizada ou realizando-se “e se 

alongue na prática subsequente, qualquer que seja ela, sempre social”. A análise crítica 

do seu modo de estar na quotidianeidade mais imediata, a de sua tabanca e a 

compreensão da razão de ser dos fatos que se dão nela os leva a transcenderem para 

ganhar uma visão global da realidade, “indispensável à compreensão da própria tarefa 

de reconstrução nacional.” (FREIRE, 2011a, p. 88). 

O educador brasileiro achava que uma atividade político pedagógica como a que 

se levava a cabo no centro de Có e que põe em prática uma teoria de conhecimento 

dialético é “uma dimensão fundamental do esforço de reconstrução nacional” (FREIRE, 

2011a, p. 88). A reconstrução nacional, reflete Freire, que se alongava na criação da 

“nova sociedade, sociedade de trabalhadores, em que um novo tipo de intelectual deve 

emergir- o que se forja na unidade entre trabalho manual e o trabalho intelectual, entre 

prática e teoria” (FREIRE, 2011a, p. 88). 

Ele achava que o centro de Có poderia vir a ser um centro que contribuiria para a 

formação deste novo intelectual (FREIRE, 2011a, p. 88). Freire pensava ainda que se o 

centro se mantivesse naquele nível de crescimento e em função da exigência das 

populações e das necessidades locais, regionais e nacionais, poderia vir a formar, entre 

os membros da comunidade, técnicos agrícolas, avicultores, mecânicos, eletricistas 

(FREIRE, 2011a, p. 89). Mas isto era já muito ambicioso da parte do Freire uma vez 

que os atores que dinamizavam o processo que ele testemunhava, mesmo que tivessem 

as melhores intenções e com o maior dos níveis políticos, tinham baixíssimas 

qualificações científicas. 
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Para Freire (2011a, p. 89) a dinâmica daquele centro não surpreende, pois a sua 

gestão não estava só nas mãos do diretor, se achando também nas mãos dos professores 

efetivos e de professores estagiários, com igual participação. Semanalmente, se reunia o 

órgão dirigente para fazer o balanço ou a avaliação do que ocorreu na semana anterior. 

Sem limite de temo, discutiam ideias “pois se evita, tanto quanto possível, a necessidade 

de decisão por voto” (FREIRE, 2011a, p. 89). E o diretor explicava que só votavam 

quando havia desacordos.  

Nestas reuniões de direção são esboçadas linhas gerais, mas 

detidamente estudadas, com relação à vida do centro, incluindo seus 

projetos de ação na comunidade, linhas que são propostas ao debate da 

assembleia geral, de que participam todos os estagiários. Nas reuniões 

de assembleia, não raro, novas surgem, com as quais se enriquecem os 

planos do comitê diretivo, em benefício do interesse comum 

(FREIRE, 2011a, p. 90). 

 

 Paulo Freire se referia à gestão participativa que guiava a vida do Centro 

Máximo Gorki. O Centro de Formação de Professores Máximo Gorki foi considerado 

no de 1975 como a escola modelo do país. 

Da visita ao Centro Máximo Gorki, podemos levantar algumas hipóteses de 

ordem metodológica para um educador ou político educador participante. O visitante 

precisa observar o ambiente, o que fazem os homens e as mulheres que se movimentam 

no ambiente. Ele aproveita as histórias que vai ouvindo, não só com as populações, 

como com os seus guias. Isso permite ir adentrando não só na experiência em 

observação como também no passado ou origem da experiência. O acompanhamento da 

experiência não é inocente, o sujeito pesquisador vai não só compreendendo o que vê 

como pode ir colocando reservas em relação ao seu desenvolvimento. 

Do ponto de vista prático, a experiência de Máximo Gorki levanta algumas 

constatações como a sua validade pelo trabalho coletivo, a gestão participante, a relação 

entre o trabalho intelectual e trabalho manual, porém suscitava muitos desafios como a 

discussão da alienação cultural, a abordagem mais dialética da matéria, portanto, 

olhando para as contradições e a elevação da interpretação dos fenómenos nas 

populações e se promovendo uma relação mais rigorosa com os fenómenos do 

quotidiano. Do Có, Freire e equipe, deslocaram-se ao interior. 

4.4.2   Reunião com Camponeses 

No âmbito do conhecimento da realidade da Guiné-Bissau, Paulo Freire e sua 

equipe, visitaram uma comunidade camponesa a norte da escola de Có. Era a primeira 
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vez que entravam em contato com comunidades camponesas. Tratava-se de uma reunião 

entre um número significativo de residentes daquela zona rural com o Comissário da 

Educação e o responsável político.  

 Em relação ao grupo de Freire o objetivo da participação na reunião era inteirar-

se, tanto quanto possível, sobretudo, como viam a si mesmos em suas relações com o 

Partido e com o Governo, no quadro geral da luta pela reconstrução nacional (FREIRE, 

2011a, p.91).  O objetivo do IDAC seria ainda compreender o que significava para eles 

a luta pela reconstrução nacional, enquanto continuidade da outra, a de libertação 

nacional, à qual haviam dado seu apoio na medida do possível, em face da repressão 

colonialista em que se acharam submetidos. 

A reunião decorreu à sombra de uma árvore secular. Enquanto se dirigiam àquela 

sombra Freire ia sendo assaltado de pensamentos:  

A impressão que tive é a de que a área sombreada da árvore é uma 

espécie de centro político-cultural da população. Um lugar de 

encontro, em que se conversa informalmente, mas também em que se 

discutem os planos de trabalho comum. Pensei, então, como se 

poderia aproveitar aquela sombra em programas de educação informal 

(FREIRE, 2011a, p. 92). 

 

 Com efeito, as reflexões de Freire mostram o quanto deve ser ativa a visita ao 

terreno no método dialógico em que as reflexões do educador vão abrindo para 

sugestões; buscar relações, nexos, sentidos e construindo assim o conjunto.  

 Ele conta ainda que a caminho da árvore lembrou-se de que era também numa 

árvore onde Amílcar Cabral orientava os seminários de avaliação, com os seus 

“militantes armados”, das ações contra o colonialismo. Diz se de Cabral que, no interior 

da Guiné, durante o recenciamento agrícola, em que conversando com os camponeses, 

pegou na semente de dendê e procurou um sítio adequado e plantou e disse para os 

camponeses: “antes da palmeira nascida desta semente dar frutos muita coisa vai 

acontecer na Guiné feita por nós”. 

E diz-se que alguns anos depois Cabral fez a reunião do PAIGC naquela aldeia 

ao lado da palmeira que dava o seu primeiro cacho. Para Freire (2011a), Cabral ao 

proferir aquelas palavras que não se limitaram a pura expressão como ao plantio da 

árvore, falava uma linguagem de esperança. Não era uma falsa esperança que se 

limitasse a uma imobilidade num tempo de espera vã (FREIRE, 2011a, p. 93). “A espera 

só é esperançosa quando se dá na unidade entre a ação transformadora do mundo e a 

reflexão crítica sobre ela” (FREIRE, 2011a, p. 93). 
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Para Freire (FREIRE, 2011a), explicando ainda as suas lucubrações enquanto se 

dirigiam a árvore,  

Ao falar aquela linguagem, em uma relação horizontal com os 

camponeses, Cabral começava o enraizamento, no meio do povo, do 

PAIGC em formação, ao mesmo tempo que se intensificava o 

aprendizado de sua “re-africanização”, associado ao “suicídio de 

classe” que se impunha aos intelectuais revolucionários africanos para 

“não trair os ideias da revolução” e sobre que falou tão claramente em 

seus textos (FREIRE, 2011a, p. 94). 

 

Aberta a reunião, Mário Cabral explicou da presença do grupo em Guiné-Bissau, 

o trabalho que faziam junto com os nacionais na educação e explicou que ele estava ali 

como responsável da educação com o objetivo de ouvi-los e com eles debater, 

livremente, “as suas necessidades mais prementes” (FREIRE, 2011a, p. 94). 

De imediato cincos dos mais velhos afastaram-se da assembleia e, em círculo 

pequeno, falaram em voz baixa enquanto os demais permaneciam calados (FREIRE, 

2011a, p. 94). Um jovem que estava ao lado de Freire, enquanto o grupo trocava ideias, 

explicou que eles estavam a combinar a ordem em que falariam bem como os pontos a 

abordar. E ele acrescentava que eles faziam sempre assim. Freire aproveita a 

apresentação desta cena para comentar que um educador intolerante poderia já correr 

para criticar afirmando que aqueles camponeses ao fizeram aquela concertação 

significava que não estavam preparados. 

Vale a pena ler diretamente as palavras de Freire: 

Em dado instante, um a um, começaram os cinco a falar. De modo 

geral, ricos no uso de metáforas, de gestos, com os quais sublinhavam 

suas afirmações. 

Referindo-se à violência dos colonialistas, um deles curvava-se e 

recurvava-se para encarnar as palavras com que descrevia os maus 

tratos recebidos. Andava de um canto ao outro, dentro do círculo de 

sombra em que estávamos, com diferentes movimentos corporais, para 

expressar melhor um ou outro aspecto da história que contava. 

Nenhum falou estaticamente, dissociando a palavra de seu corpo. 

Nenhum disse sua palavra para que fosse apenas escutada. Na África, 

a palavra é também para ser “vista”, envolvida no gesto necessário. 

Nenhum, como de modo geral ocorre na África, com exceção dos 

intelectuais que, “des-africanizados” negam suas raízes, revelou medo 

ou vergonha de usar seu corpo, no processo de sua expressividade  

E enquanto os via e os ouvia falando com força de suas metáforas e a 

ligeireza de movimentos de seus corpos, pensava nas possibilidades 

inúmeras que se abrem, com essas fontes culturais africanas, a uma 

educação libertadora (FREIRE, 2011a, p. 95). 
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 Estas análises e aproximações da realidade mostram a atenção, especulações, 

interpretações, extrapolações que enquanto um educador dialógico se movimenta vai 

fazendo.  

 Em seguida falaram do momento de reconstrução nacional que viviam da sua 

vontade de participar e das dificuldades que enfrentavam. Por fim, o mais velho, “entre 

os homens grandes”, falou por último “numa linguagem “de esperança” (FREIRE, 

2011a, p. 95). Surpreendemos nas palavras de Freire o esforço de uma hermenêutica no 

processo de interação com os sujeitos durante o trabalho de campo para o educador 

dialógico. Freire transcreve as palavras do mais velho e último a falar: 

O PAIGC, disse ele, mais ou menos nos seus vinte anos, é ainda uma 

criança. Vinte anos são muita coisa na vida de uma pessoa, mas não na 

vida de um povo e de seu Partido. O bom do PAIGC é que aprendeu a 

andar com o povo. Eu não verei as coisas grandes que o povo da 

Guiné-Bissau, o PAIGC e o Governo vão fazer. Mas os filhos de 

nossos verão. Eles viverão um tempo diferente. Mas, para isso, é 

preciso que eu, que não vou ver esse tempo, e todos nós façamos 

agora o que agora precisa de ser feito (FREIRE, 2011a, p. 95). 

 

Este contato com os camponeses levanta algumas hipótese metodológicas sobre 

o movimento do educador dialógico como o desencadeamento da reflexão, o esforço de 

descrição, interpretação e compreensão: temos que no processo de compreensão há 

empatia. A seguir falamos da alfabetização de uma aldeia que foi alvo de uma 

experiência piloto em Guiné-Bissau durante o período em que o IDAC prestou seu 

apoio naquele país africano. 

4.4.3 A Experiência de Sedengal 

Uma experiência considerada, à época, de sucesso, é a alfabetização em 

Sedengal, na zona de Cacheu. Segundo escreve a equipe do IDAC, Sedengal era uma 

aldeia guineense típica onde a vida corre a um ritmo lento, equilibrado e pacífico. A 

aldeia vivia de uma agricultura de subsistência (OLIVEIRA, 1980). 

Como outros lugares do país, Sedengal tinha sido palco da luta de libertação 

nacional da Guiné; aliás, a combatividade da população desta aldeia é que tinha ditado a 

sua escolha para a experiência piloto da alfabetização nas zonas rurais (OLIVEIRA, 

1980). 

Segundo Freire (2011a) essa experiência iniciou em outubro de 1975. Ela surgiu, 

de um lado, da iniciava de jovens estudantes liceais de Bissau, de origem interiorana, de 

participar dos programas de alfabetização e, de outro, do programa de férias da 
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Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Alfabetização de capacitar 200 desses jovens 

e organizá-los em brigadas. 

Regressados às suas terras de origem, os estudantes, durante as suas férias 

escolares, dedicaram-se a implementar os objetivos centrais das brigadas. Estas, tinham 

como tarefa mobilizar as populações, nas zonas consideradas prioritárias, em 

coordenação com os comitês do Partido no verdadeiro sentido de alfabetização e 

motivar jovens residentes das aldeias que, capacitados pelos membros das brigadas, 

ficariam a dar continuidade de educação das suas comunidades na ausência daqueles 

nos círculos de cultura criados. Em Sedengal a coordenação das atividades de 

alfabetização ficaram a cargo de uma mulher.. 

Depois do acordo com os representantes locais do partido e do Estado a 

coordenadora teve como tarefa a formação dos animadores culturais que eram os jovens 

locais com uma escolaridade de base. A formação dos animadores culturais estaria 

ligado em termos de objetivos conteúdos e métodos as atividades práticas iniciais do 

programa. Por isso foram os próprios animadores culturais com ajuda da coordenadora 

que fizeram uma pesquisa junto às populações com o objetivo de inventariar o universo 

vocabular e temático da região (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1980, 98). 

 Este inventário, elaborado a partir das conversas e entrevistas 

informais com os camponeses permite aos jovens educadores um 

trabalho inicial de análise dos problemas e necessidades locais, bem 

como um aprofundamento do seu conhecimento sobre a especificidade 

cultural dos diferentes grupos étnicos (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 

1980). 

 

Com base neste levantamento os animadores elaboram uma série de 

“codificações”, isto é, “representações visuais de aspetos significativos da realidade 

vivida pelo grupo” (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1980, p. 98). As codificações são mais 

tarde discutidas e analisadas pelos alfabetizandos nos círculos de cultura, “com ajuda e 

participação dos animadores” (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1980, p. 98). 

Cada codificação ou tema gerador deve ter uma palavra-chave, cujas sílabas 

serão decompostas e discutidas e, em seguida, recombinadas pelos adultos, num 

processo que dá origem à descoberta de novas palavras e a escrita de pequenas 

sentenças e textos. 

As palavras-chave são escolhidas segundo dois critérios: 

- Sua riqueza de sons ou fonemas, bem como a possibilidade que elas oferecem 

de compreender e dominar gradualmente as dificuldades fonéticas da língua; 
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- Sua riqueza temática, isto é, o interesse e a significação dos temas aos quais 

elas se referem e que, exprimindo aspetos da realidade local ou experiências vividas 

pelo grupo, favorecem sua reflexão. 

Um dos indicadores do êxito da experiência de Sedengal é ter havido um grupo 

de jovens locais que, formados pelas brigadas, se tornaram em animadores dos vários 

Círculos de Cultura. 

Jovens camponeses, com terceira e quarta classes primárias, nascidos 

e residentes no “mundo” de Sedengal e envolvidos, agora, com seus 

camaradas mais velhos, na “re-leitura” e na “re-escritura” de seu 

mundo, e não apenas na leitura e na escrita de palavras. Jovens que 

tem andado de sua comunidade a uma outra, a dez quilômetros de 

distância, pare vender cestos e esteiras, por eles mesmos produzidos, e 

com o resultado de cuja venda compram querosene com que 

asseguram o funcionamento das sessões noturnas dos Círculos de 

Cultura (FREIRE, 2011a, p. 117). 

  

Nas palavras de Freire (2001a, p. 117), a assunção do projeto pela comunidade é 

o que explicava ainda a sua presença nas reuniões organizadas pela comissão 

coordenadora com os animadores dos Círculos de Cultura. Para Freire, os Círculos de 

Cultura iam se estendendo a toda a aldeia e, pelo que dava a entender a dinâmica 

daquele local, a comunidade toda poderia transformar-se num grande Círculo de Cultura 

(FREIRE, 2011a, p. 117): 

Esta hipótese se vem fazendo possível na medida em que, a partir da 

prática, nos Círculos de Cultura, da “leitura” da realidade do 

aprendizado, mesmo precário, da leitura e da escrita dos signos 

linguísticos, em dado momento, os alfabetizandos “descobriram” a 

necessidade de entregar-se a um projeto maior- o de cultivar uma 

enorme área do terreno do Estado, a quatro ou cinco quilómetros da 

sua tabanca, em forma de trabalho coletivo. O momento da descoberta 

foi exatamente aquele em que a necessidade, até então possivelmente 

apenas sentida [grifo do autor], se constituiu num “destacado 

percebido em si” (FREIRE, 2011a, p. 117). 

 

 Conta Freire (2011a) que dali em diante, organizaram-se para a prática e 

dividiram-se em equipes para responder  por uma e outra tarefa. Eles interpretaram seu 

projeto à comunidade que a ele aderiu de imediato sem reservas: 

Juntaram esforços para a obtenção de instrumentos de trabalho, 

discutiram sobre o que produzir e iniciaram o tratamento da terra para 

a semeadura. Começaram assim a “re-escrever” sua realidade. 

Passaram do trabalho individual ao trabalho coletivo (FREIRE, 2011a, 

p. 117). 

 

 Numa reunião com os membros da comissão coordenadora disse um deles 

segundo Freire: “Quem não descobriu o valor do coletivo dificilmente encontra sentido 
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para ficar em Sedengal”. E outra representante da comissão disse também para Freire 

(2011a):  

O entusiasmo é a nota característica da população de Sedengal. O 

entusiasmo- uma certa alegria de viver- (...) que se apodera de nós 

quando descobrimos uma coisa nova, maravilhosa, diante da qual nos 

perguntamos como tinha sido possível viver tanto tempo sem ela. No 

momento a que a descobrimos e nos damos a ela percebemos que, por 

muito tempo, talvez, ela esteve latente em nós, esperando o momento 

de sair. A descoberta é este momento que chega. É assim que vejo 

Sedengal, o entusiasmo de sua população, a sua alegria incontida 

diante de e por causa de “sua” coisa nova- o trabalho coletivo. A 

descoberta do coletivo, porém, não significou a negação do individual, 

mas o seu enriquecimento. Por outro lado (...) o trabalho coletivo vem 

elevando visivelmente o nível político da população. Em recente 

reunião em Sedengal, em que falávamos do terceiro Congresso do 

Partido e de como Sedengal poderia contribuir para o mesmo, a tese 

geral era de que a melhor maneira de saudarem o Congresso seria a de 

estenderem e aperfeiçoarem o trabalho coletivo (p. 118). 

 Mais a frente a mesma mulher que fazia parte da comissão disse ao nosso sujeito 

epistémico em palavras que vale a pena, como as anteriores, ler diretamente: 

Sedengal, disse-me ainda a mesma camarada, semisorindo, é o lugar 

das surpresas. É impossível lá ir sem se ser desafiado por algo novo. 

Corremos para cá e para lá, aprendendo com eles, porque, no fundo, 

são eles que estão a inventar. Não é por acaso que um deles afirmou, 

recentemente: “Nós não sabíamos que sabíamos. Agora, não só 

sabemos que sabíamos, mas sabemos que podemos saber mais”. 

(FREIRE, 2011a, p. 119). 
 

 Em suas constatações neste processo dialógico, Freire anota que era evidente, na 

experiência de Sedengal, que a alfabetização enquanto ação cultural possibilitasse a 

descoberta do coletivo o que, por sua vez, levaria ao engajamento na prática do trabalho 

comum (FREIRE, 2011a, p. 119). A segunda constatação é a de que foi se estabelecendo 

um movimento dinâmico entre “os Círculos de Cultura e a ação produtiva desenvolvida 

na “horta” coletiva”. (FREIRE, 2011a, p. 119) 

 Freire, mesmo ficando encorajado e satisfeito com o que se passava em 

Sedengal, tinha reservas em relação à questão da língua. Ele explicava que, o caso de 

Sedengal, demonstrava, mesmo com a dinâmica entre os Círculos de Cultura e a prática 

produtivo-coletivista, quão intricado era o problema da língua na Guiné-Bissau. Por isso 

que Freire e sua equipe começaram, por aquela altura, a discutir com o governo daquele 

país, nas reuniões da Comissão Nacional de Alfabetização, a questão da língua (FREIRE, 

2011a, p. 119). 
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 No passo subsequente, Freire começa a refletir sobre o problema da língua que 

não só era o problema de Sedengal ou mesmo da Guiné-Bissau, mas da África em geral. 

E remata a dado passo:  

A impressão que me fica, sem nenhum dogmatismo, refletindo sobre a 

experiência de Sedengal, é que o dinamismo entre os Círculos de 

cultura e a atividade produtivo-coletiva continuará, mas, em certo 

momento, em face mesmo das dificuldades encontradas, o interesse 

pelo aprendizado do português diminuirá mais e mais. (FREIRE, 

2011a, p. 120) 

 

 A experiência de Sedengal devolve-nos o que muito de positivo pode ter havido 

no esforço de alfabetização na África através do método Paulo Freire. Podemos reparar 

que todos os passos foram dados como o contato com os chefes locais, a mobilização da 

população, a adesão destas ás atividades de alfabetização, a inventariação do universo 

vocabular, a elaboração das codificações e uma alfabetização ligada a vida coletiva da 

comunidade. A experiência de Sedengal, mesmo com o problema do ensino em língua 

portuguesa, foi considerada positiva pela capacidade de ligar a alfabetização à vida 

cotidiana das pessoas, ou seja, por ela ter sido um verdadeiro momento de escrita do 

(seu) mundo. Mas a escrita do mundo se dá na alfabetização quando a pós-alfabetização 

acompanhar o processo do aprender a ler e a escrever situação que já tinha iniciado no 

seio das FARP, como veremos a seguir. 

4.4.4 A Intensificação de Pós-alfabetização nas FARP 

Na visita posterior ao programa de alfabetização das FARP foi notado um 

avanço que se traduzia na intensificação da pós-alfabetização graças à recepção de 

indispensável material de suporte que permitiria a sua extensão a outras zonas do país. 

Tratava-se dos cadernos básicos ou manuais concebidos e elaborados pela equipa de 

Freire- um com orientações, informações e sugestões dirigidas aos animadores, o outro, 

com textos cuja temática, ao ser analisada e discutida, possibilita o aprofundamento da 

“leitura” crítica da realidade nacional, iniciada na fase de alfabetização (FREIRE, 

2011a, p. 121). 

Freire sublinha a participação dos alfabetizandos na organização daquele 

manual. “A grande maioria dos textos resultou de gravações de debates realizados nos 

Círculos de Cultura, durante a descodificação de situações a que se referiam as palavras 

geradoras.” (FREIRE, 2011a, p. 121) Neste caso o trabalho da equipa responsável foi de 

editar, organizar e sistematizar o material recolhido numa linguagem que ficasse 
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próximo dos alfabetizandos. Desta forma tentava-se devolver aos educandos, “de forma 

organizada, as suas análises anteriores, em forma de textos, verdadeiras codificações, 

acrescidas de novos elementos” (FREIRE, 2011a, p. 121). Ao serem pedidos a analisar 

este material na pós-alfabetização, estariam, assim, analisando a síntese de suas 

análises. Naturalmente que neste trabalho não se prescindiu da contribuição dos 

animadores dos Círculos de Cultura da zona de Guiné-Bissau com quem, em grupos, os 

facilitadores discutiram texto por texto. Deste modo, os animadores, participando na 

discussão dos textos, estavam se envolvendo no processo de sua capacitação. 

Portanto, podemos notar dois processos contínuos e concomitantes: um, de 

preparação das aulas junto com os alfabetizando (participação) e, o outro, de formação 

dos animadores. 

Havia também um ouro projeto no seio das FARP a que Paulo Freire se refere. 

Esse projeto especial atendia aos elementos das FARP que tinham dado os seus passos 

iniciais da leitura e da escrita durante a luta de libertação nacional e que participaram da 

alfabetização durante o período imediatamente após Independência e que passavam 

depois ao que se costumava chamar de “transição a pós-alfabetização”. 

Sobre o projeto o seu responsável relatou a Paulo Freire: 

O projeto, em colaboração com o Comissariado da Educação, tinha, 

como ponto de partida, de modo nenhum de estilo tradicional, que nos 

possibilitou aferir o universo de conhecimentos daqueles camaradas, a 

sua compreensão da nossa realidade e da realidade africana em geral, 

os níveis de sua consciência política e a maneira como entendiam a 

sua responsabilidade no esforço de reconstrução nacional. Após a 

avaliação, cujos resultados foram satisfatórios, os duzentos camaradas 

começaram a participar de um curso intensivo, com a equivalência do 

ciclo preparatório, cujo programa, porém, ultrapassa, em certos 

aspetos, os conteúdos que se desenvolvem neste ciclo. (FREIRE, 

2011a, p. 123). 

Portanto aqui se encontrava a preocupação que era das FARP e do Comissariado 

da educação que era encontrar um caminho válido que assegure aos militantes das 

FARP a continuidade do conhecimento adquirido durante a alfabetização. O referido 

caminho devia assegurar a continuação dos elementos das FARP, quer na ativa quer na 

disponibilidade, na vida produtiva (no sector agrícola ou industrial). “E este, o da 

reorientação das atividades dos militantes a serem desmobilizados, é o terceiro ponto 

em que se fixam as preocupadas FARP, ou, mais precisamente, do Partido e do 

Governo” (FREIRE, 2011a, p. 123). A seguir nos detemos sobre os seminários 

realizados Por Paulo Freire e sua equipe. 
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4.5  Os Seminários 

Dentro do processo dialógico com África, mesmo não havendo dados suficientes 

que permitam melhor análise pode se afirmar que Paulo Freire organizou e coordenou, 

pelo menos, três tipos de seminários: seminários com a sua equipa de trabalho do 

Conselho Mundial das Igrejas e do IDAC, com a Comissão Nacional de Educação de 

Alfabetização e com vários grupos nacionais incluindo alfabetizadores e alfabetizandos 

que trabalhavam diretamente nos Círculos de Cultura. 

Os seminários eram diálogos entre homens e mulheres mediatizados pelo mundo 

(FREIRE, 2011a). Geralmente aconteciam como formas de avaliação do trabalho feito 

durante as visitas. Depois de tomar a realidade se dando como uma codificação iam 

tentando- com as visitas, conversas, leituras e reuniões, cindir e ir formando percepções 

do conjunto: os seminários eram o esforço da “retotalização da totalidade cindida” 

(FREIRE, 2011a, p. 58).Os seminários serviam para a síntese e avaliação do que foi 

visto, ouvido e vivido. Durante os seminários, às vezes tinham trabalho duplo: em ceras 

ocasiões tomavam a realidade mesma como objeto de sua análise tentar “lê-la” 

criticamente; e outra, era o próprio esforço anterior de análise da realidade feita com as 

equipas nacionais o que se propunham como objeto de sua reflexão (FREIRE, 2011a, pp. 58-

59). 

 

 No último caso, a equipe do IDAC, refletia sobre a reflexão ocorrida nas 

reuniões com os nacionais. Os seminários que organizavam e participavam visavam à 

avaliação da prática: “nós e a comissão, tomamos a prática realizando-se como objeto 

da avaliação e procuramos entender as causas das falhas e estudar as diferentes 

maneiras de superá-las” (FREIRE, 2011a, p. 103). Falando ainda da avaliação diria:  

(...) as reuniões desta comissão devem ser sobretudo reuniões de 

avaliação (...). Quer dizer, de uma ação em que A e B avaliam juntos 

uma prática dada ou dando-se, em função de certos objetivos, 

sobretudo políticos, que iluminam a prática avaliando-se para que, 

assim, possam na próxima prática ser mais eficientes (FREIRE, 2011a, 

p. 2224). 

 

 Por isso, explicando, aos membros do Comissariado da educação, diria que em 

reuniões como aquelas entre camaradas militantes nada devia ser ocultado. Para ele, 

ocultar é que era um erro: 
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No esforço fantástico em que estamos todos engajados na Guiné-

Bissau e em Cabo Verde, o problema que se nos coloca não é o de 

sermos individualmente excelentes especialistas, mas o de aprender a 

realizar, em equipe, o viável, cada vez mais corretamente (FREIRE, 

2011a, p. 224). 

 

 Ele chamava atenção para o fato de que não se deviam deixar enlevar com os 

aspetos positivos até ao ponto de estes, consciente ou inconscientemente, conduzirem ao 

encobrimento de algumas debilidades ou, outro fenômeno possível, atribuir as suas 

debilidades a causas inexistentes (FREIRE 2011a, p. 224). 

 O educador brasileiro apelava aos guineenses a aprenderem a lição de que 

ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo e que o caminho para superarem as fraquezas 

estava em não escondê-las, mas em apresenta-las e discuti-las em função dos dados 

concretos onde elas se expressavam. O caminho de confirmar seus sucessos não estaria 

jamais igualmente em guarda-las avidamente com eles (FREIRE, 2011a, p. 224) 

 Os seminários de Paulo Freire tinham uma incidência num aspecto: a clareza 

política. Para ele, mais do que as metodologias e as técnicas, o que era importante 

trabalhar era uma visão política mais clara|: 

Dai a necessidade que tivemos, cada vez maior, de insistir nos 

seminários de capacitação, na análise da realidade nacional, na clareza 

política do educador, na compreensão dos condicionamentos 

ideológicos, na percepção das diferenças culturais, antes mesmo de 

discutir técnicas e métodos de alfabetização. Dai a necessidade que 

sentimos, também, de, nos seminários, unir a teoria da alfabetização à 

sua prática (FREIRE, 2011a, pp. 152-153). 

 

Para Freire (2011a), a questão de a favor de quem e contra quem lutamos era 

extremamente importante para a formação de um educador que se engaje numa ação 

cultural para a libertação. Por isso, era fundamental ter uma clareza política como 

também fazer a vigilância em relação a coerência entre a teoria e a prática. 

Numa Carta dirigida a equipa nacional de alfabetização, Paulo Freire (2011a, p. 

176-177), dá algumas instruções sobre o que se poderia fazer nos seminários. Ele sugere 

que sejam discutidos certos desvios autoritários de alguns coordenadores bem como 

desvios espontaneistas. Ele sugere em seguida que os seminários poderiam contar com a 

presença de alfabetizandos:  

Sua presença neles se justifica por duas razões básicas. De um lado, 

porque, em tais seminários, se discute uma prática em que eles se 

acham envolvidos como sujeitos, tanto quando os coordenadores; de 

outro, porque, através destas reuniões podem aprofundar sua 

formação. Entre eles, vocês terão novos coordenadores para amanhã 

(FREIRE, 2011a, p. 177). 
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Mais a frente na mesma carta, ele sugere que as discussões sejam gravadas. Para 

ele, a gravação das discussões constitui, em si, um documento importante, que permite 

estudar o andamento do trabalho, podendo ser usada, também, em seminários de 

avaliação entre grupos (FREIRE, 2011a, p. 177). A seguir falamos da epístola em Paulo 

Freire. 

4.6 A Técnica Epistolar em Paulo Freire na Interação com África 

Paulo Freire, no seu diálogo com África, recorreu, muitas vezes, as missivas. O 

estilo epistolar acabou sendo uma forma privilegiada de contato com membros das 

Comissões de Educação, com as equipas de trabalho e com os animadores dos Círculos 

de Cultura. 

O recurso às cartas, pelo educador brasileiro, na comunicação com os 

educadores africanos, foi objeto de curiosidade do Sérgio Guimarães que, pelos vistos, 

foi o primeiro a chamar atenção ao patrono da educação brasileira para a sua utilização 

da técnica epistolar (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 74). Perguntou o Sérgio se 

Freire, ao usar a epístola, não seria o sinal de presença do religioso no seu trabalho ao 

que Freire respondeu: 

Eu diria que não existe nada de religioso, se se toma a religiosidade 

como uma certa expressão mágica, dentro de um certo quadro cultural. 

Evidentemente que eu não poderia jamais negar, em todo o meu 

trabalho, as marcas... - digamos agora, usemos agora a palavra 

“religiosa”- as marcas da minha formação- eu preferia dizer até cristã 

do que propriamente religiosa. Marcas de que ora eu tenha 

consciência total, de que ora não tenho. 

Você inclusive está sendo a primeira pessoa que me chama atenção 

para a técnica das parábolas e o estilo epistolar. Eu não tinha tomado 

consciência disso. É possível que, em nível mais profundo, isso me 

devolva minha infância. Mas é possível- e ai é que eu acho 

fundamental- que esses retorno a um tempo tão longínquo, no sentido 

de buscar a raiz disso, me leve exatamente à aprofunda influência que 

Cristo exerceu em mim, enquanto, sobretudo, desafiador. E as cartas, 

as chamadas cartas também, presenças vivas! É possível que haja isso. 

(FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 74).   

 O que ele negava é que pudesse haver um conteúdo transcendental no sentido 

religioso em seu trabalho: 

Mas se tu me perguntas: através disso, há um conteúdo de carácter 

transcendental, no sentido religioso, nesse trabalho? Não, não há. Não 

porque eu o negue a mim, mas porque o que me interessa nesse 

esforço é ficar na história, sem pretender chamar atenção para a meta -

história. O que vem depois é um problema que outros terão que ver 
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com eles mesmos. Quer dizer: estou discutindo o que se dá dentro da 

história atual de São Tomé e Príncipe, o quefazer diário. E sobretudo, 

preocupado com o desenvolvimento do trabalho da leitura da 

realidade como na leitura do texto (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, 

pp. 74-75); 

 

Por isso que ele (Paulo Freire) concordava igualmente que o cristianismo o teria 

influenciado para o uso de parábolas. Ele achava que Cristo tinha expressado bem a 

intuição de sentido, a força cultural e pedagógica da parábola (FREIRE e 

GUIMARÃES, 2011, p. 68): 

Quer dizer: a partir de uma parábola, que expressa uma determinada 

atmosfera cultural, que tocava a prática social do povo, era possível ir 

mais além. Nesse sentido as parábolas são eminentemente 

problematizantes e criticizadoras. Vai depender ai de como você 

aproveita, de um lado, a evidência da parábola e, de outro, o mistério 

dela (FREIRE E GUIMARÃES, 2011, p. 68). 

 

Dai que Freire (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 68) explique que não se deve 

ficar no nível da evidência porque pode domesticar. Existe a necessidade de fazer a 

dialética entre a evidência da parábola e o seu mistério para dar o salto. 

Paulo Freire escreveu um total de 23 cartas sendo que a maior parte delas foram 

para o Comissário da Educação da Guiné-Bissau, Mário Cabral, tendo totalizado 13; 

seis cartas foram dirigidas a equipa de educadores (da Guiné-Bissau) e quatro aos 

animadores dos Círculos de Cultura de São Tomé e Príncipe. A maioria das cartas a 

Mário Cabral foi publicada no livro, Cartas à Guiné-Bissau e uma foi trazida a publico, 

pela primeira vez, no livro de entrevista de Paulo Freire com Antonio Faundez (1988) e, 

uma outra, no livro de Freire com Donaldo Macedo, Alfabetização: leitura do mundo 

leitura da palavra. As cartas à equipa estão todas em Cartas à Guiné-Bissau e as quatro 

endereçadas aos animadores dos Círculos de Cultura constam do livro organizado por 

Carlos Rodrigues Brandão (1984). 
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Tab. 1: Distribuição das cartas por destinatário e a fonte onde podem ser encontradas 

Cartas Escritas à África 

Destinatário Número de cartas Fonte 

Mário Cabral 13 FREIRE (2011a) 

FREIRE e FAUNDEZ (1988) 

FREIRE e MACEDO 

Equipa da Guiné-Bissau 06 FREIRE (2011a) 

 

Animadores de Círculos 

de Cultura de São Tomé 

e Príncipe 

4 BRANDÃO (1984) 

 

As cartas escritas para África serviam para a interação do Paulo Freire e os 

educadores africanos durante os períodos que intermediavam as visitas ao continente. 

Elas foram publicadas com um objetivo, segundo ele próprio (FREIRE, 2011a), em 

relação aos leitores (e leitoras) e a Guiné-Bissau, de oferecer uma visão mais ou menos 

dinâmica das atividades que eles realizavam naquele país e os problemas teóricos que 

levantava (FREIRE, 2011a, p. 15), por um lado. 

Por outro, as cartas eram escritas com a necessidade de desafiar os educadores e 

desafiar-se a si próprio em relação aos problemas concretos que emergiam no terreno: 

“pretendo desafiá-los, mas, ao fazê-lo, me desafio também.” (FREIRE, 2011a, p.180) 

Por isso que ele escreve numa carta enviada a equipa que ao se dirigir mais ou 

menos assiduamente para eles, não pretendia, de um lado, burocratizar a sua relação e 

nem, do outro, dar às suas cartas caráter prescritivo (FREIRE, 2011a, p. 180). Ele repete 

estas ideias em outras cartas podendo ilustrar com outra a Mário Cabral: 

Uma intenção fundamental me move toda vez que escrevo aos camaradas, 

ora cartas menos longas, ora mais extensas- a de provocar em mim, enquanto 

escrevo, nos camaradas, enquanto as leiam, uma reflexão crítica em torno de 

problemas concretos que estamos todos enfrentando na fascinante 

experiência que é o esforço de reconstrução nacional (FREIRE, 2011a, p. 

221). 

 

E insiste no seu carácter não prescritivo: 

Longe de mim, portanto, pensar que cada carta minha deva ser tomada 

como uma espécie de ABC, de fórmula acabada, o que seria, de resto, 
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não apenas expressão de um desrespeito pelos camaradas, mas 

também a demonstração de que não teria percebido uma das melhores 

caraterísticas de vocês está na harmonia que vocês conseguem entre a 

humildade verdadeira que os permite aceitar a contribuição de um 

estrangeiro adequada aos interesses do país e o sentido profundo de 

autonomia que não pode ser ferida (FREIRE, 2011a, p. 221). 
  

Em A África Ensinando a Gente, ele explica ao Sérgio Guimarães que preferia a 

técnica epistolar que documentos como “Guia do Coordenador”, “Guia do Animador” 

(FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 74): “Eu sugeri que fossem cartas para deixar o 

animador, desde o começo, mais ou menos convencido de que as cartas não são 

prescrições, mas antes são elementos desafiadores também eles.” (FREIRE e 

GUIMARÃES, 2011, p. 74)  

Por isso que Freire pensava que “ler profundamente uma carta é reescrê-la.” 

(FREIRE, 2011a, p. 221). Na primeira carta dirigida aos animadores dos Círculos de 

Cultura de São Tomé e Príncipe (FREIRE, 1984) começa justamente por explicar que o 

que ele iria escrever só ganharia sentido se os destinatários assumirem uma atitude 

critica. Paulo Freire considerava que suas cartas eram espontâneas e não neutras. Mas 

também considerava as mesmas simples e não simplistas.  

 As cartas que Paulo Freire escreveu para os dirigentes e educadores africanos 

permitem pontuar algumas características que lhes dominavam. Sem querermos ser 

exaustivos indicamos aqui algumas das suas marcas que possam elucidar da relação de 

Freire com África: o afeto, o respeito, a humildade, o compromisso, comunhão, a 

orientação e exigência. 

 Para nós o afeto nota-se pelo tratamento que Freire dava aos seus colegas 

africanos como irmãos e através de palavras carinhosas como nos casos que se seguem:  

Carta de Abril de 1975 enviado a Mário Cabral, Freire (2011a, p. 145) assina, 

“Fraternalmente, Paulo Freire”.  

Em carta de 28/07/1975, assina, “Com abraço fraterno de Paulo freire” 

(FREIRE, 2011, p. 155) 

Em Carta de Outubro de 1975, escreve:  

Recém-chegados daí, escrevo-lhe não apenas para agradecer, mais 

uma vez, a você e aos camaradas com quem trabalhamos durante a 

nossa visita, a maneira fraterna como nos acolheram, mas também 

para reafirmar a satisfação que tivemos de, em diálogo com vocês, 

estabelecer as bases para a contribuição mínima que daremos ao 

comissariado de Educação da Guiné-Bissau (FREIRE, 2011, p. 158). 
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 O respeito é indicado em função de uma relação de consideração do outro (pelo 

Freire) das pessoas africanas. No seu relacionamento com estes ele procurou demonstrar 

também, pela via da carta, que os africanos também contavam, como com os exemplos 

que se seguem: 

Ao retomarmos, agora, em termos sistemáticos, o trabalho em equipe, 

com vista a colaboração referida, de uma coisa estamos convencidos, 

não apenas em função das nossas experiências anteriores, mas 

sobretudo devido a nossa opção política, a qual procuramos ser fieis- a 

de que nada teremos a ensinar aí se não formos capazes de aprender. 

Por isso mesmo é que iremos à Guiné-Bissau como camaradas, como 

militantes curiosa e humildemente, e não como uma missão de 

técnicos estrangeiros que se julgasse possuidora da verdade e que 

levasse consigo um relatório de sua visita, quando não escrito, já 

elaborado em suas linhas gerais com receitas e prescrições sobre o que 

fazer e como (FREIRE, 2011, pp. 142-143). 

 

 Aqui três elementos demonstram respeito: não levar um projeto a impor ao povo 

da Guiné-Bissau, ir a Guiné-Bissau para aprender para poder ensinar e a sua deslocação 

ao país africano como curioso. 

 Continuando com a questão do respeito sendo este um dos aspetos importantes 

podemos notar noutra passagem (carta de abril de 1975):  

(...) não há lugar se quer para um esboço de projeto no campo de 

alfabetização de adultos para a Guiné-Bissau. Projeto que deve ser 

elaborado ai, por vocês, e a cujo desenho e processo poderemos dar 

nossa colaboração, na medida em que começamos a conhecer melhor 

a realidade do país (FREIRE, 2011, p. 144). 

 

Ele acrescentou na mesma carta que o projeto de alfabetização nunca poderia ser 

realizado “fora e acima da prática social que se dá na sociedade; a necessidade, por isso 

mesmo, de associá-la ao projeto global da sociedade que se pretende criar e que a 

dimensão produtiva é uma dimensão fundamental” (FREIRE, 2011, p. 144) Podemos 

ver também o respeito de Freire e sua equipa ao entregarem-se com seriedade ao estudo 

da realidade guineense:  

Gostaria de salientar que o clima que caracteriza nossas reuniões de estudo 

não poderia ser outro senão o de curiosidade crítica, o da busca. Nelas, nos 

desafiamos, ora ao ler os textos de Amílcar Cabral procurando decifrá-lo nas 

suas implicações; ora ao retomar diferentes momentos do processo de 

alfabetização de adultos, em experiências anteriormente vividas (FREIRE, 

2011, p. 147); 

 

 Freire e equipa aprendiam a Guiné-Bissau: “Em última análise, tais reuniões, tão 

longe dai, são uma introdução ao nosso aprendizado da Guiné-Bissau.” (FREIRE, 2011, 

p. 147). Nas várias passagens das cartas do Freire temos a humildade e algumas 



162 
 

 

transcrições anteriores já demonstram isso como que eles iam lá com curiosidade e 

humildade. Freire afirma a dado passo que ele era de uma sociedade do terceiro mundo 

e que ia a Guiné-Bissau, por exemplo, para dar a contribuição “mínima que poderia”. 

Outro aspecto que suas cartas demonstravam era o compromisso como quando dizia que 

ia lá como militante e que ele e sua equipa não eram alheios à causa da Guiné-Bissau. 

Na carta de abril de 1975 afirma a comunhão com os seus colegas africanos ao 

escrever:  

É, pois, camaradas, conversado sempre francamente com camaradas, 

que nos dispomos, com humildade, a iniciar a nossa colaboração ao 

Governo da Guiné-Bissau, através, sobretudo, do Comissariado de 

Educação e Cultura. 

As bases concretas desta colaboração serão discutidas aí, quando de 

nossa visita. Do diálogo entre vocês e nós, em torno da realidade com 

a qual teremos tido o nosso primeiro contato direto, nascerá então o 

programa mínimo que efetivará a nossa colaboração (FREIRE, 2011, 

p. 145). 

 

Ao se disporem ao diálogo com os nacionais eles abrem caminho para uma 

troca, por um lado, por outro, ao mostrarem a pouca familiarização com o terreno se 

abrem a aprenderem com os nacionais. Temos ai a possibilidade de uma comunhão 

sobre um futuro a ser construir. 

Freire era capaz de se impor a escrutínio dos nacionais dando informes do seu 

trabalho em Genebra, como quando escreve assim na carta de 26/11/1975:  

Continuamos os nossos estudos em equipe- duas reuniões semanais, além do 

tempo que cada um de nós toma sozinho- aprofundando a compreensão da 

problemática guineense, ao mesmo tempo que pensamos na preparação de 

certo material que lhes possa ser útil, material, porém, que deve ser testado 

por vocês. Por outro lado, estamos colecionando documentos sobre 

alfabetização de adultos que iremos remetendo ao Comissariado (FREIRE, 

2011a, p.161). 

 

Ao mesmo tempo em que dava informações sobre o andamento do trabalho em 

Genebra ele exigia aos seus camaradas de Guiné mesmo que fosse com muita 

delicadeza: “Embora reconheça o trabalho enorme de vocês, seria, contudo, formidável 

se a equipa pudesse acelerar estudos sobre o manual do animador e se dedicasse a fundo 

à preparação do material, objeto da carta em anexo” (FREIRE, 2011, pp. 161-162). Mas 

Freire evitava as questões delicadas nas cartas como a questão da língua. 

Resumindo, neste capítulo analisamos os procedimentos metodológicos de Paulo 

Freire na África olhando para o que ele deixou como pressupostos de diálogo, a fase da 
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preparação, a primeira viagem ao terreno (a Guiné-Bissau), as visitas subsequentes e as 

questões que merecem uma análise à parte como os seminários e as cartas. 

Nos pressupostos de diálogo encontramos a crença de que o povo africano não 

partia de zero e sim de suas raízes históricas e culturais; no segundo a concordância com 

o governo com o qual se vai trabalhar, pois a educação é política (o sentimento da 

militância pela causa da luta do grupo com que se vai trabalhar); o terceiro, a 

necessidade de haver o mesmo entendimento, entre o governo e o assessor,  em relação 

a função da educação; quarto, não só ensinar como aprender com o grupo com que se 

vai ajudar; quinto, a necessidade de elaborar o projeto de intervenção junto com a 

comunidade no local e consequente recusa de levar projetos de educação elaborados e 

soluções “empacotados” de seu local de origem. 

Na dinâmica do diálogo temos a preparação da primeira visita ao terreno em que 

o educador Paulo Freire se prepara a ele e a sua equipa reunindo tudo o que estava 

disponível sobre Guiné-Bissau e, sobretudo, se concentrando no que tinha escrito 

Amílcar Cabral. Ainda no processo de preparação tiveram em conta as experiências de 

outros países onde tinham trabalhado e as experiências contadas por outras pessoas. 

Depois desta fase de preparação ocorreu a primeira viagem a Guiné-Bissau. Esta 

viagem ficou dividida em três momentos: um primeiro momento, de ver, ouvir, indagar 

e discutir, o segundo momento foi a visita as antigas zonas libertadas e o terceiro, 

síntese do assimilado nas fases anteriores e construção de novas ideias. 

Na fase de ver, ouvir, indagar e discutir, acompanharam o trabalho da equipa dos 

nacionais da Guiné-Bissau para compreenderem como é que eles estavam a enfrentar a 

edificação da nova educação. Constataram, por exemplo, que em concordância com o 

que eles pensavam a educação colonial não era considerada uma educação válida para 

servir de base para o novo projeto de educação e que a única experiência de que partiam 

era a experiência das zonas libertadas. Foi durante este momento que perceberam que o 

ministério da educação procurava transformar a educação, mas tendo em conta a nova 

educação que se pretendia e em função das condições concretas. Por exemplo, era o 

único caminho a herança da infraestrutura da educação colonial porque o governo não 

tinha recursos para iniciar de zero. Em relação aos conteúdos, mesmo com problemas de 

recursos financeiros não havia outra saída senão a eliminação dos conteúdos de 

ideologia colonial como Língua Portuguesa, História e Geografia que, na primeira 

disciplina, se exaltava a cultura colonial e nas duas segundas aprendia-se não só esta 

como a História e Geografia de Portugal. Ainda nesta parte de ver, ouvir, indagar e 
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discutir, tomaram conhecimento de dois programas que eram levados a cabo na 

alfabetização: um no seio do exército e outro na área civil. O que se constatou é que na 

área militar o programa corria muito bem enquanto que na área civil as dificuldades 

eram visíveis. A conclusão foi a de que os militares estavam mais politizados enquanto 

que, em relação ao povo, a maioria não tinha nada que permitisse a manutenção na 

alfabetização. Ainda nesta fase, Paulo Freire e sua equipa preocuparam-se em visitar os 

vários comissariados que não só o da educação. Sua preocupação era encontrar formas 

de ligar à educação os outros sectores. 

O segundo momento foi de visita às antigas zonas libertadas. Paulo Freire 

pretendia ter o conhecimento direto desses lugares e ter algumas histórias do sucesso e 

de problemas da luta para além de compreender como esses lugares e essa experiência 

poderiam ser integrados no novo projeto. 

No terceiro momento, que já estava presente nos dois anteriores queriam, a partir 

dos dados da cisão efetuada nos momentos anteriores, encontrar uma retotalização das 

partes cindidas: a compreensão geral da experiência. Disto tudo saiu o projeto de 

trabalho entre, por um lado, o Conselho Mundial das Igrejas, o IDAC e, de outro lado, o 

governo da Guiné-Bissau.  
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CAPÍTULO V 

5 O COLONIALISMO NA ÁFRICA E O DISCURSO DE PAULO FREIRE  

Grito Negro 

Eu sou carvão! 

E tu arrancas-me brutalmente do chão e 

fazes-me tua mina, patrão. 

Eu sou carvão! 

E tu acendes-me, patrão, 

para te servir eternamente como força 

motriz 

mas eternamente não, patrão. 

                                         José Craveirinha 

 

5.1 O sistema de produção para o enriquecimento da Europa 

Paulo Freire ao entrar em diálogo com a África percebeu que a fundação de uma 

nova sociedade deveria levar em consideração que o projeto colonizador tinha se 

estruturado em uma relação de produção capitalista para explorar atroz e cruelmente a 

África. Esta realidade não seria difícil de constatar com um olhar sobre a história deste 

continente.  

Nesta parte nos deteremos brevemente numa descrição histórica da relação 

intrínseca existente entre o colonialismo e o modo de produção capitalista: Grosso 

modo, podemos afirmar que a África contribuiu decisivamente para a emergência, 

expansão e consolidação do capitalismo europeu. 

A partir de uma ótica marxista podemos afirmar que historicamente o 

capitalismo europeu serviu-se da África desde a sua fase da acumulação primitiva até ao 

auge do seu desenvolvimento. Entre os séculos XV e XVI, Portugal, por exemplo, levou 

a cabo um comércio de ouro e prata com os povos da África ocidental e oriental. Os 

ganhos financeiros com este comércio de metais foram significativos na época: 

O comércio com a África era assaz lucrativo para Portugal. Segundo 

os cálculos de Lúcio de Azevedo, os ganhos da Coroa, que se 

elevavam a cerca de 60 milhões de reais, na década de 1480, já 

atingiam 200 milhões sob o reinado do rei Manuel (1491-1521) e não 

menos de 279,5 milhões em 1534 (MALOWISTP, 2010, p. 4). 

 No século XVI, o comércio de metais com a África diminuiu em consequência 

da exploração de uma nova atividade econômica nomeadamente a escravização e 

comercialização de homens e mulheres do continente para a Europa, num primeiro 

momento, e para as Américas, logo em seguida. 
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A colonização da zona do Atlântico dinamizou o processo de industrialização e 

monetarização da Europa. A partir do século XVIII, sobretudo, as Américas forneciam 

o ouro e a prata e a África a mão de obra forçada às metrópoles. Os africanos 

escravizados eram levados para as ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, para a 

Europa e para as Américas. Aqui Portugal comercializava a maior parte do contingente 

de escravos no Brasil e uma outra parte vendia para a Espanha. 

Importante destacar que antes da descoberta e exploração de metais precisos no 

continente americano, a mão de obra escravizada serviu como base de desenvolvimento 

de outros ciclos econômicos. No Brasil, por exemplo, destaca-se a produção da cana de 

açúcar, cacau, algodão, café, etc. 

 No século XIX, nas vésperas da ocupação efetiva da África, os africanos 

estavam num processo de organização política dos seus Estados (por exemplo, Estados 

de Gaza, Estado de Monomutapa, Estado de Bárue) que prosperavam antes da 

intervenção dos estrangeiros. Esta dinâmica interna africana sofreu, em parte, 

interrupção com a chegada dos europeus (Ajayi, 2010). 

Com o uso intenso de mão de obra escravizada, para o fornecimento de matérias 

primas para a Europa, a produção africana cresceu o que gerou a necessidade de dispor 

de novos meios. Pôs-se a necessidade dos meios de transporte e comunicações, por um 

lado. Por outro, no século XX a Europa teve a necessidade de povoar o continente e 

fazer uma administração mais direta o que ditou a construção de infraestruturas 

modernas onde se instalariam os colonizadores. Por isso que Amílcar Cabral disse: “A 

maior parte dos europeus, no entanto, vive em moradias, algumas das quais são 

verdadeiros palacetes coloniais comparáveis às mais ricas vivendas em Portugal” 

(CABRAL, 1978, p. 62). 

A exploração da África ditou também a implantação do modo de produção 

capitalista no próprio continente, primeiro com a descoberta dos diamantes em 

Kimbarley em 1870 e depois das minas de ouro em Witwatersrand em 1886, na África 

do Sul. A produção mineira sul-africana representou não só a transferência de capitais 

para fora da África como a exploração desenfreada da mão de obra africana. Foram 

empregadas nestas minas moçambicanos, angolanos, cidadãos do alto-comissariado 

(Basutolândia, atual Lesotho; Bechuanalândia, atual Botsuana, e Suazilândia) e 

Niassalândia (Malavi). Portugal obteve taxas de lucro extraordinárias com a venda da 

mão de obra para a indústria mineira sul-africana. Por isso denuncia Amílcar Cabral: 
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As autoridades que alugam o trabalho forçado auferem lucros anuais 

substanciais por cada homem enviado para o exterior. Os 

trabalhadores recebem 75 % do salário ao regressarem ao local de 

origem. Mas este pagamento é feito pelas autoridades e não pelos 

patrões, e a média anual dos lucros realizados é da ordem dos 1500 

escudos por cada homem, enquanto o salário anual líquido é de 1200 

escudos. Este salário só é pago depois de terem sido deduzidos todos 

os impostos e de o trabalhador ter dado ao Estado quinze dias de 

trabalho gratuito. Teoricamente beneficia de assistência médica mas, 

na maior parte dos casos, esta praticamente não existe. Também tem 

direito a alimentação, mas os próprios técnicos portugueses 

estabeleceram que a alimentação dos trabalhadores africanos é 

insuficiente em valor nutritivo. Uma grande parte dos trabalhos 

forçados é efectuada por crianças ou adolescentes (CABRAL, 2010, p. 

63). 

 Para além dos preços em termos monetários desta prática ela tinha custos 

humanos muito elevados como a separação de famílias, a disseminação de doenças e 

traumas psicológicos. Por isso que o lendário músico sul-africano cantou o sofrimento 

destes povos numa música, Stimela (trêm), que se tornaria emblema do sofrimento dos 

trabalhadores mineiros africanos: 

Stimela
38 

                                                           
38

 Trem 

Existe um trem que vem da Namíbia e do Malawi 
Existe um trem que vem da Zâmbia e do Zimbábue, 
Existe um trem que vem de Angola e Moçambique, 
Do Lesoto, do Botswana, do Zwazilândia, 
De todo o sertão da África Austral e Central. 
Este trem traz jovens e velhos, homens africanos 
Quem está recrutado para vir e trabalhar em contrato 
Nas minas minerais douradas de Joanesburgo 
E sua metrópole circundante, dezesseis horas ou mais por dia 
Por quase nenhum pagamento. 
Profunda, profunda, no fundo da barriga da terra 
Quando eles estão cavando e perfurando aquela brilhante e poderosa pedra evasiva, 
Ou quando eles pratos que mish mesh moham food 
em suas placas de ferro com a haste de ferro. 
Ou quando se sentam no seu fedorento, funky, sujo, 
Quartéis e pousadas de pulgas. 
Eles pensam sobre os entes queridos que talvez nunca mais vejam Porque eles podem ter sido 
forçosamente removidos 
De onde os deixaram pela última vez 
Ou injustamente assassinado no meio da noite 
Por meio de mechas, bandas malditas de nenhuma origem particular, 
Somos informados. eles pensam sobre suas terras, seus rebanhos 
Que foram tirados deles 
Com uma arma, bomba, gás lacrimogêneo e o canhão. 
E quando ouviram aquele trem Choo-Choo 
Eles sempre amaldiçoam, amaldiçoam o trem de carvão, 
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There is a train that comes from Namibia and Malawi  

there is a train that comes from Zambia and Zimbabwe,  

There is a train that comes from Angola and Mozambique,  

From Lesotho, from Botswana, from Zwaziland,  

From all the hinterland of Southern and Central Africa.  

This train carries young and old, African men  

Who are conscripted to come and work on contract  

In the golden mineral mines of Johannesburg  

And its surrounding metropolis, sixteen hours or more a day  

For almost no pay.  

Deep, deep, deep down in the belly of the earth  

When they are digging and drilling that shiny mighty evasive stone,  

Or when they dish that mish mesh mush food  

into their iron plates with the iron shank.  

Or when they sit in their stinking, funky, filthy,  

Flea-ridden barracks and hostels.  

They think about the loved ones they may never see again Because 

they might have already been forcibly removed  

From where they last left them  

Or wantonly murdered in the dead of night  

By roving, marauding gangs of no particular origin,  

We are told. they think about their lands, their herds  

That were taken away from them  

With a gun, bomb, teargas and the cannon.  

And when they hear that Choo-Choo train  

They always curse, curse the coal train,  

The coal train that brought them to Johannesburg. 

 

 A dada altura a exploração da África, em virtude de seu processo de 

complexificação e aprofundamento, não era mais viável de ser empreendida por 

iniciativas unicamente de capitais particulares e assim foi se desenhando, na África, o 

formato dos Estados coloniais europeus com a necessidade de implantação de 

infraestruturas e regulamentação da exploração das colônias: de início as relações eram 

coloniais somente na medida em que reuniam uma minoria estrangeira e uma maioria 

nativa num contexto de autoridade/sujeição. 

Depois da ocupação da África, finais do século XIX, até a primeira guerra 

mundial, a África do Sul e de certo modo a Argélia foram os países que mais tiveram 

investimentos coloniais na importação de maquinarias e no desenvolvimento de uma 

indústria pesada. Entretanto, todo o investimento que se seguiu estava relacionado a 

interesses exteriores como, por exemplo, as estradas, ferrovias, telégrafos e os portos em 

águas profundas. Esse investimento servia para agilizar a produção para a exportação 

não só de produtos agrícolas como da indústria mineira. Moçambique beneficiou-se, por 

exemplo, do porto de Maputo, na época, porto de Delagoa Bay. 

                                                                                                                                                                          
O trem de carvão que os trouxe para Joanesburgo. 
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Nas colônias portuguesas, mesmo depois da abolição da escravidão, os africanos 

continuaram sendo explorados, pois durante o processo de introdução da produção agro 

industrial nas colônias para a exportação muitas comunidades africanas resistiram a se 

integrar a esses projetos, por isso o colonialismo recorreu ao trabalho coercitivo dos 

nativos. De repente a independência e autonomia das aldeias africanas foram 

brutalmente destruídas, pois não tinha um mecanismo interno que motivasse a adesão a 

uma economia monetária pelas populações. 

 20 000 trabalhadores de Angola, Moçambique e das Ilhas de Cabo 

Verde trabalham doze horas por dia nas roças dos colonos de S. Tomé, 

no coração da Zona Equatorial. Na Guiné, em Moçambique e em 

Angola existe o trabalho forçado para os trabalhos públicos. Mas 

nestes dois últimos países estende-se também às companhias privadas. 

Todos os anos são alugados 250 000 angolanos para as plantações, 

sociedades mineiras e empresas de construção. Todos os anos 400 000 

moçambicanos são submetidos ao trabalho forçado; entre eles, 100 

000 homens são exportados para as minas da África do Sul c das 

Rodésias. Este comércio do trabalho forçado fornece a Portugal uma 

das fontes mais estáveis de divisas estrangeiras (CABRAL, 1978, p. 

63). 

Até a década de 1930 as leis trabalhistas africanas eram bastante precárias onde 

era admitido o açoite como sanção no trabalho (RODNEY, 2010). Quando o 

trabalhador faltava ao preceituado no contrato o caso era tratado como infração penal e 

não civil (Idem, 2010).  

A ação combinada do capital europeu e uma mão de obra barata e/ou 

trabalhando sob coação produziram consideráveis excedentes de exportação para o 

consumo europeu. Já nas primeiras décadas de colonização efetiva da África (finais do 

século XIX e início do século XX) em alguns países como África do Sul, Argélia, em 

menor grau na Tunísia, no Quênia, na Rodésia do Norte e do Sul, os primeiros lucros 

obtidos garantiram aos colonos brancos um nível de vida mais elevado e, ao mesmo 

tempo, uma situação econômica mais estável (RODNEY, 2010, p. 386). Entretanto, os 

salários dos africanos eram mantidos em níveis incrivelmente baixos (RODNEY, 2010, 

p. 391). Vale a pena ter em conta o depoimento de Amílcar Cabral sobre as colônias 

portuguesas:  

A maior parte dos camponeses africanos é obrigada a cultivar terras 

que não são oficialmente reconhecidas como suas. Em Angola e 

Moçambique cerca de 70 % da produção agrícola, e, na Guiné, a 

totalidade, provêm de cultivadores africanos. Estes são obrigados a 

vender as suas colheitas aos colonos a preços artificialmente baixos, 

que as autoridades portuguesas impõem e que os compradores ainda 
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baixam mais. As zonas mais férteis, donde os africanos foram 

sistematicamente afastados, foram exploradas por companhias 

coloniais e estão em vias de ocupação por colonatos europeus. Em 

Moçambique, por exemplo, um quinto do território — o que 

representa mais de metade da superfície cultivada — está reservado a 

uma pequena minoria de europeus e abrange as zonas mais férteis. Em 

Angola, mais de 4/5 das plantações de café — produto da mais 

elevada rentabilidade — pertencem aos colonos, que monopolizaram a 

maior parte da terra à custa dos africanos e que agora a exploram 

graças aos trabalhos forçados. Só rio vale do Quanza (Angola), mais 

de cem mil hectares são reservados aos colonos europeus e às 

companhias coloniais. Na ilha de S. Tomé, a quase totalidade das 

terras cultivadas (cacau e café) está nas mãos dos europeus, tendo sido 

tomada pela violência dos colonos e das autoridades coloniais. 

Dezenas de milhar de famílias africanas (mais de catorze mil famílias 

no colonato de ('ela, cm Angola) foram expulsas da sua terra para dar 

lugar aos colonos vindos de Portugal. As companhias coloniais 

possuem propriedades que excedem por vezes as centenas de hectares. 

Por exemplo, a Companhia Angolana de Agricultura possui cerca de 

250 000 hectares de plantações de café. A Companhia dos Diamantes 

de Angola é a única concessionária de extração de diamantes nesta 

colónia. Em Angola e Moçambique, 570 000 africanos são obrigados 

a cultivar algodão e cerca de 60 000 famílias camponesas na Guiné 

têm de cultivar amendoim. Enquanto os africanos vivem na miséria, as 

companhias coloniais e os colonos acumulam riqueza e capital que na 

sua maior parte é enviado para o estrangeiro. Tomemos o ano de 1957 

como exemplo: 

Durante este ano, um certo número de companhias, a Sociedade de 

Agricultura Colonial (S. Tomé) o Banco de Angola, a Companhia dos 

Diamantes de Angola, a Comgeral, a Pctrofina, a Sociedade Agrícola 

de Cassequel( Angola), a Sena Sugar States (Moçambique), tiveram 

um lucro líquido que representava em média cerca de 49 % do seu 

capital. Este lucro líquido bastaria só por si para cobrir todas as 

despesas públicas das Ilhas de Cabo Verde, da Guiné e de S. Tomé 

durante o ano de 1957, com um excedente de 50 milhões de escudos; e 

esta soma seria mais elevada do que o montante gasto na Instrução 

pública de Angola durante o mesmo ano. A companhia agrícola e 

comercial Mário Cunha (Angola) possui imóveis em Lisboa que 

valem centenas de milhões de escudos e fundou duas instituições 

humanitárias com os lucros adquiridos à custa do trabalho forçado - 

trata-se efectivamente de escravatura - dos angolanos. Para proteger as 

indústrias portuguesas periclitantes, os africanos são obrigados a 

comprar produtos portugueses de segunda categoria a preços elevados 

e a vender os seus produtos aos colonos-comerciantes a preços muito 

mais baixos do que os que estes recebem quando da revenda. O vinho 

c uma das mais importantes importações das colónias portuguesas; 

situa-se imediatamente a seguir à importação de têxteis. Os africanos 

são obrigados ao pagamento de taxas várias, entre as quais a «taxa de 

soberania». Aquela a que se chama «imposto indígena» constitui a 

mais importante fonte de lucros no orçamento de cada colónia. Todos 

os africanos de mais de quinze anos têm de pagar impostos que 

ultrapassam muitas vezes um quarto do seu minúsculo rendimento 

anual. Portugal gostaria de transformar estas colónias, particularmente 

Angola e Moçambique, numa outra África do Sul, o que lhe permitiria 

explorar ainda melhor os seus recursos e o trabalho dos africanos. Para 
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atingir este fim, Portugal considera que a sua tarefa principal em 

África é a imigração em massa dos europeus, e gasta para este fim 

importâncias consideráveis. Só na colónia de Angola, devem gastar-se 

500 milhões de escudos no colonato de Cela para construir 530 

plantações numa superfície de 40 000 hectares. Esta quantia, 

constituída principalmente pelo rendimento do trabalho africano, é 

igual a vinte vezes a despesa feita em Angola pelos serviços de 

Agricultura e Sivicultura em 1957. A instalação de cada família 

europeia custa a Angola um milhão de escudos. Para que uma família 

africana de camponeses ganhasse essa quantia, teria de viver mil anos 

e trabalhar todos os anos sem interrupção. O atraso económico de 

Portugal reflecte-se na vida económica e financeira das suas colónias. 

Portugal nunca pôde nem poderá criar as bases necessárias para o 

desenvolvimento económico das suas colónias. Ele próprio não dispõe 

destas condições de base, e as colónias menos pobres, Angola e 

Moçambique, encontram-se actualmente perante uma crise económica 

que Portugal é incapaz de resolver. (CABRAL, 1978, p. 60-61). 

 

 

Na década de 1920 os africanos produziam bens que não consumiam e 

consumiam bens que não produziam. Portanto, em termos práticos tínhamos uma 

situação em que as necessidades das pessoas não eram tomadas em conta, dai a violação 

dos direitos que disso decorre. Os direitos dos africanos foram também violados através 

do processo de desafricanização. 

5.2. “Desafricanização” 

Para o processo de “desafricanização”, segundo Paulo Freire, são usados 

mecanismos e estratégias como a conquista, a manipulação, a divisão e a invasão 

cultural. Através da conquista, diz Freire, o colonizador pretende legitimar a sua 

presença invasora no território valendo-se de um conjunto de mitos. Em relação a 

Portugal a situação não foi diferente como veremos a seguir.  

Difundia o mito de direito histórico em relação aos territórios ocupados, 

argumentando que estava neles há centenas de anos, tese inconsistente e absurda uma 

vez que até finais de 1800 a presença europeia no continente limitava-se basicamente ao 

litoral. 

 Portugal apregoava também o mito de que tinha uma missão civilizadora, como 

se escreve a seguir no artigo 2 do Ato Colonial: 

É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função 

histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as 

populações indígenas que neles se compreendam, exercendo também 

a influência moral que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente. 
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 Esta ideia foi refutada e questionada por Amílcar Cabral (1978), pois segundo o 

autor, o país ibérico era uma nação subdesenvolvida e que mal conseguia resolver os 

seus próprios problemas internos. Mas outro argumento que é importante assinalar é o 

de que mesmo antes da invasão europeia, alguns povos africanos tinham atingido um 

considerável nível de desenvolvimento e civilidade, a exemplo do reino do Congo, da 

Costa do Ouro, do Império de Mali, etc.  

Os portugueses defendiam que eram uma sociedade que fomentava o 

multiculturalismo o que se pode refutar com a objecção de que o governo português 

evitava todo o contato entre a população europeia e a população africana. Ligado a isto 

está outro mito, nomeadamente o da assimilação que era “inaceitável, não só sob o 

ponto de vista teórico, como mais ainda na prática. Baseia-se na ideia racista da 

‘incapacidade e da falta de dignidade’ dos africanos e nele implícito o nulo valor das 

culturas e civilizações africanas.” (CABRAL, 1978, p. 58). 

Portugal, em certo momento, apressou-se a proclamar a unidade nacional com 

as colônias o que era uma fuga de responsabilidade em relação à carta das Nações 

Unidas (CABRAL, 1978, p. 59). Dirá Cabral a propósito: “Este subterfúgio vergonhoso 

vai contra todas as realidades geográficas, históricas, étnicas, sociais e culturais e está 

até em contradição com as leis que efectivamente regem as relações entre as colônias e 

Portugal.” (CABRAL, 1978, p. 59). 

Para a “desafricanização” outro mecanismo usado é a manipulação. Este, 

segundo Freire (2014b), consiste não só em lançar os mitos que vimos na conquista 

como em a burguesia lançar o modelo de si mesmo como exemplo às massas para o 

sucesso. Dentro do mito da missão civilizadora estava a ideia de que o europeu detinha 

uma cultura superior e que para o africano o alcançar bastava segui-lo.  

 Sob pretexto de inferioridade do negro e consequente superioridade do branco o 

governo português concebeu uma legislação
39

 exclusivamente para os povos africanos 

e, a sua discriminação, em função da cor, ficou patente no artigo 2 do Estatuto do 

Indígena, documento que regulava a vida dos povos africanos nos territórios sob 

dominação portuguesa: 

                                                           
39 O estatuto dos indígenas estava dentro da Lei orgânica ultramarina (Decreto-lei 39666 de 27) de julho 

de 1953, Capítulo I. 
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Consideram-se indígenas das respectivas províncias os indivíduos de 

raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo 

habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos 

individuais, e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito 

público e privado dos cidadãos portugueses.  

 

Fica demasiado evidente a ideia de atingir o negro uma vez que tinham e tem 

pessoas brancas sem a chamada ilustração. As leis portuguesas previam, dentro da visão 

da inferioridade do africano, levar progressivamente os nativos a sair da situação de 

“barbárie” para outra de “civilização”. Esta ideia levava, por sua vez, a exclusão do 

povo negro do direito a cidadania e do consequente usufruto dos direitos básicos do ser 

humano. O artigo 56 do Estatuto do Indígena é claro sobre a matéria: 

Pode perder a condição de indígena e adquirir a cidadania o indivíduo 

que prove satisfazer cumulativamente aos seguintes requisitos: 

a) Ter mais de 18 anos; 

b) Falar correctamente a língua portuguesa; 

c) Exercer profissão, arte ou ofício de que aufira rendimento necessário 

para o sustento próprio e de pessoas de família a seu cargo, ou possuir 

bens suficientes para o mesmo fim; 

d) Ter bom comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos 

pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos 

cidadãos portugueses;  

e) Não ter sido notado como refratário ao serviço militar nem dado como 

desertor. 

 

Na década de 1950, período em que esta lei foi promulgada, existia em Portugal 

cerca de 40% de analfabetos (CABRAL, 1978) por isso muitos portugueses não teriam 

acedido a sua própria cidadania (CABRAL, 1978; MONDLANE, 1995). 

A despeito do discurso oficial do colonialismo português, que anunciava a 

liberdade dos indígenas africanos, a realidade, relatos e uma vasta literatura que estamos 

citando, demonstram que os povos africanos não eram livres e já nasciam com um lugar 

muito bem determinado pelas leis coloniais nomeadamente de serem seres inferiores e 

consequentemente ficarem excluídos dos direitos fundamentes. 

Após a segunda guerra mundial, e com as reclamações indianas de Goa, o 

governo português faz o esforço de se filiar às Nações Unidas e se comprometer a 

realizar algumas reformas que culminaram com a “Nova Lei Orgânica Ultramarina” em 

1953. Em 1951 de um momento para o outro, as colônias portuguesas foram 

transformadas em “Províncias Ultramarinas” e em 1961 foi abolido o estatuto do 

indigenato. 

Com a Nova Lei Orgânica Ultramarina, os africanos foram declarados cidadãos 

portugueses de pleno direito. Mas de fato faltou à aplicação, como era hábito no regime 
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colonial. Por isso, mesmo com a abolição do indigenato emitiram-se dois cartões de 

identificação em que no do “antigo” indígena se indica claramente “Província de 

Moçambique” e no do outro não havia nenhum dado da província, nem de residência 

como acontecia com a caderneta do indígena, o que lhes facilitava o controlo deste. 

O africano, mesmo o assimilado, era considerado cidadão de “terceira”. Haviam 

relatos de africanos assimilados que eram espancados pelos guardas, porque 

frequentavam banheiros no cinema ou nas estações de trem destinados aos brancos, 

além de episódios de segregação nos ônibus, mesmo depois do fim do Estatuto do 

Indígena.  

O Estatuto do Indígena proclamava o direito do negro à liberdade de escolher a 

profissão que gostaria de exercer, porém tal assertiva não passava de outro mito, uma 

vez que o negro não era instruído para optar pela profissão que desejasse. Além disso, 

não estava isento do trabalho coercivo, como podemos observar em mais um dos artigos 

no Acto Colonial: 

O Estado somente pode compelir os indígenas ao trabalho em obras 

públicas de interesse geral da colectividade, em ocupações cujos 

resultados lhes pertençam, em execução de decisões judiciárias de 

carácter penal, ou para cumprimento de obrigações fiscais. 

 

 

Portanto, o trabalho forçado estava protegido sob alguns pretextos. Portugal 

proclamava o direito a educação do nativo, mas objetivamente era possível identificar 

uma série de obstáculos para o acesso do negro aos bancos da escola (MONDLANE, 

1995).  

Outro mecanismo de “desafricanização”, segundo Freire, é dividir para reinar. 

O colonialismo evitava o contato entre africanos de etnias diferentes ou entre pessoas 

escolarizadas e não escolarizadas como podemos ver no documento seguinte: 

A mudança de residência de um indígena, de uma para outra 

regedoria, dentro de mesma circunscrição, depende de autorização da 

autoridade administrativa local. A mudança para a regedoria situada 

noutra circunscrição depende de autorização dos administradores 

interessados (Decreto-lei 39666, artigo 4). 

 

No Estatuto do Indígena o contato entre chefes indígenas dos diferentes 

povoados, era suspeita: 

É proibido aos chefes gentílicos, sob pena de prisão ou de trabalhos 

públicos de quinze dias a dez meses aplacada aos termos da lei: 

(...) 

4º Sair da sua área de circunscrição sem prévia licença da autoridade 

administrativa competente (Artigo 17) 
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A insegurança do governo colonial estava na possibilidade de uma organização e 

unidade entre as diferentes comunidades que pudessem alterar a ordem. Por isso, o 

isolamento entre diferentes grupos populacionais indígenas era mais seguro. 

Igualmente evitava-se a todo o custo o contato entre a população escolarizada e 

não escolarizada. Isto pode ser visto na separação entre populações que sabiam ler e 

escrever, falar português com as populações do sertão e analfabetas. Ao indígena, ao 

ascender à cidadania portuguesa encorajava-se lhe o desprezo pela família, a sua 

comunidade e a sua cultura.  

O último mecanismo, na visão de Freire (2014b), usado pelo colonialismo para 

legitimar a sua presença nas colônias é a invasão cultural. Para o pensador, tal estratégia 

é feita recorrendo-se a ideia de missão civilizadora. Sob este pretexto o governo 

colonial impôs sua cultura, sua visão de mundo e seus padrões de vida. 

A administração colonial foi tomando conta dos territórios sem prévia consulta 

aos povos que o habitavam. Criou uma legislação para a sua exploração, ordenando os 

territórios segundo um Direito alheio ao entendimento político e cultural das populações 

(NGOENHA, 2004). O direito costumeiro (nativo) só era aplicado onde lhes convinha. 

Com o pretexto de objetivar a civilização dos africanos o colonialismo foi 

impondo a sua política, a sua ciência, a sua arte e o seu desporto. As estruturas políticas 

africanas eram mantidas, sobretudo, onde satisfaziam os interesses da administração 

colonial. Em sua boa parte eram completamente manipuladas e deturpadas 

(MONDLANE, 1995). 

Foi imposta uma moral em que os costumes dos africanos eram considerados 

inferiores. A religião cristã foi proclamada a única verdadeira ficando desprezadas as 

religiões autóctones sob o julgamento de que eram puras superstições. 

Em relação à ciência foi imposta a visão cartesiana de compreensão dos fatos 

naturais e sociais. A literatura e a arte em geral obedeciam aos cânones estéticos 

europeus ocidentais. A seguir nos debruçamos da educação colonial à luz da teoria 

freiriana. 

5.3. Educação Colonial 

Paulo Freire, antes de lançar suas propostas sobre a nova educação para África, 

fez uma criteriosa análise acerca da educação colonial. Ele dizia que a educação 

colonial tinha em vista a “desafricanização” das populações, a sua alienação, dominação 
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e submissão. Para verificarmos as ideias de Freire recorremos à legislação da educação 

vigente na época, os discursos dos políticos, aos conteúdos escolares e as experiências 

de pessoas que passaram pela escola colonial. 

Antes, é preciso compreender que na época colonial coexistiam dois sistemas de 

educação: um destinado aos europeus e assimilados e outro para africanos negros (e não 

assimilados). O sistema de educação europeu estava sob responsabilidade do Estado e a 

educação dos africanos sob direção dos missionários. O Estado colonial num 

determinado momento teve que se aproximar da igreja católica através da Concordata
40

 

de 1940 e o Estatuto Missionário
41

 (EM) de 1941. Neste último documento ficaram 

patentes algumas questões prévias que é preciso destacar: 

1.  A responsabilidade da igreja católica na educação era imperialista, 

“civilizador” e nacionalizador; 

2. Que a igreja católica aceitou subordinar-se, para as suas atividades, ao 

Ministério das Colônias: 

3. Que a educação dos indígenas era privada e não pública; 

 

 Freire ao afirmar que o objetivo da educação colonial era “desafricanizar”, 

asseverou que esse projeto de nacionalização dos africanos das colônias de Angola, 

Guiné-Bissau e Moçambique, por exemplo, tinha a verdadeira intenção de 

“transformar” os povos destes países em portugueses o que resultaria, 

consequentemente, que deixavam de ser africanos. A educação colonial era alienante e 

autoritária porque tinha o objetivo de nacionalizar e civilizar os indígenas, sob a 

alegação de que tais povos se encontravam em um nível inferior de civilização. Mas 

outro objetivo da educação colonial, como referiu também Freire (2011), era a formação 

de intermediários entre o governo colonial e as massas africanas. As palavras de Julius 

Nyerere (1967) corroboram com a visão de Freire: 

The education provided by the colonial government in the two 

countries which now form Tanzania had a different purposes. It was 

not designed to prepare young people for the service of their own 

countries; instead it was motivated by a desire to inculcate the values 

of colonial society and to trains individuals for services of the colonial 

state. In this countries the State interest in education therefor stemmed 

                                                           
40 A Concordata entre a Santa Sê e a República Portuguesa pode ser consultada neste site: 

http://www.ucp.pt/site/resources/documents/ISDC/Texto%20da%20Concordata%20-%201940.htm. 
41

 Ministério das colônias. Estatuto Missionário. Decreto lei nº31207, de 05 de abril de 1941 
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from the need for local clerk and junior officials; on top of that, 

various religious groups were interested in spreading literacy and 

other education as part of their evangelical work
42

.   

 

Por isso que o Arcebispo de Maputo disse que a educação levada a cabo pela 

igreja católica não tinha em vista formar doutores e sim capacitar os africanos a ficaram 

e fixarem-se nas suas terras pelo gosto pelo trabalho (MAZULA, 1995). Da educação 

colonial identifica-se também a sua visão eurocêntrica ao se outorgar o direito de 

moralizar os africanos:  

(...) a perfeita nacionalização e moralização dos indígenas e aquisição 

da hábitos e aptidões de trabalho, de harmonia com os sexos, 

condições e conveniências das economias regionais, compreendendo 

na moralização o abandono da ociosidade e a preparação de futuros 

trabalhadores rurais e artífices que produzam o suficiente para as suas 

necessidades e encargos sociais (Estatuto Missionário, artigo 68). 

 

 Outra meta do ensino indígena seria a formação de trabalhadores braçais 

naturalmente para alimentar uma sociedade capitalista que estava ávida de lucro a custa 

das colônias. 

 Esta visão alienadora, eurocêntrica, colonialista não surpreende tendo em conta a 

base antropológica, axiológica e ideológica em que assentava o colonialismo. Um dos 

grandes ideólogos do colonialismo e que fora governante colonial de Moçambique, 

Oliveira Martins, não deixa dúvidas em relação a esta asserção. Para ele, a África não 

era habitada por “gente” por isso não haveriam escrúpulos para oprimir o negro e o 

impor o trabalho forçado, ou porque não passava de uma criança adulta ou de um 

antropoide. Como podemos atestar: 

 

1. Os territórios africanos não eram habitados por “sujeitos”, mas por 

povos indígenas sem direito a própria terra; 2. Os outros países 

colonialistas, faziam trabalhar as populações nativas servilmente o que 

“correspondia economicamente ao preço do escravo”; 3. A 

justificação físico antropológico que permitia tirar a conclusão de que 

o “negro era congenitamente uma criança adulta” (MAZULA, 1995, 

p. 85) 

 

 

                                                           
42 Nossa tradução: A educação proporcionada pelo governo colonial nos dois países que agora formam a 

Tanzânia teve objetivos diferentes. Não foi concebido para preparar os jovens para o serviço de seus 

próprios países; Em vez disso, foi motivado pelo desejo de inculcar os valores da sociedade colonial e 

treinar pessoas para os serviços do Estado colonial. Nesses países, o interesse do Estado pela educação 

decorreu da necessidade de funcionários locais subalternos; Além disso, vários grupos religiosos 

expandiram a alfabetização e outras formas de educação como parte de seu trabalho evangélico. 
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E continuava: 

(...) a precocidade, a mobilidade, a agudeza própria das crianças não 

lhes faltam; mas essas faculdades infantis não se transformam em 

faculdades intelectuais superiores (…) Há de certo, e abundam 

documentos que nos mostram o negro um tipo antropologicamente 

inferior, não raro do antropoide, e bem pouco digno do nome de 

homem. A  transição de um para outro manifesta-se, como se sabe, em 

diversos caracteres; o aumento da capacidade de actividade cerebral, a 

diminuição inversamente relativa do crânio e da face, a abertura do 

ângulo facial que daí deriva e a situação do orifício occipital. Em 

todos estes sinais os negros se encontram colocados entre o homem e 

o antropoide (MAZULA 1995, p. 86). 

 

E, de forma irónica, Oliveira Martins interroga-se:  

E se não há relações entre a anatomia do crânio e a capacidade 

intelectual e moral, porque há-de parar a filantropia no negro? Porque 

não há-de ensinar-se a bíblia ao gorila ou ao orango tango, quem nem 

por não terem fala, não deixam de ter ouvidos, e hão-de entender, 

quase tanto quanto o preto, a metafísica da encarnação do Verbo e do 

dogma da Trindade? (MAZULA, 1995, p. 86)  

 

Para Oliveira Martins, era absurda a educação do negro. Outro colonialista, 

António Enes, que foi ministro da Marinha e do Ultramar em 1881, vem a Moçambique 

como Comissário Régio para negociar com os britânicos as fronteiras do país. Defendia 

várias teses a favor do trabalho forçado como a seguinte: “não há que ter escrúpulos em 

obrigar e sendo preciso forçar estes rudes negros, estes ignaros párias da Ásia, esses 

meios selvagens da Oceania, a trabalhar, a civilizar-se a si mesmos através do trabalho” 

(MAZULA, 1995, p. 86). 

Portanto, a referência ao trabalho que vemos nesses documentos, discursos e 

concepções estava reduzida a esta mesma visão colonial sobre o africano. 

Por isso tinha razão Paulo Freire quando asseverava que a educação colonial 

para os africanos foi de poucos, para poucos e contra a grande maioria (FREIRE, 

2011a). O número de escolas missionárias era bastante reduzido para atender a 

população africana. Os números de analfabetos herdados depois das independências dos 

países africanos são elucidativos: todos na ordem dos 90%. Poucos africanos podiam ir 

à escola colonial missionária e, dos poucos que lá chegavam, a sua maioria desistia. 

Podemos acompanhar a partir de entrevista realizada por Sérgio Guimarães à 

Lúcio Lara sobre a sua memória acerca da escola colonial. Vejamos sua resposta:  

Para já era autoritária, não é? Eu fui um bocado privilegiado, porque 

eu vivia no Huambo, e vivi numa colégio interno. Meus pais viviam 

no interior, mas pagavam uma mensalidade ao colégio. E ali era uma 

disciplina de colégio interno. 
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Sérgio Guimarães: “Mas era rigoroso porque era internato? Ou porque 

as escolas, de uma maneira geral, nessa época?”   

 

Lúcio Lara: “(...) eram assim. Eram rigorosas: nós éramos obrigados a 

ir a missa, aos domingos. O colégio ia a missa, íamos todos”  

 

Sérgio Guimarães: “E nessa época, como aluno, o senhor sentia 

alguma discriminação entre alunos, de carácter racial?”  

 

Lúcio Lara: “Você repare eu não sou negro, mas, nesse tempo, havia 

dois negros no meu colégio. Dois. Dois!” (FREIRE e GUIMARÃES, 

2011, p. 135). 

 

Sérgio Guimarães, problematizando se a razão principal pela pouca presença de 

negros na escola seria econômica ou se havia algum impedimento formal, Lúcio Lara 

declara:  

Era econômica, mas ao mesmo tempo também racial. Aparecia como 

econômica, porque o pai de um jovem negro, por exemplo, não tinha 

possibilidade nenhuma, com o que ele ganhava, de pôr o filho no 

colégio. Não tinha, mas isso era uma mescla de racial e económico. 

Eram os dois fatores ai a jogarem muito nesse problema. (...) Depois 

entrei no liceu do Lubango, que chamava-se, nessa altura, Sá da 

Bandeira. Estudei lá o último ano do liceu. Também aí encontrei dois 

negros. Negros, negros, não havia mais (2011, p. 135).  

 

E Sérgio perguntou: “Num conjunto de mais ou menos quantas pessoas?” Ao 

que Lúcio respondeu: Duzentas e tal. Haviam mestiços, eram alguns, e o resto era 

branco” (FREIRE e GUIMARÃES, 2011, p. 135). 

Mário Cabral antigo ministro da educação da Guiné-Bissau, em entrevista a 

Sérgio Guimarães, explica como era a escola colonial: 

Digamos que a escola no período colonial era uma escola 

extremamente seletiva. Pouca gente tinha acesso à escola. Tive acesso 

porque, sendo meu pai funcionário público, era natural que eu fosse a 

escola. E, como eu, outro filhos de gente com uma certa posição 

social, foram. Mas a grande maioria dos meus companheiros, das 

crianças cm quem brincávamos, ou não tinham a cesso a escola ou 

tinham no em circunstâncias extremamente difíceis. 

 

Por isso era uma escola que começava já por ser seletiva, porque uma 

grande parte da população não tinha acesso. Depois, quando 

entrassem para a escola, poucos chegariam ao fim.. Portanto, o 

sistema piramidal formava-se de início. Eu fui dos poucos que, 

eventualmente, que chegou ao antigo sétimo ano do liceu, para poder 

ter esperança de candidatar-me a uma bolsa de estudos, o que me 

conduziu a Portugal. Eram muito poucos os que chegavam a essa 

situação 

 

A escola era muito seletiva efetivamente: quando chegávamos ao 

liceu, grande parte dos estudantes eram os filhos dos funcionários 
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coloniais europeus que estavam aqui. Podemos dizer também que 

havia muitos cabo-verdianos, filhos dos originários de Cabo Verde 

que estavam também na administração. E os poucos guineenses que ai 

chegavam tinham passado por um sistema de filtragem muito rigorosa. 

(FREIRE e GUIMARÃES, 2011, pp. 182-183). 

 

A escola destinada aos nativos passou a designar-se ensino de adaptação, a partir 

de 1958, com três séries; antes se denominava ensino rudimentar. Só depois deste é que 

o negro poderia ser admitido ao ensino oficial. Muitas vezes as crianças que conseguiam 

fazer pedido de ingresso na escola oficial não poderiam ser admitidas porque já tinham 

uma idade avançada em relação ao que se permitia. Por isso Eduardo Mondlane 

escreveu que na verdade o ensino de adaptação servia para atrasar e prejudicar as 

crianças africanas porque como ele se interroga, o governo português afirmava que o 

ensino de adaptação destinava-se a ensinar a criança africana a falar português, mas, 

mesmo crianças indígenas que saiam de casa sabendo falar português eram obrigadas a 

passar por esta escola e em contrapartida, crianças brancas de outras nacionalidades, 

quando chegavam às colônias eram admitidas de imediato na escola oficial 

(MONDLANE, 1995). 

Quando as crianças conseguiam terminar o ensino primário oficial eram já 

crescidas e não poderiam ter acesso ao liceu enquanto as missões que tinham a 

responsabilidade de educar os africanos não tinham ensino liceal o que não permitia as 

crianças e jovens saídos de suas escolas primárias prosseguirem com os estudos 

(MONDLANE, 1995).  

Nota-se que os intentos coloniais não tinham em vista a emancipação do 

africano. Como diria um prelado, a educação missionária não pretendia tornar os 

africanos doutores, mas tão somente leva-los a ficarem atrelados à terra pelo trabalho, 

este meramente braçal, mecânico e alienado, cujo principal anseio era gerar lucros para 

o imperialismo, ideia que estava nas palavras do governador de Moçambique colonial 

Mouzinho de Albuquerque
43

: “(...) quanto a mim, o que devemos fazer para educar e 

civilizar o indígena é desenvolver-lhe de forma prática as habilidades para uma 

profissão manual e aproveitar o seu trabalho para a exploração da província”. 

Por isso os conteúdos eram claramente colonialistas, evolucionistas, 

eurocêntricos, religiosos e alienadores. Podemos verificar isto analisando livros 

escolares dos alunos, usados na época colonial e que para sermos muitos simples e 

                                                           
43

 Governador de Lourenço Marques a 25 de Setembro de 1890, e permanece em Moçambique até 1892 
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diretos, analisaremos um, da 4ª série, usado em Moçambique e editado em 1970,
44

 

quando se considerava que Portugal já adotava medidas com vista ao abrandamento da 

política colonial dada a sua extemporaneidade e pressão que sofria na África e no 

mundo. Sem pretendermos ser exaustivos na análise do livro, apresentaremos só 

algumas partes que possam servir de ilustração ao que escrevemos anteriormente.  

Sobre a grandeza de Portugal verificamos que os textos referentes às terras 

portuguesas da metrópole e das colônias eram encimados com o grande tema de 

“Portugal Maravilhoso”. Nesse mesmo livro é possível observar panoramicamente todo 

o “Estado potuguês”, englobando tanto a parte metropolitana como os territórios 

colonizados, mas com maior destaque para o primeiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 1970, 153 

pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 
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Fig 1: Portugal Maravilhoso 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

 

O livro servia também para a difusão da lingua portuguesa, como o texto abaixo 

documenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Fig 2: A lingua portuguesa 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

 

No livro em análise e que se destinava a África vê-se um Portugal com cidadões 

europeus de cor branca e todos de origem metropolitana. A maior parte das lições falam 

e exaltam herois portugueses, como D. Dinis, D. Afonso Herique, a rainha Santa de 

Aragão, Vasco da Gama, Luís de Camões, Afonso de Alburquerque, Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral ou os súbditos bravos, devotos e obedientes como Egas Moniz, Nuno 

Álvares, Salvador de Sá.  

Em reação a presença de monarcas portugueses no livro, podemos ilustrar com a 

imagem do D. Dinis no seu palácio com a rainha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Fig 3: D. Dinis no palácio com a rainha e os seus amigos 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

São mostrados também os palácios portugueses como o mostério dos jerônimos. 

Este estabelecimento religioso seria importante, neste caso, porque é lá onde os 

navegadores portugueses que saiam para as “terras nunca antes navegadas” eram 

abençoados: 

Fig4: Mostério dos Jerônimos

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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A lição, “A escola de Sagres” destaca os feitos do infante D. Herinque e a 

criação da escola de Sagres que permitiu aos portugueses conhecerem os mares “nunca 

antes navegados”. 

 

Fig5: Escola de Sagres 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

É possivel identificar a lição sobre Vasco da Gama, o pretenso descobridor de 

Moçambique. Personagem/heroi português que não poderia faltar no material, já que 

simboliza o domínio da metrópole sobre o território de Moçambique a que se destinava 

o livro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Fig 6: Vasco da Gama na Ilha de Moçambique 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

Os súbditos que eram mostrados eram os considerados obedientes, como era o 

caso de Nuno Álvares, que cmbateu com valentia os espanhois: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Fig7 : Nuno Álvares 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

Em relação aos “herois” africanos identificamos dois nomes num único texto 

destacando os feitos de Palmira, que salvou outros meninos visinhos de um incêndio e 

Tchimunga, de Angla, que matou um leão com machado que atacava dois irmãos. 

Portanto podem ser comparadas as “façanhas” dos herois portugueses e as dos “herois” 

africanos, reservadas aos últimos uma visão romântica e caricata. Personagens, histórias 

e feitos protagonizados por africanos já eram de conhecimento popular no século XX, 

não só literário ou acadêmico, porém eram ocultados sinicamente pela escola e pelos 

livros didáticos coloniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Fig 8: Herói africano Tchimunga 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

Numa outra lição, temos o Papa PAULO VI de visita a Fátima, com um título 

emblemático: Do Trono de Roma aos pés da Virgem. Esta lição mostra que até o sumo 

pontífice se ajuelhava ao milagre ocorrido em Portugal.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Fig 9: Papa Paulo VI em Fátima 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

São exibidas as colônias de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e 

São Tomé e Príncipe a pretexto de visistas de férias de um menino português. Podemos 

ver ainda as cidades de Lourenço Marques (atual Maputo), Luanda, Praia (Cabo Verde), 

Ilha de Príncipe (São Tomé e Príncipe), Bissau (Guiné-Bissau) e Timor Leste. Noutros 

textos sobre as colônias, temos lugares turísticos como o Parque Nacional de Gorongoza 

de Moçambique. 

É possível notar no livro em análise a apresentação evolucionista do mundo e da 

ciência. Por exemplo, a lição “Os Meios de Transporte: transporte animal, motor de 

combustão, motor a vapor e o avião”. Na lição sobre agricultura apresenta-se uma 

agricultura que evoluiu da enchada até a agricultura mecanizada. Em relação ao 

dinheiro, dos produtos de troca até as moedas de ouro e de prata ao dinheiro atual.  

 

 

 

 

 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Fig 10: Pés, rodas e asas  

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

Podemos verificar também a visão evolucionista do livro considerando a lição 

sobre a agricultura: 

 

Fig 11: Evolução da agricultura 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Temos uma lição sobre “Gago Coutinho e Sacadura Cabral”. E temos lições 

sobre invenções como “A Invenção do Cinema”, “O Vidro”, “O Telégrafo”, “O Selo”, 

“Os Foguetes”, “O Helicópetero”. Encontramos lições sobre os jogos portugueses para 

além de fábulas e histórias populares (portuguesas).  

Entre os autores dos vários textos encontramos um único poema atribuido a um 

autor africano desconhecido que pergunta a um padre se Deus sendo branco poderia 

gostar dos negros. O capelão responde que Deus não tem pátria, nem cor e ao fazer a 

raça negra deu a sua graça na graça do seu amor.  

Fig12: Dúvida 

 

 

Fonte: BARROS, O. SILVA, M. L. C. Livro de leitura da 4ª classe, [Por Portugal Ditosa Pátria]. 

1970, 153 pags. http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1 

 

Curioso como não tem nenhum texto de escritor africano numa época em que 

muitos africanos escreviam inclusive consagrados como, por exemplo, José 

Craveirinha, Noémia de Sousa, Luandino Vieira, etc. 

Paulo Freire dizia que a educação colonial absolutizava a ignorâria localizando o 

saber no educador e a ignorância total no educando. No livro que estamos analisando é 

sensível o menosprezo pela inteligência do aluno africano. Apresenta-se um mundo 

completamente alheio a si e silenciando profundamente a existência do seu meio. 

http://memoriafrica.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000021&p=1
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Esta educação tinha, diria Freire, a intencionalidade de apresentar um mundo 

fixo, naturalizando as relações sociais. Explícita e implitamente procuravam, a partir de 

textos e livros didáticos, entregar às crianças e jovens um mundo dividido entre os que 

sabiam, eram herois, estavam destinados a mandar, guiavam a nação e os que eram 

bárbaros, não tinham nada, ignorantes, e que, portanto, deveriam ser gratos à filantropia 

e bondade de que se beneficiavam. 

Em relação aos método anti-democráticos importante apresentarmos um trecho 

do relato do primeiro dia de escola de Eduardo Mondlane em Majnacaze, loalizada a 

300 km de Maputo, no interior de Moçambique, que data do início da década de 1930: 

Habitando eu próprio um distrito, apresento-me como um aluno 

“voluntário”, escapando assim a toda a espécie de humilhações. O 

calor voltou na altura em que, pea primeira vez, me dirijo para esta 

nova escola. Quando lá entro, está ela em plena actividade. O enorme 

edifício ressoa com um clamor bizarro: os principiantes estão 

entretidos a recitar o alfabeto. Este ruido de grande fábrica em plena 

actividade, na qual devia engrenar, não me diz nada que valha a pena. 

Portanto, vou é pôr-e a andar e poupar-me à vergonha de expor minha 

ignorância (KHAMBANE e CLERC, p.116-117). 

  

Como podemos perceber estas escolas coloniais usavam o método de ressitação, 

repetição, memorização e dissertação. Como o mundo era dado e acabado, bastava 

apenas “entregá-lo” ou “apresentá-lo” aos alunos. 

A escola colonial falhava mesmo pela base, que era a própria lingua de 

comunicação, como podemos notar na continuação da fala de Mondlane: 

À minha entrada, a máquina escolar pára. Todos olham de boca aberta 

para o recém-chegado. Sem mais palavras, aproximo-me do 

“professor”e digo-lhe: “Ndzi tela ku fundza chiputukesi (grifo do 

autor). Venho para aprender português”. Julgava estar a falar a um 

homem da minha terra. Que ilusão! O senhor professor preto não sabe 

falar tsonga, não me percebeu e não pode responder (KHAMBANE e 

CLERC, 1990, p. 117) 

 

Por sua vez, Mário Cabral, em entrevista a Sérgio Guimarães, testemunhou a sua 

visão sobre os métodos da escola colonial: “Os métodos eram muito rígidos. Os 

professores obrigavam a memorizar, como diria o Paulo freire, a comer, a mastigar esse 

conhecimento, que tinha pouco de inspirador, pouco de participativo” (FREIRE e 

GUIMARÃES, 2011, p. 185). 

A seguir apresentamos um levantamento empírico, à luz da teoria de Paulo 

Freire, dos resultados do colonialismo. 
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5.4. Resultado do colonialismo 

Paulo Freire aponta como resultados do colonialismo a introjeção, a auto 

desvalia, o medo da liberdade e o fatalismo.  

 Observando os discursos e comportamentos das elites africanas atuais podemos 

encontrar a crítica ao colonialismo ao mesmo tempo em que notamos o esforço em 

assemelhar-se e ocupar o lugar do colonizador. O escritor moçambicano Mia Couto 

traz-nos algo como essa ideia, num texto intitulado, Os sete sapatos sujos
45

. Neste 

artigo faz um levantamento, em sete pontos, o igual número de sapatos sujos que os 

jovens e as elites moçambicanas deveriam descalçar “se quisessem entrar na 

modernidade”. Nesses sapatos sujos nos interessam três deles, nomeadamente o quinto 

em que afirma que existe em uma parcela significativa dos moçambicanos a “vergonha 

de ser pobre e a cultura das aparências”. Explica ele que “vivemos hoje uma 

atabalhoada preocupação em exibirmos falsos sinais de riqueza. Criou-se a ideia que o 

estatuto do cidadão nasce dos sinais que o diferenciam dos mais pobres”. Conversando 

com cidadãos angolanos e guineenses percebemos que isto acontecia também nos seus 

países. E o que é contraditório, esses jovens pretendem levar essa vida de luxúria e de 

ostentação de forma fácil como nos dá a entender o próprio Mia Couto no “segundo 

sapato” sujo em que denuncia que existe a ideia de que “o sucesso não nasce do 

trabalho”. Por isso que Paulo Freire afirmou categoricamente em diversas passagens que 

se a realidade não fosse transformada completamente, África correria o risco de 

mergulhar numa nova colonização ou em um neocolonialismo. Uma elite dominaria 

esses países e voltaria a oprimir os concidadãos.  

Os países africanos de língua portuguesa quando abandonaram as experiências 

socialistas iniciadas logo após a conquista de suas Independências, aderiram aos 

modelos econômico e democrático liberais, a partir de 1990. Foi notória a ambição, por 

parte da classe dominante, pela riqueza próprias dos antigos colonizadores. Com uma 

elite que estava enriquecendo aproveitando-se da política e uma juventude urbana 

universitária e “esclarecida” que se vinculou ao terceiro setor e aos organismos 

internacionais, obtendo status e grandes volumes de recursos, assistiu-se a um completo 

                                                           
45

 O texto pode ser encontrado no site oficial do autor: http://www.contioutra.com/os-sete-sapatos-sujos-

por-mia-couto/. Acesso: 22.09.2017. 

http://www.contioutra.com/os-sete-sapatos-sujos-por-mia-couto/
http://www.contioutra.com/os-sete-sapatos-sujos-por-mia-couto/
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abandono das populações, a uma corrida desenfreada pelo lucro e a emergência de 

novos ricos e patrões africanos, como denunciou o filósofo moçambicano Severino 

Ngoenha (2004): 

O estado ficou “dólar-crático”. Tudo se faz em função do rendimento, 

do ganho, das mordomias. O funcionário do Estado transformou-se de 

servidor público em servidor de si próprio, instrumentalizando o 

privilégio que o seu lugar lhe concede. O funcionário não serve: serve-

se. Esta situação está em discrepância com a ideia que as populações 

fazem de um funcionário. A ideia que as pessoas têm de um professor 

é de um homem que é uma referência para as populações, não só pelo 

seu saber, mas também pela sua conduta moral. Ver um professor a 

vender notas e provas de exame é simplesmente escandaloso. Ver o 

hospital transformado num comércio ia contra a ideia que as 

populações tinham da deontologia médica, mesmo sem conhecerem o 

juramento de Hipócrates (NGOENHA, 2004, p.101). 

  

A situação social que se instalou depois de 1990 no continente é de uma 

verdadeira situação de guerra com um Estado ausente no atendimento de direitos e 

demandas básicas das populações (NGOENHA, 2004). A sociedade tornou-se violenta, 

numa realidade em que se convivia junto à ostentação e esbanjamento com 70% da 

população vivendo abaixo da linha da pobreza. Daí que assevere Ngoenha (2004) que, 

“apesar do famoso crescimento econômico e dos índices do PNB [Produto Nacional 

Bruto], a situação das populações piora, a qualidade do ensino piora”
46

. Ou ainda: 

Aos jovens dá-se a consumir uma cultura feita de telenovelas e de 

slogans tipo “2M nossa tradição nossa cultura”
47

, ou então “a nossa 

cerveja, à nossa maneira de ser e de estar”. O tratamento nos hospitais 

depende de dólares, a boa escola custa caro, todas as coisas as 

populações de baixo não se podem permitir. Isso põe um problema 

enorme de justiça, a nível distributivo e a nível de sansão jurídicas 

(NGOENHA, 2004, p. 101). 

 

 A generalização da violência, decorrente da exclusão social e da 

desresponsabilização do Estado, pôde e continua a ser observada em várias dimensões. 

Assaltos e furtos promovidos por crianças e adolescentes nos centros urbanos; a 

impunidade às autoridades envolvidas em escândalos de corrupção; assassinatos 

motivados por interesses políticos e econômicos, como foram os casos da morte de um 

economista que investigava um esquema fraudulento de um banco, Siba-siba Macuácua, 

e um jornalista investigativo que se dedicava as análises econômicas e monetárias de 

Moçambique, Carlos Cardoso. Além da reprodução de conflitos e práticas sociais que 

perpetuam visões de mundo e comportamentos arcaicos e mesmo “bárbaros”, como os 
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 Nesta altura a economia de Moçambique crescia a cerca de 7 a 8% ao ano 
47

 Propaganda da cerveja mais conhecida de Moçambique: 2M 
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recentes casos de assassinatos de pessoas albinas devido à crenças e superstições de que 

seus órgãos possuem algum “poder mítico”. Na mesma altura em que se assiste a uma 

sociedade tão egoísta, individualista e violenta:  

(...) o número e a qualidade de carros e casas de luxo aumenta na 

cidade, as viagens para as compras na RSA, na Suazilândia, e mesmo 

Portugal aumentam, que se multiplicam as viagens para Dubai, para 

bronzear-se no Estoril ou para o carnaval do Rio, o número de pobres, 

de miseráveis não cessa de aumentar. O número de doentes que 

morrem de malária devido a falta de saneamento de meio aumenta” 

(NGOENHA, 2004, p. 102). 

 

 Por isso, para Ngoenha (2004), a segunda república oscilou de uma democracia 

para “dólar-cracia” (NGOENHA, 2004, p. 102). 

 O caso da autodesvalia pode ser exemplificada com a questão da língua, em que 

existem muitos jovens da elite que hoje não falam as suas línguas o que leva a uma 

situação inusitada de servir-se de tradutores na comunicação com os parentes do 

interior. Obede Sitoi antigo presidente do núcleo da língua tsonga
48

 se refere: 

As nossas línguas ainda estão presas e assiste-se atualmente a um 

cenário caricato de alguns doutores moçambicanos, ao visitarem as 

suas zonas de origem, necessitarem de intérpretes para se 

comunicarem com os seus pais e avós (...) os portugueses, durante os 

anos que permaneceram no país falam as línguas nacionais em 

conformidade com as zonas onde se encontravam. Porque é que nós 

temos vergonha de falar as línguas legadas pelos nossos antepassados? 

(...) É muito estranho ouvir de um moçambicano que as nossas línguas 

continuam a ser “línguas de cão”. (...) Não é mau que nossos filhos 

aprendam português, mas o pior é os professores proibirem os alunos 

de se expressarem nas suas línguas maternas, no caso de terem 

limitações na língua portuguesa (LOPES, 2004, p. 256) 

 

Recorde-se que a política de assimilação considerava o negro inferior porque 

falava uma língua que era considerada dialeto e somente o africano ganhava o estatuto 

de civilizado e a cidadania portuguesa quando aceitasse abandonar a sua língua, seus 

costumes, ganhar meios de subsistências suficientes e alfabetizar-se em português. 

Parece que esta ideia ficou também entre nós, os colonizados de ontem, como revela 

Armindo Ngunga, um linguista moçambicano, na mesma esteira: 

Se alguma marca profunda do colonialismo ficou em nós , e de que 

nunca mais nos libertamos, é o desprezo das nossas línguas. Basta 

reparar que até hoje elas não existem nas nossas escolas, até hoje 

ainda temos dificuldades de usá-las livremente nos nossos meios de 

comunicação social (talvez alguns fossem capazes de destruir o 
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 É a principal das línguas faladas na parte sul de Moçambique, a sul do rio Save. Seus falantes, na 

maioria, não consideram o tsonga uma língua única, mas antes um coletivo de pelo menos três grandes 

línguas separadas: o ronga, o changana e o tsua. 
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televisor, tal como batem nas crianças quando falam as línguas 

moçambicanas, no primeiro dia em que o telejornal fosse também 

apresentado em ronga); até hoje ainda temos dificuldades de ver o país 

de acordo com as suas reais dimensões e pensamos que ele se resume 

às onze cidades capitais habitadas por uma minoria de que fazem parte 

os poucos falantes da língua portuguesa (LOPES, 2004, p. 257). 

 

 É ilustrativa a imagem da Fig.2, retirada do livro anteriormente analisado, acerca 

da afirmação e valorização da língua portuguesa como referência para todos os povos 

colonizados pela nação ibérica. 

Ainda em relação a dimensão da introjeção, no desejo do colonizado ser como o 

colonizador, ocorrerá uma supervalorização do que é “de fora”. Mia Couto vai 

denunciar esta ideia no seu “sétimo sapato sujo”: 

A ideia de que para sermos modernos temos que imitar os outros. 

Todos os dias recebemos estranhas visitas em nossa casa. Entram por 

uma caixa mágica chamada televisão. Criam uma relação de virtual 

familiaridade. Aos poucos passamos a ser nós quem acredita estar 

vivendo fora, dançando nos braços de Janet Jackson. O que os vídeos 

e toda a sub-indústria televisiva nos vem dizer não é apenas 

“comprem”. Há todo um outro convite que é este: “sejam como nós”. 

Este apelo à imitação cai como ouro sobre azul: a vergonha em sermos 

quem somos é um trampolim para vestirmos esta outra máscara. O 

resultado é que a produção cultural nossa se está convertendo na 

reprodução macaqueada da cultura dos outros. O futuro da nossa 

música poderá ser uma espécie de hip-hop tropical, o destino da nossa 

culinária poderá ser o McDonald’s. 

  

 Recapitulando o que vimos nesta seção podemos afirmar que o lucro foi um dos 

motivos da colonização. Entre os séculos XV e XVII predominou o tráfico de metais e 

no período subsequente até o século XIX foi o tráfico de escravos que gerou as 

principais fontes de lucros para os europeus. A partir do final do século XIX tivemos a 

ocupação efetiva dos territórios e o estabelecimento de uma verdadeira economia 

colonial, com o uso de culturas de rendimento e a coação de africanos para o trabalho na 

agricultura. Com a descoberta de diamantes e de ouro na África do Sul, inaugurou-se a 

exploração de recursos de subsolo que obrigaram a instalação de uma indústria pesada 

para a extração desses recursos e sua transferência junto com o capital para fora de 

África. No século XIX foi bloqueada a organização dos Estados africanos e destruída a 

paz nas suas aldeias. 

 A partir da década de 1930, mesmo após o fim da escravidão, a legislação 

continuou prevendo o trabalho forçado para obras públicas e os direitos trabalhistas dos 

africanos eram precários de tal sorte que as questões laborais não eram tratadas com 
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base no código civil, mas com código penal. Foi nesta década que vimos crescer a 

economia colonial ao mesmo tempo em que os salários dos trabalhadores eram 

mantidos a níveis incrivelmente baixos. A dada altura os africanos viram-se produzindo 

o que não consumiam e consumindo o que não produziam. Assistimos a uma situação 

de pobreza induzida pelo colonialismo. 

No caso da “desafricanização”, apresentamos as características da teoria anti-

dialógica como a conquista, a manipulação, a divisão e a invasão cultural. Nestas 

vimos que o mundo da dominação colonial portuguesa era repleto de mitos. Mitos da 

missão civilizadora, o que impunha para o africano tornar-se civilizado adotar a cultura 

portuguesa; o multiculturalismo em que Portugal afirmava enganosamente que havia 

uma convivência harmônica entre colonizadores e colonizados; o mito da assimilação 

de que as culturas estavam intercambiando e se enriquecendo mutuamente; o mito da 

unidade nacional que era desmentido pela própria diversidade geográfica e cultural, 

além da legislação que descriminava os africanos diante dos brancos. Ainda na 

“desafricanização” vimos a divisão para melhor reinar em que se estabelecia o controle 

do contato entre as diferentes populações e eram evitados a interação entre categorias 

sociais distintas. Na invasão cultural, a organização das populações e a sua direção 

política eram alheias ao entendimento das populações e, por fim, o colonialismo impôs 

uma ciência cartesiana, a estética europeia e o catolicismo como religião oficial. 

Como resultado da “desafricanização” assistimos a situações de antigos 

colonizados cujo esforço é manter sinais exteriores de riqueza o que os permite 

diferenciar-se da grande maioria da população em sociedades onde a pobreza absoluta 

afeta mais da metade dos cidadãos.  

Com a adoção de constituições democráticas e a economia capitalista, a partir de 

1990, o Estado tornou-se ausente de suas funções sociais, o individualismo cresceu e a 

suposta democracia convertia-se em verdadeira “dólar-cracia” (NGOENHA, 2004). 

 Enquanto crescia a riqueza nas mãos de um número ínfimo de pessoas, a 

indigência da grande maioria da população aumentava. O entranhamento da corrupção 

nas várias esferas do Estado e da sociedade; a mercantilização de direitos básicos como 

saúde e educação e o agravamento da violência em suas múltiplas facetas, vão 

assumindo cada vez mais uma dimensão estrutural em Moçambique e no continente 

africano como um todo com a implementação e consolidação do neoliberalismo. 
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De outro lado assiste-se a uma autodesvalorização. Alguns africanos desprezam-

se ao renegar a sua língua chegando a situações caricatas de precisarem do auxílio de 

tradutores para comunicar-se com seus parentes. 

No que diz respeito a escola verificamos que ela tinha como objetivo a 

“desafricanização” dos povos senão para servirem de intermediários entre o governo 

colonial e as massas. A visão do homem predominante nos ideólogos coloniais não 

deixa dúvidas em relação a esses objetivos. Pessoas como Oliveira Martins difundiam 

que o negro ou era uma criança adulta ou que nada distanciava os negros dos 

antropoides.  

Em relação aos conteúdos analisamos o livro de leitura da 4ª classe que se 

destinava a escola fundamental colonial. Nele verificamos a exaltação da cultura, da 

história de Portugal e dos seus heróis. Verificamos uma visão evolucionista do mundo, 

o espírito colonialista e uma ciência eurocêntrica cartesiana. Os métodos desta escola 

eram tradicionais sendo dissertativos, de memorização, de transmissão de 

conhecimentos e excludente a partir de uma recepção passiva por parte dos alunos. 

Verificamos que estávamos perante uma escola que reproduzia as condições da 

sociedade existente, naturalizando as relações sociais e que cumpria um papel 

importante na manutenção do colonialismo.  

A situação do colonialismo que acabamos de descrever não foi vivida de forma 

apática e impávida pelos africanos como estes desenharam e desenvolveram formas de 

sua libertação. A seguir, à luz da teoria de Paulo Freire, descrevemos a organização dos 

movimentos de libertação dos territórios africanos colonizados por Portugal com maior 

destaque para Moçambique.  
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CAPÍTULO VI 

6 OS MOVIMENTOS DE LIBERTAÇÃO AFRICANOS E O DISCURSO DE 

PAULO FREIRE 

 

CARTA DE UM COMBATENTE 

  

Mãe 

eu tenho uma espingarda de ferro! 0 teu filho, 

Aquele a quem um dia tu viste 

Acorrentarem (e choraste, como se as correntes 

prendessem e ferissem as tuas mãos e os teus pés) — 

0 teu filho já é livre, mãe! 

0 teu filho tem uma espingarda de ferro. 

A minha espingarda 

vai quebrar todas as correntes, 

vai abrir todas as prisões, 

vai matar todos os tiranos, 

vai restituir a terra ao nosso povo. 

 Mãe, é belo lutar pela liberdade! 

Há uma mensagem de justiça em cada bala que disparo, 

Há sonhos antigos que acordam como pássaros. 

Nas horas de combate, na frente de batalha  

A tua imagem próxima desce sobre mim. 

E por ti também que eu luto, mãe! Para que não haja 

lágrimas nos teus olhos. 

Jorge Rebelo (In: Poesia do Combate) 

 

Nesta parte do trabalho pretendemos, usando a teoria da ação dialógica de 

Paulo Freire, analisar o processo de libertação conduzido pelos movimentos de 

libertação dos países africanos colonizados por Portugal com maior destaque para 

Moçambique. As categorias de colaboração, unidade, organização e síntese cultural, 

serão nossos instrumentos privilegiados de análise dos processos de formação e da 

dinâmica de seu funcionamento (dos movimentos de libertação), esta entendida 

enquanto ação cultural para a libertação. Iremos nos deter, portanto, na análise de 

alguns aspectos relacionados à luta que estes movimentos travaram e a reconstrução 

nacional por eles conduzida nas zonas libertadas. O que queremos esclarecer é que 

usando a teoria dialógica de Paulo Freire, analisaremos os movimentos de libertação até 

as independências, em particular no período entre o final da década de 1950 até 1975, 

altura das independências. 

Partimos do pressuposto básico de que a libertação da África foi liderada pelos 

movimentos de libertação aqui considerados: Movimento Popular de Libertação de 
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Angola (MPLA), a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), o Movimento de 

Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) e o Partido para a Independência da Guiné 

e Cabo Verde (PAIGC).  

Antes de passarmos a tratar diretamente dos movimentos de libertação à luz da 

teoria de Paulo Freire é importante destacar que o educador pernambucano teve contato, 

antes das Independências, com dois movimentos de libertação africanos das colônias 

portuguesas: MPLA e FRELIMO. Enquanto viajava para Dar-es-Salam, capital da 

Tanzânia, o MPLA solicitou uma conversa com ele durante a escala na Zâmbia, 

encontro que teve lugar em Kitwi, neste mesmo país. O encontro foi dirigido por Lúcio 

Lara importante figura do MPLA e do governo angolano independente. Segundo Freire 

(FREIRE, 2014a; FREIRE e MACEDO, 1990) com os guerrilheiros do MPLA assistiu 

filmes e conversou sobre a luta que travava aquele movimento, sobre a alfabetização nas 

zonas libertadas e o seu papel na libertação do país. Já na Tanzânia, Paulo Freire foi 

convidado por um dirigente tanzaniano a encontrar-se com os membros da Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO) que enquanto combatiam pela Independência 

mantinham a sua sede em Dar-Es-Salam. Freire diz, no caso da FRELIMO, ter se 

encontrado, com a Janet Mondlane, viúva do primeiro presidente da Frente e com o 

chefe do departamento da Educação e Cultura. Afirma que teve com os membros da 

FRELIMO conversa sobre educação e seu papel durante a luta de libertação (FREIRE e 

MACEDO, 1990, p. 46).  

Através da pesquisa feita em Moçambique soubemos que o chefe do 

departamento da Educação e Cultura, na época, é Eduardo Coloma. Paulo Freire conta 

que depois foi levado a uma escola da FRELIMO que ficava num campo de treinos 

deste movimento dentro da Tanzânia. Trata-se da Escola Secundária de Bagamoyo. Na 

entrevista a Donaldo Macedo, Freire destaca que em Bagamoyo encontrou muitos 

educadores dos quais alguns europeus, “comprometidos com a luta de libertação, que 

estavam lá para ajudar” (FREIRE e MACEDO, 1990, p. 47).  

Em 2016 conseguimos iniciar um contato, via e-mail, com um dos antigos 

professores da Escola Secundária de Bagamoyo. O professor Jan Drasma é dos Países 

Baixos e esteve presente, junto com sua esposa, na visita de Paulo Freire. Eis algumas 

de suas palavras: 

Em meados de 1972, Paulo Freire veio para Bagamoyo e esteve 

conosco a dar um seminário sobre a alfabetização. Foi um seminário 

de vários dias – não sabemos o número exato de dias nem datas 

exatas, porque perdemos os nossos cadernos de apontamentos. Mas 
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temos algumas referências em cartas que na altura escrevemos a 

familiares e amigos. 

 

No seminário participaram os professores da escola. Na altura a escola 

tinha cerca de 12 professores, entre os quais sete moçambicanos: 

Mário Sive (Reitor; já falecido), Edmundo Enoque Libombo 

(falecido), Valeriano Ferrão, Alberto Cassimo (falecido), Elisabeth 

Sequeira, João Ferreira e David Langa (falecido). Os professores 

estrangeiros eram: Otto Beholz (República Democrática Alemã), Luís 

Pouw (Países Baixos, agora seu colega na UP), Fernandes (Índia; não 

conheço o nome completo), Jan Draisma e Frouke Draisma Buikema 

(Países Baixos). 

 

Depois do seminário com Paulo Freire, um grupo de professores da 

escola elaborou um livro de alfabetização (em anexo a capa do livro; 

caso necessário poderei enviar-lhe todo o livro escanado, em pdf, num 

total de 74,1MB). A minha esposa e eu não participámos na 

elaboração deste livro, mas a Elisabeth Sequeira e o Luís Pouw 

participaram. Eles poderão explicar até que ponto as ideias do Paulo 

Freire foram aproveitados neste livro. Temos em nosso poder dois 

livros de alfabetização anteriores, da Frente de Libertação de 

Moçambique. O mais antigo está um pouco perdido numa das 25 

caixas de documentos que ainda devemos organizar melhor. Do 

segundo livro, intitulado “Novo livro de Alfabetização”, temos uma 

cópia em pdf (22MB), para além do original policopiado. Para os 

entendidos na matéria deve ser possível verificar o desenvolvimento 

entre os dois livros, e o possível aproveitamento das ideias de Paulo 

Freire no livro de 1972
49

. 

 

Entramos em contato com o professor Luís Pouw e com a senhora Elizabeth 

Sequeiro que nos disseram não ter quase nada para acrescentar além das informações 

que o Professor Jan Drasma tinha fornecido. 

Importante destacar que a partir dos dados coletados, de fato o seminário 

mencionado ocorreu, porém não encontramos nenhuma fonte que confirmasse o seu 

período de duração. Portanto, a verificação mais cuidadosa desta informação ainda se 

mostra importante. Continuando no mesmo depoimento, este professor escreve: 

No fim do ano escolar de 1972, os alunos da então 6ª classe foram de 

férias e a maior parte deles teve como tarefa fazer a alfabetização de 

adultos nas zonas libertadas no Norte de Moçambique. O livro 

acabava de ser impresso em Dar-es-Salam, na imprensa instalada no 

Instituto Moçambicano – oferta de uma organização finlandesa. Antes 

da sua ida, os alunos foram preparados pelos professores da escola. 

 

 Por isso que Paulo Freire esclareceu a Donaldo Macedo em relação ao trabalho 

que assistiu em Bagamoyo na escola da FRELIMO: 
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 Entrevista concedida via email. Respondida no dia 24 de março de 2017. 
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(...) dava-se formação intensiva a professores de alfabetização que, 

depois, iriam para Moçambique trabalhar nas campanhas de 

alfabetização que se realizavam ao mesmo tempo que a guerra de 

libertação. Importante destaque dessa formação era a ênfase sobre a 

não dicotomização entre as lutas pela liberdade e a alfabetização 

(FREIRE e MACEDO, 1990, p. 47). 

 

 Continuando Jan Drasma, antigo professor de Bagamoyo, explica: 

Ainda durante a nossa estadia em Bagamoyo, provavelmente em 

1974, foi feita uma formação de alfabetizadores moçambicanos com a 

participação de uma formadora brasileira, e com a utilização de Livro 

de Alfabetização elaborado em 1972. Novamente, nós não 

participámos nessa formação, mas numa fotografia que tirei de todo o 

grupo veem-se como professores Edmundo Libombo, Pamela Rebelo, 

Gabriel Simbine e Kunio Suzuki (brasileiro; professor em Bagamoyo 

que, a partir de 1975, ficou vários anos a trabalhar em Moçambique, 

na educação; agora vive em São Paulo). Já procurei saber dos meus 

antigos colegas, se conhecem o nome da formadora brasileira, mas 

sem resultado. Penso que é bem possível que ela tenha chegado à 

Tanzânia através de Paulo Freire. 

 

 Durante a nossa pesquisa e na tentativa de explorar mais sobre o encontro de 

Paulo Freire com os membros da FRELIMO, descobrimos que o mesmo é mencionado 

numa correspondência disponibilizada pelo professor Drasma, trocada entre Baldwin 

Sjollema do Conselho Mundial das Igrejas (CMI)
50

 e o Eduardo Coloma do 

Departamento da Educação e Cultura da FRELIMO.  Em sua resposta à carta do Sr. 

Baldwin, Coloma escreve que seria de seu interesse e da FRELIMO receber mais uma 

vez Paulo Freire em Dar-es-Salam para o aprofundamento do que tinha sido iniciado em 

1972.  Escreve Eduardo Coloma para Baldwin: 

As I have told you in our talks we are very interested in a stay 

somehow long in Da es Salaam of Professor Freire next year, for we 

hope we could make use of him even while working somewhere else. 

Last time that he happen to be in Das es Salaam, we asked him to give 

a lecture on his famous literacy program method to our students who 

were then taking Teaching Training Course at Bagamoyo. Although 

the lecture have been useful, it was not enough to enable him to give a 

clear knowledge about the method.  

 

In other to reach this goal more time and more lessons are required.  

By the way I remember having told me that professor Freire is 

supposed to be working at the Dar es Salaam university, if he comes 

next year. May I know what he going to be there? 

Hoping to hear from you soon, I remain , 

Sincerely yours, 
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 Carta em anexo.  
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Eduardo Coloma
51

 

  

Desta correspondência percebemos que Paulo Freire de fato orientou seminário 

na FRELIMO e que um novo encontro estava sendo programado e, ao que tudo indica, 

não aconteceu. 

Retomando a discussão principal desta seção, diríamos que a colaboração seria 

o encontro para transformar o mundo. Até que ponto a constituição e a atuação dos 

movimentos libertadores africanos terá sido um verdadeiro encontro para transformar a 

realidade? 

Os movimentos de libertação africanos resultaram da fusão de vários 

movimentos anticoloniais e nacionalistas. Como assinala Eduardo Mondlane (1920-

1969), o fundador do nacionalismo moçambicano, a união para a constituição dos 

movimentos de libertação na África resultou da experiência comum de dominação 

colonial. A união entre ex-funcionários públicos coloniais, estudantes liceais, 

universitários, operários e camponeses foi alcançada devido a existência de um 

sentimento comum em torno das consequências e determinações das relações de 

exploração, do sofrimento do povo, da descriminação racial, etc.  
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Fig.13: Alguns líderes africanos que criaram os movimentos de libertação africanos como 

Amália Fonseca, Amílcar Cabral, Aquino de Bragança, Eduardo Mondlane, Agostinho Neto e 

Marcelino dos Santos  

 

Fonte: (1965), "II Conferência da CONCP, Dar-Es-Salam", CasaComum.org, Disponível HTTP: 

http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_85068 (2017-10-3 

 

A FRELIMO resultava, por exemplo, da união entre lideranças políticas 

revolucionárias urbanas (ex-funcionários públicos coloniais, estudantes liceais, 

universitários) com os camponeses, maioria dos quais, macondes
52

 cujo membros 

tinham sido mortos pelo governo colonial quando reivindicavam seus direitos em 1960. 

Já o PAIGC, uniu-se dentre outros grupos, a partir dos sobreviventes do massacre de 

Pidjiguiti, de 1959,
53

 e de camponeses de várias regiões para além de líderes políticos 

urbanos.  

A fundação de tais movimentos, partidos e frentes (O PAIGC em 1956, o MPLA 

e o MLSTP em 1960 e a FRELIMO em 1962) inauguram as possibilidades de co-

laboração autêntica, na perspectiva freireana. O ponto 5 do Estatuto do PAIGC pode 

nos dar alguma ideia: 

                                                           
52

 Etnia do norte de Moçambique. 
53 A greve dos trabalhadores do porto de Bissau (Guiné), de estivadores e marinheiros que reivindicavam 

um aumento salarial. Foi violentamente reprimida pelas autoridades coloniais, registando-se cerca de 50 

mortos e uma centena de feridos. Em princípio, não houve enquadramento partidário. Este acontecimento 

ficou para a história com o nome de "Massacre de Pidjiguiti". O "3 de Agosto" foi transformado num dos 

momentos da luta de libertação da Guiné-Bissau. 
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(...) O PAIGC, mobiliza, organiza e dirige as massas populares 

guineenses e cabo-verdianas, na luta armada imposta ao nosso povo 

pelo governo colonial português e na obra de reconstrução nacional 

começada nas regiões libertadas da Guiné (1973). 

  

Geralmente estes movimentos tiveram uma criação oficial em assembleias 

constitutivas. Nos seus estatutos poderiam ser membros todos os povos dos respetivos 

países desde que aprovassem tais estatutos, como se refere no do MPLA em seu artigo 

5º: “Serão admitidos no M.P.L.A. todos os africanos de Angola que aprovem o 

programa e os estatutos e que se comprometam a executar, pela atividade prática diária, 

a política do M.P.L.A”. 

 

 

Fig. 14: II Congresso do PAIGC

 

Fonte: II congresso do PAIGC. (1973-1973), "II Congresso do PAIGC, na Frente Leste", 

CasaComum.org, Disponível HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_44251 (21.06.2017). 

 

Ao que parece nos movimentos de libertação africanos a co-laboração não foi 

nem doação nem coação. A co-laboração se deu em função de uma maturidade, como 

nos referimos, em torno da necessidade do avanço nas lutas pela libertação dos povos 

oprimidos em cada país. Houve discussões acesas, adesões, dissidências, rupturas e 

continuidades. Os aspectos em pauta não eram pacíficos. Ocorriam discussões calorosas 

em volta das definições dos territórios e fronteiras que deveriam ser levados em 

consideração nos processos de organização e luta de cada movimento.  

Em Moçambique, a construção da unidade entre os diversos setores que 

fundaram a FREMILO não foi um processo imediato. Os camponeses macondes, que já 
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lutavam pela independência da sua província, Cabo Delgado, tinham uma visão espacial 

e cultural diferenciada de outros grupos que vieram a fundar a Frente. Ou seja, foi 

necessário um longo e paciente processo de aproximação, convencimento e criação de 

laços de confiança, que permitissem se forjar uma leitura e uma visão comum em torno 

dos desafios e objetivos estratégicos de libertação que deveriam balizar e unificar as 

ações do conjunto dos setores oprimidos da sociedade.  

Em Angola, vemos outro exemplo. Conflitos entre a FNLA (Frente Nacional de 

Libertação de Angola) e o MPLA, a respeito da definição territorial, ou seja, se 

Cabinda, reclamada pelo primeiro como tendo direito a sua própria Independência, 

pertencia a Angola ou era um território à parte e que tinha direito a própria 

autodeterminação. Estas questões eram obstáculos para o avanço da co-laboração com 

vistas à conquista da independência do conjunto da nação. 

Nos movimentos havia pessoas que não concordavam com a inclusão dos 

brancos reivindicando a necessidade de autenticidade da cor da pele no seio das frentes 

e movimentos. Surgiu a discussão e clarificação de quem eram os verdadeiros inimigos, 

se os brancos ou o sistema colonial, e, acabou vencendo a ideia de que o inimigo era o 

sistema de dominação e de exploração do homem pelo homem e não o branco em si. Ou 

seja, o inimigo a ser enfrentado não era o povo português e sim o governo colonial. 

Alguns não concordavam com a inclusão das mulheres nos movimentos, tendência que 

foi derrotada, tendo tido as mulheres uma participação direta em todas as frentes de 

combate nas lutas travadas. A própria questão do uso ou não na língua portuguesa no 

interior dos movimentos, também foi matéria de importantes debates tendo sido adotada 

a língua portuguesa, pois esta facilitava a comunicação entre as diferentes etnias que 

compunham as frentes e partidos em combate.  

A proclamação das independências dentro das fronteiras já demarcadas pelo 

colonialismo, também teve como elementos definidores a influência de forças e 

definições externas aos próprios movimentos, como os casos das determinações da 

Organização da Unidade Africana (OUA) e da Organização das Nações Unidas (ONU), 

que exigiam, dentre várias outras questões, a unidade na representação política e 

territorial nos processos de negociação e reconhecimento da libertação dos respectivos 

países. 

Importante problematizarmos, até que ponto esses movimentos teriam sido 

coerentes com uma verdadeira comunhão entre as lideranças e as massas populares. A 
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esta pergunta respondeu em parte Amílcar Cabral (1978) ao analisar alguns desafios 

desse processo no calor da luta armada, e que passamos a sintetizar a seguir. 

No processo de luta armada havia armas e equipamentos tecnologicamente 

sofisticados para se manejar e as pessoas instruídas deviam ensinar os camponeses e 

operários a usá-los. Por sua vez, os mais instruídos necessitavam dos camponeses - 

diga-se que se tratava de uma luta popular - que conheciam bem o território da guerra. E 

esta exigiu certa autossuficiência, o que implicava o trabalho coletivo na produção de 

alimentos, na confecção de uniformes para os militares, nos primeiros socorros aos 

feridos, na educação, na informação, na propaganda, etc. Os intelectuais precisavam do 

saber popular para dar vida à revolução e esta se tornar uma verdadeira ação cultural.  

O segundo critério para a Libertação em Paulo Freire (2014b) é unir para 

libertar. Essa unidade necessária se materializa, segundo Freire, quando há união entre 

as massas e a liderança. Como nos referimos anteriormente, os movimentos de 

libertação resultaram de uma aliança entre intelectuais, uma “pequena burguesia” 

africana, com camponeses e operários, para além de terem sido movimentos que 

congregavam quase todas as etnias dos respectivos países, configurando-se como uma 

união inédita na história dos países africanos. O discurso de Eduardo Mondlane no I 

Congresso da FRELIMO (1962) deixa isso claro: 

A sessão de hoje é de súbita importância na História do nosso país. 

Segundo o que supomos, é original, na História de Moçambique, o 

fato de um grupo de nacionalistas se reunirem para apresentarem os 

problemas concernentes ao seu país, e procurarem soluções para eles. 

Sentimos um especial prazer por participarmos neste momento 

histórico. Estamos aqui para estabelecermos as bases de ação que nos 

conduzirão à libertação do nosso país.  

 

 Tanto para a FRELIMO como para o MPLA os seus primeiros Congressos 

foram considerados de unidade. Diria a ata do I congresso da FRELIMO: “A 

importância do I Congresso da FRELIMO foi sublinhada ainda pelo fato de ele ter sido 

também o Congresso da UNIDADE (grifo do redator)”. E o MPLA declarava: “Ao 

MPLA impõe-se a defesa intransigente da unidade da nação e da integridade territorial 

do país. A mobilização, a conjugação de todas as forças vivas da Nação, são um 

imperativo do presente e uma garantia do futuro” (1960, p.06). E a FRELIMO: 

PROCLAMA a união de todos os Moçambicanos sem qualquer 

descriminação de origem étnica, de condição de fortuna, de condições 

religiosa ou filosófica, nem de sexo na luta de todos os meios para a 
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liquidação imediata e completa do colonialismo português  e para a 

conquista da Independência nacional (1962). 
 

 No I Congresso da FRELIMO as tônicas dos discursos foram de unidade. Para 

além do Presidente da Frente, Eduardo Mondlane, esse tom esteve na fala até do então 

primeiro ministro da Tanganhika (atual Tanzânia) Rashid Kawawa. O discurso deste foi 

marcado pelo tema da unidade, elogiando a decisão de união dos moçambicanos e 

encorajando a sua continuação: “Venho cá hoje assistir ao vosso primeiro Congresso. 

Este facto sensibiliza-me imensamente, e por isso gostaria de falar-vos de uma só coisa: 

a UNIDADE (grifo do autor)”, diria ele como suas primeiras palavras num tom que 

tomaria todo o discurso. 

 A unidade pretendida pelos movimentos de libertação nacional não se limitava a 

seus desafios e necessidades internas, mas sim do conjunto dos movimentos 

combatentes pela liberdade. Por isso Eduardo Mondlane diria em seu discurso no I 

Congresso:  

Alguns de vos terão ainda duvidas sobre a nossa capacidade de união. 

Ora a vossa participação neste movimento é um elo de união com 

milhões de indivíduos que se encontram sob o jugo do colonialismo 

português, com milhares de indivíduos que se encontram nas prisões, 

com os que estão prontos a lutar, com aqueles que morrem nas minas, 

com todos aqueles que sofrem.  

 

Nós estamos unidos aos povos de Angola, de Cabo Verde, da Guiné 

“Portuguesa” e de São Tomé e Príncipe, que sustentam uma luta 

sangrenta (...). 

 

Nós estamos unidos aos povos da África do Sul e da Rodésia do Sul 

que ainda há poucos dias foram proibidos de exercer acção política 

legalmente. Estamos unidos aos povos de toda a África e a todos 

aqueles que estão sob jugo estrangeiro (...). 

 

A organização da África oriental, a PAFMECSA, que compreende 

partidos políticos de vários países, tem, como sabeis a sua sede em 

Dar-es-Salam. Ora os seus trabalhos não são mais do que uma parte 

do nosso esforço geral no sentido de libertação de África. 

 

Assim pois, a libertação de Moçambique não terá nenhum sentido 

enquanto houver povos africanos oprimidos. Por isso é também do 

nosso dever consagrarem-se totalmente à liquidação da dominação 

estrangeira do nosso continente (MONDLANE, 1962). 

 

Por isso os movimentos das ex-colônias portuguesas fundaram a Conferência 

das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP).   

Na FRELIMO, para além da união de extratos sociais e etnias diferentes, uniam-

se três movimentos, nomeadamente a União Democrática Nacional de Moçambique 
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União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO), a Mozambique African 

National Union (MANU), e a União Nacional Africana de Moçambique Independente 

(UNAMI).  

A teoria de ação dialógica de Paulo Freire compreende a organização que é, ao 

mesmo tempo, complemento da unidade e seu desdobramento. A organização como 

testemunho, “humilde e corajoso do exercício da tarefa comum - a da libertação dos 

homens - evita o risco dos dirigismos antidialógicos”, dirá Freire (2014b, p. 240). Os 

movimentos de libertação tornaram-se organizações formais, com estatutos e 

regulamentos em que o processo de libertação era dirigido e se dava. Estes movimentos 

pretenderam ser eles próprios, a partir dos mecanismos reguladores de sua vida, espaços 

de denúncia, de anúncio e de prática da liberdade. 

Os movimentos de libertação tinham uma visão de sociedade e de homem que 

pretendiam construir e criar. Com efeito, nos seus estatutos, tinham como objetivo a 

libertação completa dos respectivos territórios. Por exemplo, o PAIGC afirma: 

O P.A.I.G.C. tem como objetivos: 

a) Conquista imediata e total da Independência nacional da Guiné e Cabo 

Verde; 

b) A democratização e emancipação das populações africanas desses 

territórios secularmente explorados pelo colonialismo português;  

c) A realização de um progresso económico imediata e total da 

Independência nacional da Guiné e Cabo Verde; rápido e duma real 

promoção social e cultural do povo da Guiné (PAIGC, ponto 2). 

 

Em relação à FRELIMO, podemos ler o seguinte: 

Os objetivos da FRELIMO são: 

a) A liquidação total em Moçambique da dominação colonial portuguesa 

e de todos os vestígios do colonialismo e imperialismo; 

b) A conquista da independência imediata e completa de Moçambique, a 

construção de um Moçambique desenvolvido, moderno, próspero e 

forte; (FRELIMO, ponto IV) 

 

Os movimentos de libertação tinham estruturas de funcionamento em que o 

órgão máximo era o congresso. A FRELIMO tinha a sua divisão territorial em nação, 

província, distrito, localidade e círculo. “No plano da nação haverá um conselho 

nacional e um comité central. A província, o distrito e a localidade terão cada um, um 

comitê” (Ponto XI dos estatutos do I Congresso). 

Por sua vez, o PAIGC, nos seus estatutos de 1973 dizia que:  

A organização do PAIGC tem por base o território (regiões e zonas) e 

o local de trabalhou de residência (secções e grupos). Para a 
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organização do P.A.I.G.C. a Guiné encontra-se dividida em 11 regiões 

e 28 zonas, o Arquipélago de Cabo Verde em duas regiões e 9 zonas” 

(PAIGC, 1973, ponto 8). E no ponto 10 afirmaria “A organização de 

base do PAIGC é o grupo. 

 

Os líderes dos movimentos eram eleitos por mecanismos internos democráticos 

previstos nos Estatutos e Regulamentos. Igualmente os estatutos pretenderam pôr em 

prática uma democracia interna nas organizações, tornando-as espaços de exercício da 

liberdade.  

A organização dos movimentos de libertação serviu para lidar com a ação 

cultural para a libertação tendo em conta duas tarefas que se mostravam importantes e 

entrelaçadas: as lutas de libertação e a reconstrução nacional. 

A luta de libertação pode ser considerada como um último recurso a que 

recorreram estes movimentos com vista as independências de seus países perante a 

intransigência do governo colonial português em ceder ou negociar a independência dos 

territórios. Por isso estes movimentos consideravam que a sua guerra era política e não 

armada: “A nossa guerra é essencialmente política e a sua orientação é definida pelo 

movimento” (FRELIMO, 1968)
54

. Amílcar Cabral costumava afirmar que nós somos 

militantes de armas na mão.   

A comunhão entre as lideranças e as massas populares era uma exigência, por 

exemplo, a FRELIMO decidiu no seu no II congresso que: “Para que a direção da luta 

seja correta, todos os dirigentes devem estar envolvidos na luta armada. Só assim, 

seguindo a luta a par e passo poderão resolver todos os problemas complicados que 

nascem diariamente” (FRELIMO, 1968). 

Na segunda tarefa, que era a reconstrução nacional, os movimentos de 

libertação, tomaram conta, nas zonas libertadas, das áreas como a produção e o 

comércio, a saúde e a educação, numa primeira fase. Na resolução sobre a reconstrução 

nacional, o II Congresso da FRELIMO estabeleceu sobre a produção e comércio: 

a) Desenvolver a produção agrícola, a fim de obtermos os produtos 

necessários à alimentação assim como aqueles produtos que sejam 

úteis para o fabrico de artigos como sabão, tecido, etc ou para as 

necessidades do comércio externo. 

b) Promover o desenvolvimento do nível técnico e científico da 

produção. 

c) Consolidar cada vez mais a defesa dos campos cultivados; 

                                                           
54 FRELIMO. Segundo Congresso. Resoluções sobre a luta armada 
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d) Desenvolver a organização das cooperativas agrícolas, comercias e 

industriais (FRELIMO, 1968). 

 

Como ação cultural para libertação podemos ver, já durante o decorrer da luta, 

a preocupação em atender as necessidades reais das populações ao invés de uma 

produção destinada exclusivamente à exportação. Junto a isso, o desenvolvimento de 

iniciativas destinadas à elevação do nível técnico e científico da produção, o que exigiu 

um novo projeto de educação e formação das massas populares e mesmo a criação de 

cooperativas agrícolas. A constituição destas já se configurava como uma prática da 

liberdade, mesmo que embrionária, e um prenúncio de uma sociedade centrada no 

trabalho coletivo. 

No campo da educação a FRELIMO no seu II Congresso determinou: 

a) Acelerar o desenvolvimento das escolas primárias; 

b) Desenvolver o programa de formação de professores primários, a fim 

de elevar rapidamente o seu número e o seu nível técnico; 

c) Promover uma vasta campanha de alfabetização das massas populares, 

homens e mulheres, jovens e velhos; 

d) Organizar cursos especiais para a elevação rápida do nível de 

conhecimento dos militantes; 

e) Encorajar a jovem moçambicana a completar a instrução primária, 

pelo menos; 

f) Criar centros de produção junto de cada escola, para seu auto 

abastecimento; 

g) Estabelecer um sistema que permita aos estudantes interromper 

temporariamente os estudos para participarem nas campanhas de 

ensino e de alfabetização; 

h) É dever de todos os estudantes moçambicanos participar, sempre que 

for necessário, nas várias tarefas da luta de libertação nacional; 

i) Promover o desenvolvimento das escolas de formação política 

(FRELIMO,1968). 

 

A educação seria concebida em várias modalidades: educação de crianças e 

jovens e adultos; formação de professores e cursos especiais e de curta duração. Havia a 

ideia de estender a educação a todo o povo incluindo a mulher. Um aspecto a destacar é 

a preocupação pela concepção de um sistema flexível de ensino que aliava a relação 

entre a formação e o trabalho. 

Sobre a Saúde a FRELIMO tomou as seguintes decisões: 

a) Promover vastas campanhas para a obtenção de medicamentos e de 

material médico-hospitalar, através do mundo inteiro; 

b) Promover o estabelecimento de postos médicos nas regiões nas 

regiões que estão sendo sucessivamente libertadas; 

c) Desenvolver a organização do transporte de medicamentos para as 

diferentes regiões (FRELIMO, 1968). 
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Nos processos educacionais na África, Paulo Freire alertava para a necessidade 

da articulação entre as diferentes atividades humanas, para se evitar visões 

particularistas e fragmentadas em torno dos desafios da construção de um novo projeto 

de nação. Na FRELIMO, poderíamos ler na resolução sobre a reconstrução nacional 

em que:  

Todos estes aspectos da nossa ação da reconstrução nacional estão 

intimamente ligados, e, para a boa, marcha dos trabalhos é imperativo 

que haja uma perfeita coordenação entre todos os setores da nossa 

atividade, sem o que, todos os nossos esforços serão inúteis 

(FRELIMO, 1968).  

 

A condução dos movimentos de libertação como ação cultural tinha em vista 

como último objetivo o estabelecimento do poder popular. A FRELIMO declarou isso 

no seu II congresso na resolução sobre administração das zonas libertadas: “Para a 

organização dos trabalhos, e sempre que a natureza destes o permitam, devem ser 

criados comités populares de gestão eleitos pelo povo”.  

Os movimentos de libertação transformaram as zonas libertadas em um círculo 

de cultura. Logo após a sua formação estes declararam o seu objetivo de, para além da 

liquidação do colonialismo, do racismo e da exclusão econômica dos africanos, lutar 

pela libertação completa de seus povos. Por isso deram prioridade à luta e a 

reconstrução nacional e, nesta, maior ênfase à educação. A FRELIMO, já no seu I 

congresso (congresso de sua constituição), declarou a luta em duas frentes prioritárias e 

umbilicalmente inseparáveis, as zonas de combate e o campo educacional, realçado a 

importância da escola na descolonização de Moçambique e das mentalidades da 

população. 

Os líderes da FRELIMO querem uma revolução total em 

Moçambique: quer dizer, para que o povo moçambicano possa se 

livrar dos tentáculos do colonialismo e imperialismo devem mudar 

tudo o que foi implantado pelo inimigo, incluindo as ideias 

reacionárias que o inimigo inculcou. Nós pensamos que a escola é 

uma das instituições nacionais que devem sofrer uma mudança 

profunda para que o nosso povo se possa sentir completamente livre 

(FRELIMO, 1962). 

 Nas zonas libertadas aprendia-se a partir da situação existencial das massas. A 

partir da situação de exploração, de discriminação racial, de espoliação, de humilhação, 

etc. Por isso nos movimentos de libertação, aprendia-se com a guerra e com a 

reconstrução nacional. 
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Aprendia-se o ódio ao colonialismo, a distinguir que o inimigo era o 

colonialismo e não o povo português; a perceber que a luta não era entre negro contra 

brancos, etc. No II Congresso da FRELIMO dizia-se que aplicariam a política de 

clemência em relação aos prisioneiros inimigos:  

Os prisioneiros de guerra tem uma importância política para nós. 

Devemos trata-los bem. Através deles, podemos obter informações 

sobre o inimigo. Devemos educa-los, tanto quanto possível; e, de 

acordo com os nossos interesses, pó-los, eventualmente, em liberdade. 

Podemos também servir nos dos prisioneiros como reféns, para serem 

trocados por camaradas nossos que estão presos nas mãos 

colonialistas portugueses (FRELIMO, 1968). 

 Na guerra aprendiam-se as técnicas militares e a operação de tecnologias 

modernas e complexas. Na reconstrução nacional aprendia-se na escola e na 

alfabetização, na produção e na saúde, para se formar o homem novo. A seguir, nos 

debruçamos sobre a produção, que aliado à alfabetização, foi muito importante para 

Paulo Freire.  

Segundo Samora Machel, tanto nas zonas libertadas quanto nas zonas do 

inimigo pegava-se na enxada para trabalhar a terra. Porém o significado destes em cada 

um dos lados era diferente. Num dos lados pegava-se a enxada para explorar as massas 

populares enquanto que nas zonas libertadas a enxada servia para libertar. Samora 

Machel, explicava, por exemplo, os mecanismos de exploração na produção na zona do 

inimigo: 

Um camponês moçambicano que produz arroz em Gaza
55

, para que 

serve a sua produção? Serve para ele comer, satisfazer as necessidades 

da sua família? Talvez numa certa medida. Mas o que é certo, é que 

com o que obtém da produção, ele tem que pagar impostos coloniais, 

impostos que financiam o polícia que o prendem, imposto que paga o 

ordenado do administrador que o oprime, imposto para comprar as 

armas dos soldados, que amanhã vão expulsar o camponês da sua 

terra, o imposto que vai pagar transporte e instalação de colonos que 

vão ocupar a terra do camponês. O camponês produz para pagar os 

impostos, o camponês pelo seu trabalho, financia a opressão de que é 

vítima. (MACHEL, 1971, p. 2)
56

. 

 

E continua com exemplos concretos ainda de Moçambique: 

                                                           
55

 Província de Moçambique. 
56 (1971), "FRELIMO - Colecção Estudos e Orientações. Caderno n.º 1", CasaComum.org, Disponível 

HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_84118 (2017-9-25). Acessado a 25/09/2017 
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(...) camponês que produz arroz. Ele para viver, precisa de outras coisa 

para além do arroz. Ele precisa de roupa, precisa de azeite, ele precisa 

de muitas coisas que precisa na loja. Para comprar precisa de dinheiro 

e o dinheiro que não cai do céu. Quer isto dizer, que o nosso 

camponês tem que ir vender o arroz à loja ou companhia. Ele vende as 

suas coisas por preços baixos e compra por preços quatro a cinco 

vezes mais altos, do que quando vendemos. Com um saco de algodão, 

fabricam—se muitos metros de tecido de algodão, muitas camisolas. 

No entanto, quando vendemos um saco de algodão, o dinheiro que 

recebemos por um saco, mal dá para comprar uma só camisola. Quer 

isto dizer que a produção que fazemos, o nosso suor combinado a 

terra, beneficia aquelas companhias, aqueles comerciantes que nada 

fizeram (MACHEL, 1971, p. 2). 

 

 A seguir enumera outras formas de exploração como o envio de trabalhadores 

para a África do Sul que voltavam com braços partidos ou com tuberculose. Refere-se 

aos trabalhadores da Sena Sugar State, ao longo do rio Zambeze, cujo trabalho 

beneficiava os interesses capitalistas.  

 Enquanto isso, segundo Samora Machel, nas zonas libertadas, o trabalho 

era para benefício dos trabalhadores, “serve ao interesse dos trabalhadores, isto é, serve 

para libertar o homem da fome, da miséria, serve para progredir a luta” (MACHEL, 

1971, p 3). E continua “porque na nossa zona abolimos a exploração do homem, porque 

a produção é propriedade do povo, ela serve o povo” (MACHEL, 1971, p. 3). 

Enumerando a sua produção que era para o benefício do povo e não para a exploração, 

diz: 

Cultivando, produzimos alimentos ricos em vitaminas, produzimos a 

cenoura que tem vitaminas que reforçam a nossa vista, produzimos a 

mandioca com folhas ricas em ferro, produzimos uma infinidade de 

produtos, do milho ao tomate, do feijão a alface, que dão forças ao 

organismo, produtos que pela sua diversidade e riqueza própria, nos 

permitem beneficiar de uma alimentação variada, que porque variada, 

não só é mais agradável como também nos fornece uma dieta mais 

equilibrada que por si mesmo, combate inúmeras doenças e nos torna 

mais fortes (MACHEL, 1971, p. 3). 

 

 Portanto, a necessidade de se definir o que produzir está condicionada a 

definição da própria finalidade da produção: se para explorar ou para libertar. E a 

produção torna-se mais significativa quando se pensa que, no processo de libertação, 

contribui no combate ao preconceito em relação ao trabalho manual. Assim diria 

Machel: 

Na zona do inimigo, o trabalho manual, o trabalho que cria tudo, é 

para os pobres, para “os brutos”. Na zona do inimigo o trabalho 

manual, o trabalho físico, pegar numa enxada, é para “os brutos”, é 
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para “os selvagens”, “os analfabetos”. Quanto menos se trabalha, mais 

educado se é, quanto menos se trabalha mais civilizado se é, quanto 

mais se explora o trabalho dos outros e quanto mais se despreza os 

trabalhadores, mais respeitado, mais elevado se é na sociedade 

(MACHEL, 1971). 

 

   O líder moçambicano combate diretamente a difusão ideológica colonial por 

detrás do desprezo pelo trabalho manual: “nas escolas, na rádio, no cinema, em toda a 

parte, se ensina o desprezo pelo trabalho manual, a veneração pelos exploradores” 

(MACHEL, 1971, p. 3). 

A produção enriquece a mente e através dela se vai interpretando mais 

rigorosamente os fenômenos ao redor (FREIRE): “O trabalho na nossa zona, ajuda-nos 

a desenvolver a consciência da nossa origem, ajuda-nos a sentirmo-nos orgulhosos da 

nossa classe; ajuda-nos a liquidar os complexos que o colonialistas e capitalistas 

queriam impor-nos” (MACHEL, 1971, p. 4). E Machel entendia também que a 

produção ajudava na aprendizagem da união. 

Quando eu nianja
57

 estou a cultivar lado a lado com um ngoni
58

, estou 

a suar com ele, com ele a arrancar vida a terra , eu estou a aprender 

com ele , estou a apreciar o seu suor, estou-me a sentir unida a ele. 

Com a planta que cresceu, com o suor e inteligência que ambos 

misturamos à terra, cresceu a a unidade (MACHEL, 1971, pp. 5-6). 

 

Para Freire (2011a) a produção agrícola tal como a fábrica, representava uma 

escola importante e por isso era mister esta compreensão numa ação cultural para a 

libertação. Esta ideia mereceu preocupação também nos líderes dos movimentos de 

libertação como podemos ver em Samora Machel: 

Mas não vimos ainda que a produção é uma escola. Que na produção 

aprendemos. Talvez algumas pessoas se surpreendam que nas nossas 

escolas os alunos consagrem longas horas a produção, que o nosso 

exército tenha essa tarefa. Essas pessoas talvez digam que é absurdo, 

que mais valia os alunos empregarem esse tempo lendo livros, tendo 

aulas, que a tarefa do exército é combater e não produzir. Essas 

pessoas pensam assim, porque isso lhes foi ensinado pelos capitalistas 

e colonialistas. Nós também aprendemos na produção (MACHEL, 

1971, p. 6). 

 

 Para Machel a produção era um lugar por excelência de aprendizagem. O 

colonialismo, no seu dizer, teria tentado disseminar ideias dissimuladas para tirar maior 

proveito:  

                                                           
57

 Etnia do norte de Moçambique. 
58

 Etnia do sul de Moçambique. 
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Os colonialistas e capitalistas, porque não produzem e vivem da nossa 

produção, porque se pretendem sábios e dizem que nós somos brutos e 

ignorantes, nunca podem reconhecer que se aprende na produção, que 

a produção é uma das mais importantes escolas. Mas nós sabemos que 

a produção é uma escola, que ela e a revolução, o combate, são 

escolas fundamentais (MACHEL, 1971, p. 6). 

 

 Para Paulo Freire todo o conhecimento “brotava do chão”, da realidade e, tal 

como em Samora Machel: 

As nossas ideias não caiem do céu como a chuva. Os nossos 

conhecimentos e experiências não vem dos sonhos que temos a 

dormir. Sem nunca ter ido a escola, o nosso camponês analfabeto sabe 

mais sobre a mandioca, o algodão, o amendoim e muitas outras coisas, 

que o senhor doutor capitalista que nunca pegou numa enxada 

(MACHEL, 1971, p. 6). 

 

Como em Paulo Freire a produção se confunde com a própria revolução: “Nós 

precisamos de aplicar continuamente, precisamos estar mergulhados na revolução e 

produção, para desenvolver os nossos conhecimentos, e fazer assim progredir o trabalho 

revolucionário, o trabalho da produção” (MACHEL, 1971, p. 7). 

Mesmo Machel tendo considerado que a FRELIMO tinha muitos avanços na 

produção ao serviço da revolução não deixou de apontar ainda algumas limitações 

dentro do movimento. Ele considerava que havia no seio da Frente duas deficiências, 

uma de ordem cientifica e outra de ordem política. A de ordem científica estava 

relacionada a possibilidade de uma melhor aplicação dos conhecimentos científicos 

disponíveis para aproveitar a água dos rios para a irrigação e armazenamento para servir 

nos tempos de seca.   

A deficiência política era o individualismo. Algumas pessoas preferiam o 

egoísmo, produzindo sozinhas com as suas famílias: “O individualismo, o espírito da 

propriedade privada, é um espírito capitalista, divide-nos, enfraquece-nos” (MACHEL, 

1971, p. 8). Na opinião de Samora Machel, o individualismo tirava a oportunidade de se 

aprender uns com os outros.  

Quando trabalhamos colectivamente, podemos discutir coletivamente 

e juntos vemos erros e sucessos, juntos nos interrogamos sobre as 

causas dos sucessos e erros, juntos vamos aplicar e por isso 

corrigirmos o que aprendemos. Quando trabalhamos juntos e 

discutimos juntos criamos o progresso – nascem práticas que 

enriquecerão as ideias (MACHEL, 1971, p. 9). 
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 O trabalho em áreas em transformação possibilita a colaboração e uma 

consequente aprendizagem coletiva (FREIRE, 2011a). Este passo é possível quando as 

lideranças trabalham junto com as massas para que estas possam ir desvelando o mundo 

que lhes rodeia. Em Machel encontramos este princípio numa estreita colaboração entre 

a liderança e as massas: 

Devemos pois, responsáveis, quadros, combatentes e militantes, 

trabalhar com energia para fazer as massas assumirem e viverem o 

espírito coletivo, utilizarem métodos coletivos de produção, o que 

permitirá elevar o espírito de vida coletiva, por consequência elevar o 

espírito de unidade, de consciência de classe, de disciplina e de 

organização (1971, p.9). 

 

 Pois que em Freire, a educação revolucionária tem em vista a formação da 

consciência de classe. Daí a pergunta, para quê produzir? Na FRELIMO, poderíamos 

constatar que tinha como horizonte a libertação do povo. Pois onde havia trabalho 

coletivo haveria também mais organização, mais disciplina e correta divisão do 

trabalho, mais iniciativa, mais espírito de sacrifício e “aprendemos mais, produzimos 

mais, lutamos melhor, com mais determinação” (MACHEL, 1971, p. 9).  

Podemos encontrar a síntese cultural também na área da saúde. Para Samora 

Machel nem um hospital era neutro: 

À primeira vista pode parecer absurdo falarmos em linha política no 

campo da saúde, em combate entre duas linhas no campo da saúde. À 

primeira vista pode se pensar que existe na FRELIMO uma vontade 

de politizar uma coisa, aparentemente tão neutra, como a saúde. No 

fim de contas, dirão esses que imaginam uma saúde apolítica, a 

cloroquina e a penicilina tem o mesmo efeito, que sejam ou não 

administradas por um revolucionário, que sejam dados num hospital 

da FRELIMO ou num hospital colonialista. 

Mas todos os nossos atos e toda a nossa vida, são radicalmente 

diferentes dos atos e da vida da zona do inimigo.  

Na zona do inimigo, na zona colonialista, na zona capitalista, tudo 

destina-se a manter o povo dominado, manter o povo explorado, dar 

lucro aos capitalista (SAMORA, 1973, p.2)
59

. 

 Para Machel, o modo como o doente é tratado num hospital revela a serviço de 

quem esse hospital está: se das massas ou da exploração? Para Machel o hospital da 

                                                           
59 (1973), "FRELIMO - Colecção Estudos e Orientações. Caderno n.º 3", CasaComum.org, Disponível 

HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_84120 (2017-9-25) 
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FRELIMO devia combater o colonialismo e o capitalismo no seu seio bem como as 

ideias erradas da tradição africana: 

Ouros procuram num Sobrenatural, nascido da ignorância, a resposta 

para os problemas concretos. Ainda não sabem ver que a resolução de 

todos os problemas depende unicamente da combinação da nossa 

inteligência e energia com as leis objetivas que regem os fenómenos 

natureza e sociais. 

 

Procuram respostas no Céu, quando o segredo se encontra na terra. É 

porque o povo vê operar a ciência, porque o povo constata os 

resultados da ciência, porque continuamente explicamos aos doentes e 

ao povo as origens e os meios de combaterem a doença, que o hospital 

pode tornar-se numa base sólida de luta contra o obscurantismo 

 

É na medida em que acreditamos no homem, que destruiremos a 

superstição no seio do povo Na medida em que o nosso trabalho 

demonstrar o valor da ciência, faremos recuar o obscurantismo 

sobrenatural (MACHEL, 1973, p. 8). 

 

 Fazia assim alusão às crenças populares que levavam as massas a pensar em 

curas milagrosas ao invés de acreditar no poder da medicina. Por isso o setor da saúde 

devia educar as populações a acreditarem nos seus poderes através da compreensão 

objetiva de funcionamento do corpo humano e as suas relações com a doença e com 

possibilidade de reabilitação.  

 Mesmo que criticasse o senso comum próprio da vida cotidiana da população, 

chegou a orientar que os profissionais da saúde estudassem e levassem em consideração 

os saberes e costumes do povo. 

Devemos também estudar e aprender da prática, devemos estudar e 

aprender do povo. É necessário um estudo da sociedade. Conhecer os 

usos e costumes, a cultura e as particularidades de cada região, 

integrando-os, constantemente no contexto nacional. Estudar o 

homem, a sua psicologia. Sobretudo estudar a política da nossa 

organização porque ela (MACHEL, 1973, p. 8). 

 

 Percebemos que as bases e compreensões da análise de Machel sobre o 

conhecimento e a cultura popular podem ser enquadradas na perspectiva de uma 

sociologia ou psicologia “tradicionais”, ou seja, reproduz de certa forma uma visão 

eurocêntrica. O que, na nossa avaliação, conflitua com os fundamentos do pensamento 

freireano quanto ao entendimento dos limites e desafios no trabalho com a consciência 

ingênua (senso comum). 

Para Samora Machel (1973) o sofrimento, a doença, não se “subordinam às 

decisões burocráticas” (p. 10). O setor da saúde é cheio de compaixão e de nobreza que 
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“Um soldado português ferido ou doente, no nosso hospital, é tratado como qualquer 

um de nós” (p.10). 

Mas para Samora Machel o hospital teria um papel maior na educação política 

das populações. Seria um dos lugares em que: “O hospital deve ser o exemplo vivo de 

liquidação do micróbio contagioso do tribalismo, para fazer viver a Pátria” (MACHEL, 

1971, p. 16)
60

 numa referência à necessidade para que o setor da saúde, na sua qualidade 

de um dos atores revolucionário, contribua ativamente na criação de uma nação una e 

indivisível do Rovuma
61

 a Maputo
62

, como diria o slogan
63

 e para isso a tribo deveria 

morrer. Para ele: 

 
O tratamento do corpo corresponda um tratamento idêntico do 

espírito, para fazer triunfar a mentalidade nova. Cultivar a consciência 

política nos seio dos alunos, no pessoal médico, no pessoal hospitalar. 

Desenvolver o espírito anti-capitalista e anti-imperialista, conhecer a 

opressão, enraizar a consciência o sentido de classe (MACHEL, 1973, 

p. 5). 

 

Paulo Freire considerava importante o trabalho da saúde em ligação com a 

educação devido ao seu papel na educação sanitária e a prevenção de doenças. Vemos  

Samora Machel exaltar a importância da saúde na educação sanitária e na mudança dos 

hábitos alimentares. 

Procuremos tornar agentes ativos de propaganda higiênica, todos 

aqueles que se vem tratar nos nossos hospitais”. É de considerar 

também que em muitas regiões do nosso país existem péssimos 

hábitos alimentares. É importante que as população adquiram novos 

hábitos alimentares; para isso nos hospitais devemos organizar 

pequenos cursos para os doentes, em particular para as mães, 

explicando-lhes o valor nutritivo dos diferentes alimentos e mesmo 

como praticá-los (MACHEL, 1971, p. 5). 

 

 O hospital seria um setor que, tal como a produção agrícola, teria uma vitalidade 

política contribuindo para o nascimento de uma sociedade e uma mentalidade 

igualmente novas. 

                                                           
60 (s.d.), ""No trabalho sanitário materializemos o princípio de que a revolução liberta o povo", Samora 

Moisés Machel", CasaComum.org, Disponível HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_84119 (2017-

9-25. 
61

 Rovuma é nome de um rio de Moçambique. Situa-se no norte e ele é que faz fronteira entre 

Moçambique e a Tanzânia. 
62

 Neste caso, Maputo é nome de um rio a sul de Moçambique que estabelece a fronteira entre 

Moçambique e a África do Sul. 
63

 O slogan “do Rovuma ao Maputo” refere-se aos dois rios que delimitam Moçambique de norte a sul. 
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  Uma das exigências da ação cultural para a libertação em Paulo Freire é uma 

visão dos seres humanos como seres ativos e não passivos.  A seguir vamos examinar 

isso nos movimentos de libertação africanos. Ou dizendo de outra maneira, como se 

relaciona a exigência de uma visão do homem na educação em Paulo Freire e a visão 

dos seres humanos nos movimentos de libertação? 

 Os nacionalistas africanos fundaram os movimentos de libertação baseados nas 

massas. Por isso que afirmavam que as suas lutas eram populares. Mas, sobretudo, 

deve-se dizer que os movimentos de libertação africanos foram fundados com o intuito 

de devolver a dignidade aos seus povos, torna-los sujeitos da sua história. Mas como 

isso foi feito? 

 Para Amílcar Cabral os movimentos de libertação deveriam basear a sua ação na 

cultura popular “seja qual for a diversidade dos níveis de cultura do país” (CABRAL, 

1978). Para ele a contestação cultural no domínio colonial só pode ser melhor conduzida 

com base na cultura das massas populares dos campos e das cidades, incluindo da 

“pequena burguesia” “reafricanizada” ou disposta a reconverter-se. 

Seja qual for a complexidade desse panorama cultural de base, o 

movimento de libertação deve ser capaz de nele distinguir o essencial 

do secundário, o positivo do negativo, o progressivo do reacionário, 

para caracterizar a linha mestra da definição progressiva de uma 

cultura nacional (CABRAL, 1978). 

 

 Para Eduardo Mondlane era imperioso durante a luta armada fazer o “uso dos 

talentos de cada tribo para o bem da luta armada” (MONDLANE, 1995, p.143) e ainda 

para a nação seria bom “unir as energias dispersas, transforma-las em energias 

nacionais” (Iem, p. 143) e “não há antagonismo entre a realidade da existência de vários 

grupos étnicos e a Unidade Nacional” (idem, p. 143). 

 Por sua vez, Samora Machel vai depositar toda a confiança nas massas 

populares. Para ele, na FRELIMO, a voz da razão eram os sentimentos e a consciência 

das massas populares (MACHEL, 1971). Sua confiança no povo era tão visceral que 

dizia que os problemas que surgiam no movimento tinham a sua origem no topo e não 

na base. Para Machel, sempre que se sentissem inseguros deviam voltar ao povo porque 

só este tinha razão. Mas Machel, contrariamente a Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane, 

“preferia matar a tribo para nascer à nação” (1973, p. 16). 

Para Cabral, Mondlane e Machel, a confiança nas massas populares não poderia 

ser incondicional, como dizia Freire: a cultura tem também suas negatividades. Eles 
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lutavam contra uma cultura colonial e desconfiavam de alguns aspectos da cultura 

popular. Para Freire, nem elitismo nem basismo. Para Eduardo Mondlane a cultura 

popular respondia aos problemas da nova sociedade até certo ponto havendo por isso 

necessidade de um salto com base em novas ideias que poderiam também ser de origem 

exterior ou europeia, mas que seriam uma nova contribuição para o avanço da sociedade 

de hoje. 

Adquiri uma compreensão suficiente da cultura ocidental para poder 

ser considerado um ocidental. E, no entanto, continuo a ser 

essencialmente um africano. Não quero dizer que vou viver uma vida 

africana como viveram os meus pais, isso seria impossível. Mas o que 

sou agora é uma nova contribuição que é desejável para o tempo em 

que vivo, como por exemplo, usar fato, a escrita, a liberdade de 

pensamento, o sentido da democracia e um ajuizamento baseado na 

racionalidade a monogamia, novo lugar e a nova consideração da 

mulher
64

. 

 

 Mondlane, na obra Lutar por Moçambique considera que na decisão entre a 

cultura popular e moderna a questão não era de uma simples combinação como tinham 

feito os kykuyus do Quénia: “o que é necessário é mais do que uma simples combinação 

(...) é necessário ter uma certa compreensão da nossa própria cultura e do nosso passado 

(…) Podemos aprender com outras culturas, incluindo a europeia, mas não podemos 

enxertá-la diretamente na nossa” (MONDLANE, 1995, P. 138). Essa abordagem deixa 

clara a sua abertura a recepção de várias experiências. 

 Já Samora Machel chega a ser um pouco pejorativo em relação a cultura 

popular.  

A sociedade africana, quando da evasão colonial, ainda não tinha 

procedido à separação entre a ciência física e a metafísica. Os 

fenómenos da natureza e as suas leis não eram estudados 

objetivamente e, eram considerados como expressões e manifestações 

de um sobrenatural. Assim, embora os conhecimentos práticos fossem 

vastos em certos campos, nomeadamente no da medicina e da 

botânica, ainda não se tinha desenvolvido uma verdadeira ciência. As 

relações entre o homem e a natureza ainda eram interpretadas como a 

relação entre o Homem e as forças sobrenaturais , mais ou menos 

hostis a quem importava apaziguar continuamente (MACHEL, 1971, 

p. 12). 

 

 Para Machel a economia prejudicava também aos africanos: 

O nível de desenvolvimento económico, salvo raras exceções, ainda 

não tinha imposto relações sociais para além das fronteiras clãnicas ou 

                                                           
64 Carta de Eduado Mondlane a Janet Mondlane, datada de 13/02/1953,citada por MANGHEZI, 1999, 

p.77 
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tribais. A sociedade que se encontrava no limiar do feudalismo, era 

pois uma sociedade fechada, apegada às suas tradições, receoso de 

contato com o exterior e das transformações (MACHEL, 1971, p. 12).. 

 

 Separados e retirados alguns defeitos, como diria Cabral ou Mondlane, e 

combatidos os aspetos nocivos da cultura popular, as massas populares eram a base para 

a edificação da nova sociedade. 

 Para Paulo Freire a África devia criar o homem novo e mulher nova. A dada 

altura os movimentos de libertação africanos colonizados por Portugal começaram a 

usar essa categoria. Machel explica, em 1970, como é que esta ideia se foi tornando 

cada vez mais clara na FRELIMO: 

Quando pegamos em armas para derrubarmos a ordem antiga 

sentíamos, obscuramente, a necessidade de criar uma nova sociedade, 

forte, sã, próspera em que os homens, livres de toda a exploração, 

colaborariam para o progresso comum. No curso da nossa luta, na 

dura batalha que tivemos que travar contra os elementos reacionários, 

compreendemos de uma maneira mais clara os nosso objetivos. 

Sentamos particularmente que a luta pela criação de novas estruturas 

fracassaria sem a criação de novas mentalidades (MACHEL, 1974, p. 

3). 

 

 Em seguida demostra como seria forjado o novo homem combatendo-se a 

mentalidade colonial e tradicional: 

Criar uma atitude de solidariedade entre os homens capaz de 

desenvolver o trabalho coletivo pressupõe, a eliminação do 

individualismo. Desenvolver uma moral sã e revolucionária que 

promova a libertação da mulher, a criação de uma geração com 

sentido coletivo de responsabilidade, exige a destruição das ideias e 

gostos corruptos herdados (MACHEL, 1974, p. 3). 

 

 Numa clara alusão a cultura tradicional e colonial, vai afirmar: “Para implantar 

as bases de uma economia próspera e avançada é necessário que a ciência vença a 

superstição. Unir todos os moçambicanos para além das tradições e línguas diversas, 

requer que na nossa consciência morra a tribo para que nasça a Nação” (MACHEL, 

1974, p. 5). 

 Para Paulo Freire a educação não só ensina a ler e a escrever como ensina a ler e 

a escrever o mundo. E Machel dizia sobre o papel na educação da leitura do mundo: 

(...) a educação para nós não implica ensinar a ler e a escrever, fazer 

de um grupo uma elite de doutores, sem relação com os nossos 

objetivos. (...) assim como se pode fazer luta armada sem se fazer 

revolução, também se pode ensinar sem se educar de uma maneira 
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revolucionária. Não queremos que a ciência sirva para enriquecer a 

minoria, oprimir o homem e retirar a iniciativa criadora das massas, 

fonte inesgotável do progresso coletivo. Cada um de nós deve assumir 

com o ensino as suas responsabilidades revolucionárias. Conceber o 

livro, o estudo, como um instrumento ao serviço exclusivo das 

massas. Ver no estudo uma tarefa revolucionária, que deve ser 

combinada com as tarefas revolucionárias de produção e combate. 

Aquele que estudou deve ser o fósforo que vem acender a chama que 

é o povo (MACHEL, 1974, p. 5). 

 

 Para Freire o homem e a mulher novos seriam trabalhadores que reassumiriam a 

sua identidade africana e que estariam completamente engajados na transformação da 

vida do seu povo. Machel definiria assim o homem novo: “A tarefa principal da 

educação, no ensino, nos livros de textos e programas, é inculcar em cada um de nós a 

ideologia avançada, científica, objetiva, coletiva, que nos permite progredir no processo 

revolucionário” (MACHEL, 1974, p. 5). Portanto, há em Machel a preocupação com 

uma visão científica do mundo, como assevera: “Devemos adquirir uma atitude 

científica, aberta, livre de todos os pesos da superstição e tradições dogmáticas” 

(MACHEL, 1974, p. 5). Mais uma vez se vê o ataque a mentalidade tradicional. 

 O projeto educacional de Paulo Freire para África tinha como suporte a 

sociedade coletivista, de igualdade social e de produção para o bem estar de todos. Esta 

estrutura social acaba se transformando mesmo em uma sociedade socialista. Que 

relação as ideias de socialismo de Paulo Freire foram articulados com os projetos 

sociais de libertação africana? 

 O estudioso Michael Cahen (2005) lembra-nos que os movimentos de libertação 

africanos dos países de língua oficial portuguesa não se declararam socialistas antes das 

conquistas das Independências salvos alguns pronunciamentos, diríamos nós, 

esporádicos de alguns dirigentes dos movimentos. Aliás, deve-se dizer que estes 

movimentos consideraram-se por muito tempo “não alinhados” tendo só se tornado 

socialistas dois anos depois das respetivas Independências, em 1977
65

, o que não 

poderia ser diferente, pois a esta altura todos eles recebiam apoio dos países socialistas. 

Portanto, antes das independências, os movimentos de libertação não se posicionaram 

claramente a alguma ideologia. Então, como foram concebendo as suas estruturas 

sociais? 
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 Eduardo Mondlane considerava que em Moçambique a estrutura tradicional 

tinha sido deturpada pelo colonialismo pelo que, nesse aspecto, a FRELIMO, tinha 

“iniciado do zero”. Ele explica assim a sua ideia: 

A estrutura tradicional foi de fato destruída pelos portugueses. 

Nalgumas regiões demorou mais tempo do que noutras. No sul e 

nalgumas regiões do oeste é de data recente. Mas mesmo assim, por 

exemplo, na minha zona, Limpopo, no sul, o rei dessa área só foi 

capturado e o nosso exército destruído em 1898, durante a juventude 

do meu pai. A estrutura política praticamente desapareceu. Não existe 

uma estrutura política tradicional, a não ser um sistema de autoridade 

que reflete o sistema administrativo que s portugueses perpetuaram. 

Mas mesmo este está dividido em pequenas unidades, nas quais o 

chefe supremo não é mais do que um polícia. Politicamente não tem 

qualquer valor no país. E a sua maioria são tão policiais que são 

desprezados pelo povo. A FRELIMO está a organizar uma nova 

estrutura política a partir de um vácuo político e tradicional. Existia de 

fato um sistema de autoridade, e algumas pessoas ainda respeitam o 

dirigente tribal. Mas estes dirigentes tribais, os que detinham 

influência real ou espiritual, foram sacrificados pela vontade dos 

portugueses de destruírem a tradição e de criarem uma nova 

administração portuguesa. Presentemente isto é muito favorável a 

FRELIMO. Na nossa economia utilizamos o povo para produzir 

algodão, para produzir sisal, para produzir chá e outras coisas que os 

europeus querem. A gente das áreas rurais cultiva arroz, caju, etc., 

diretamente para os interesses europeus. Nós dizemos lhes: “Reparem, 

estão a ser explorados”. E podemos apontar os excessos do chefe 

supremo, a forma como viola até o sistema de trabalho tradicional, 

porque a administração de Portugal lhe diz para o fazer, e quando ele 

faz coisas que a administração não quer que faça é humilhado em 

público, castigado com a palmatória, pelos portugueses (BRAGANÇA 

e WELLERSTEIN,1978, p. 199). 

 

 Mas mesmo com esta crítica ao poder tradicional ele diria, no seu livro, Lutar 

por Moçambique, que onde a estrutura tradicional persistisse seria tolerada. Em 1968, 

depois do II Congresso, concedeu uma entrevista célebre em que explicava que a 

FRELIMO, pelas circunstâncias, estava cada vez mais inclinado a tornar-se socialista de 

carácter marxista
66

: 

É impossível criar-se um Moçambique capitalista, seria ridículo o 

povo lutar para destruir a estrutura do inimigo e reconstrui-la a favor 

do inimigo. Seria ridículo já o dissemos várias vezes. Nós vamos criar 

um sistema económico socialista e há agora uma riqueza de 

experiências de vários países socialistas que nós vamos estudar e 

aprofundar. De maneira que é por isso que a experiência teórica 

marxista-leninista e a experiência, incluindo os erros, dos países 

                                                           
66

 Referimos que a referência ao socialismo foi esporadicamente feita pelos dirigentes dos movimentos. 
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socialistas que desde 1917 trabalharam e viveram a experiência 

socialista, são muito relevantes para nós
67

. 

 

 E demonstra o caráter “aberto” do regime em construção: “de maneira que 

aqueles que vierem para o movimento com uma formação religiosa católica continuam 

católicos, mas católicos marxistas” (BRAGANÇA e WELLERSTEIN, 1978, p. 2001). 

  Por sua vez Machel criticou a sociedade tradicional porque pretensamente de 

estrutura económica simples e, por conseguinte, as suas relações sociais não passavam 

de relações limitadas ao clã e a tribo. Em 1970, sinalizando já para uma sociedade 

socialista falará de uma estrutura que não fosse capitalista, mas baseada na 

camaradagem em que o valor das ações de cada um dos membros da FRELIMO seria 

avaliado pela sua prática, se estão dentro da linha ideológica revolucionária ou 

capitalista. E para as novas relações apela para o trabalho coletivo, de colaboração entre 

os membros do movimento, desde a base ao topo (MACHEL, 1973a). Mas neste 

período, a base de trabalho nos movimentos de libertação eram os métodos coletivos.  

 Por sua vez, Amílcar Cabral, mais ou menos na visão de Eduardo Mondlane, irá 

defender a criação de uma sociedade baseada nas massas populares em que os 

movimentos de libertação deveriam ir construindo uma visão única e integradora entre 

os diferentes extratos sociais da população. Aos “pequenos burgueses” apela a 

reconversão. 

Uma das ideias que Paulo Freire defendeu, na esteira de Cabral, foi o combate 

ao elitismo.  Como os movimentos de libertação combateram o elitismo para permitirem 

o nascimento de um trabalhador profundamente comprometido com as massas 

populares?  

Eduardo Mondlane escreveu no seu livro Lutar por Moçambique que a 

FRELIMO estava a combater o elitismo tanto entre os dirigentes como entre os 

estudantes. Porque, em relação aos responsáveis “se gozarem de uma posição 

privilegiada, deixarão de sentir os problemas cujas soluções são responsáveis” 

(MONDLNE, 1995, p. 169). Não deveria haver diferenças “entre os educados em 

relação aos não educados, os operários das fábricas em oposição aos camponeses” 

(Idem, p. 167). Por sua vez Machel (1974), dirá: “o aluno militante ao estudar cumpre 

uma tarefa que lhe foi confiada pelas massas para as servir. Nele não pode haver 

obsessão mitológica do diploma, a esperança dos altos salários e privilégios, uma vez 
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que as condições não permitem que todos possam aceder ao ensino” (MACHEL, 1974, 

p. 7). E acrescenta:  

Neste contexto, qualquer atitude de elitismo, qualquer concepção de 

se aproveitar do estudo para explorar as massas, reflete um espírito 

capitalista e contra-revolucionário. O aluno militante tem como 

presente que o estudo destina a habilitá-lo a melhor servir as massas e 

nunca para, como o colonialista, se instalar parasita no dorso do povo 

(MACHEL, 1974, p. 7). 

Samora Machel vai considerar que os complexos de superioridade dos 

professores simplesmente porque detinham um diploma derivava de um espírito 

capitalista:  

Este tipo de mentalidade é um dos produtos da deformação capitalista 

que classifica os homens em função dos diplomas, a que confere uma 

áurea mística de sabedoria. É um reflexo ainda da mentalidade 

exploradora de oposição entre o trabalho manual, que é desprezado, e 

o trabalho intelectual que é considerado. Esta concepção é 

profundamente errónea pois que pretende separar e opõe 

idealisticamente a teoria à prática, e nega o valor fundamental como 

única fonte das ideias e critério para julgar a correcção das mesmas. 

(MACHEL, 1974, p. 2) 

 

A liderança moçambicana poucos anos depois de começar a dirigir a FRELIMO 

refere-se a esterilização para não se contaminar o novo homem que ia nascer. Dirigindo-

se aos professores e trabalhadores da educação diria: “Os professores e quadros da 

educação devem comportar-se como o médico, que antes de se aproximar do doente na 

sala de operações se desinfeta, se esteriliza, a fim de não infectar o paciente” 

(MACHEL, 1973, p. 6). O problema é que a esterilização é passageira depois a pessoa 

pode voltar a carregar as bactérias, diríamos nós. 

Mas talvez o combate ao elitismo, nos movimentos de libertação, ocorreu na 

prática, com os membros destas organizações abdicando de uma vida privilegiada em 

relação à maioria das massas africanas, para se entregarem com seriedade às tarefas de 

libertação. Algumas lideranças revolucionárias eram provenientes das classes da 

“pequena burguesia” e que souberam pela sua maneira de estar na luta comungar 

verdadeiramente com as classes populares.  

Uma das medidas formais tomadas pelos movimentos de libertação na sua 

contribuição para o fim do elitismo foi a participação direta dos dirigentes nas lutas de 

libertação.  
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Ainda para o combate ao elitismo, os movimentos de libertação promoviam o 

trabalho coletivo e a unidade entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Samora 

Machel dizia que no sistema capitalista e colonialista “o trabalho determina a classe” e 

acrescentava: 

O trabalho manual, o trabalho que cria tudo, é para os pobres, é para 

os “brutos”. Na zona do inimigo, o trabalho manual, o trabalho físico, 

pegar numa enxada, é para os “brutos”, os “selvagens”, os 

“analfabetos”. Quanto menos se trabalha mais educado se é, quanto 

menos se trabalha mais “civilizado” se é, quanto mais se explora o 

trabalho dos outros e quanto mais se despreza os trabalhadores, mais 

respeitado e mais elevado se é na sociedade. Quem pode imaginar um 

governador, um médico, um general, um banqueiro com as mãos 

cheias de calos, os pés enterrados na terra, suando por baixo do sol no 

esforço da enxada? Seria considerado desonroso, vergonhoso, baixo 

(MACHEL, 1971, p. 3). 

 

 E continua: 

Na nossa zona, o trabalho é um ato de libertação, porque o resultado 

do trabalho beneficia os trabalhadores, serve os interesses dos 

trabalhadores, isto é, serve para libertar o homem da fome, da miséria, 

serve para fazer progredir a luta. Porque na nossa zona abolimos a 

exploração do homem pelo homem, porque a produção e propriedade 

do povo, ela serve o povo. (...) A produção serve pois para solucionar 

os problemas essenciais duma alimentação rica para a saúde e para 

cobrir o conjunto das nossas necessidades. Por isso na nossa zona é 

honrado, é louvado quem trabalha, criticado, é denunciado, é criticado 

e desprezado, quem quer viver explorando o trabalho dos outros 

(MACHEL, 1971, p. 4). 

 

 Pode se entender que uma das formas de combate ao elitismo e de reassunção da 

condição de africano e de classe era através do trabalho para além de uma participação 

ativa e direta nas tarefas da luta. Mas nos movimentos nacionalistas combatia-se 

também a ideia de que ter um diploma equivale a um status maior em relação aos 

outros.  

Outra categoria freireana que podemos analisar na ação cultural para a libertação 

nos movimentos de libertação é a “reafricanização”. Para este a “reafricanização” seria 

a descolonização das mentalidades ou como diria Amílcar Cabral, a reconversão dos 

africanos em relação as suas culturas. A questão da “reafricanização” na África teve 

duas tendências: uma que defendia o regresso às origens ou a autenticidade africana que 

Castiano e Ngoenha (2013) definiram de africanidade e, a segunda, mais mestiça que os 

mesmos chamaram de modernidade. A primeira estava ligada a alguns africanos como 

Edward Blyden, Julius Nyerere e a segunda Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane. A 
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africanidade, vinculada a correntes como a negritude, tinha como objetivo o regresso a 

uma africanidade autêntica enquanto que a modernidade mesmo que não negasse a 

identidade africana defendia um “salto para frente” e criar uma África nova. Os países 

colonizados por Portugal foram mais influenciados pela última tendência.  

 Para Paulo Freire “reafricanizar-se” culmina com a formação de um novo 

intelectual. O novo intelectual seria um trabalhador completamente engajado nas tarefas 

de libertação do seu povo. A seguir analisamos a escola à luz da teoria de Freire. 

6.1 A escola 

Segundo Paulo Freire a escola na África deveria ter como objetivo a construção 

de uma sociedade socialista e a formação do homem novo e da mulher nova. Antes das 

independências, os movimentos de libertação não manifestaram diretamente o seu 

posicionamento a favor de uma sociedade socialista tendo simplesmente se limitado a 

crítica à sociedade capitalista colonial e ao uso de um e outro conceito ou vocábulo 

relacionado com essa ideia, com exceção de alguns posicionamentos esporádicos de 

determinados líderes. Para Samora Machel, mesmo não mencionando o socialismo 

como referência estratégica, a escola teria que ter como objetivo a formação do homem 

e da mulher novos que no fundo seria uma superação do homem e da mulher 

tradicionais e colonialista para um homem e uma mulher novos com uma visão 

científica do mundo e fortemente integrados às tarefas revolucionárias. Por isso afirma 

categoricamente: “Devemos adquirir uma atitude científica, aberta, livre de todos os 

pesos da superstição e tradições dogmáticas” (MACHEL, 1973a, p. 5). E acrescenta: “A 

tarefa principal no ensino, nos livros de textos e programas, é inculcar em cada um de 

nós a ideologia avançada, científica, objetiva, coletiva, que nos permite progredir no 

processo revolucionário” (MACHEL, 1973a, p. 5). 

Em relação a “reafricanização” Samora Machel escrevia:  

A educação deve nos dar uma personalidade moçambicana, que sem 

subserviência alguma, assumindo a nossa realidade, saiba, em contato 

com o mundo exterior, assimilar criticamente, as ideias e experiências 

de outros povos, transmitir-lhes também o fruto da nossa reflexão e 

prática (MACHEL, 1973a, p. 5). 

 A formação do homem novo e da mulher nova estava também relacionada com 

uma formação pelo trabalho.  



229 
 

 

Devemos fazer assumir por todos a necessidade de servir o povo, de 

participar na produção, de respeitar o trabalho manual, de libertar a 

capacidade de iniciativa, de desenvolver o sentido de 

responsabilidade. Em resuma, queremos uma mentalidade 

revolucionária que utilize a ciência para servir o povo (MACHEL, 

1973a, p. 5). 

 As escolas nos movimentos de libertação, durante as lutas, estavam 

intrinsecamente vinculadas à produção. É emblemático slogan na FRELIMO que dizia: 

“Estudar, produzir e combater”. 

Fig. 15: Cartaz da FRELIMO "Estudar, Produzir, Combater" 

 

Fonte: (1973), "FRELIMO. Estudar, Produzir, Combater", CasaComum.org, Disponível 

HTTP: http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=08034.000.019 (2017-7-5) 

 

Para Paulo Freire a nova escola jamais deverá se definir como uma instituição 

burocraticamente responsável pela transferência de um saber seleto nem tão pouco 

como “mercado de conhecimento” (FREIRE, 2011a). A nova escola se alcança pela 

superação das dicotomias entre trabalho manual e trabalho intelectual, ensinar e 
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aprender. A superação das dicotomias leva a uma escola como centro democrático 

(FREIRE, apud MACHEL, 2011). Freire usa esta categoria (escola como centro 

democrático) tomada de Samora Machel. Para este, qual o seu significado? 

 Para Machel (1974), na escola como centro democrático, não deve persistir o 

antagonismo entre o professor e o aluno. “As contradições que surgirão serão sempre 

secundárias e resolvidas na base do interesse das massas” (p. 8). Para o dirigente da 

FRELIMO, um passo importante para que se instale a escola como centro democrático 

seria a possibilidade de acesso irrestrito à escola pelas massas “e tomem os postos de 

comando nesta frente” (Idem, p.8). 

Na escola como um centro democrático, os alunos deverão aprender entre si, os 

professores também entre eles e estes com os alunos deverão educar-se uns dos outros. 

Como a FRELIMO tinha professores estrangeiros a ensinarem em suas escolas, Machel 

chama a atenção para algum “chauvinismo” que se observava no seio do movimento em 

que alguns professores moçambicanos desprezavam a experiência dos seus colegas de 

outros países. Para Machel havia que aprender com os professores estrangeiros e estes 

aprenderem com os moçambicanos. Como Freire (2011), as experiências não se 

transplantam, recriam-se. Para Machel, os membros da FRELIMO, eram como as ondas 

do mar que progrediam juntos e constantemente e “desfaziam os maiores rochedos” 

(MACHEL, 1974, p. 10). 

Para Machel, era importante que discutissem, professores e alunos, 

regularmente, sobre as suas vitórias e fracassos “registados no curso do trabalho, de 

maneira a tirarem-se as lições necessárias ao progresso colectivo” (MACHEL, 1974, p. 

10). E ainda: “Este processo de trabalho em conjunto implica uma abertura permanente 

à crítica e autocrítica, individual e coletiva” (MACHEL, 1974, p. 10). 

Ainda referente à escola como centro democrático, Samora Machel, vai 

considerar como importante a direção coletiva nos estabelecimentos de ensino. Para ele 

as direções não devem ficar nas mãos de um grupo, “que decide e impõe as orientações” 

(MACHEL, 1974, p. 10). E ele explica: 

Assim como mesmo a árvore mais alta se enraíza no chão e sempre 

cresce de baixo para cima, as orientações devem surgir do sentimento 

e da consciência da base, atuando a vanguarda como adubo que 

fortalece e acelera o processo de tomada de consciência (MACHEL, 

1974, p. 10). 
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 Ele considerava que cada turma deveria organizar grupos e seções e que os 

responsáveis dos grupos e seções deveriam ser escolhidos pelos próprios alunos:  

(...) orientando-se esta escolha de maneira a que sejam elementos de 

vanguarda quem dirige os grupos e secções. Importa sempre, para se 

dirigir correctamente, que se goze da confiança política e moral das 

pessoas que se dirige, por isso insistimos na eleição democrática dos 

responsáveis (MACHEL, 1974, p. 10). 

 Na sequência, Machel considera que os responsáveis pelas seções deveriam 

constituir o conselho de turma que seria, por sua vez, responsável pelos problemas dos 

seus camaradas “tendo como missão prioritária a aplicação e defesa da nossa linha 

política e disciplina” (MACHEL, 1974, p. 10). Referia-se, portanto, a disciplina e a 

linha política da FRELIMO. 

 Por fim, “os representantes de cada conselho de turma deverão participar com o 

corpo diretivo da escola na discussão e resolução dos problemas da escola” (MACHEL, 

1974, p. 10). E acrescenta: “Importa tanto quanto possível que a administração da escola 

esteja confiada aos próprios alunos. Em definitivo a escola pertence-lhes, e é 

participando ativamente na sua gestão que poderão adquirir o sentido de 

responsabilidade pela propriedade coletiva” (MACHEL, 1974, p. 11). 

 O revolucionário moçambicano chamava atenção para o fato de que as direções 

coletivas nas escolas não deveriam prejudicar o princípio do centralismo democrático 

em vigor na FRELIMO (MACHEL, 1974, p. 11). Este princípio preconizava que as 

minorias deveriam acatar as decisões das maiorias e os escalões inferiores as 

deliberações dos escalões superiores (MACHEL, 1974, p. 11). A seguir ele explica, 

“Mas é precisamente pela participação constante da base na elaboração das decisões que 

asseguramos que o centralismo seja democrático e não burocrático” (MACHEL, 1971, 

p. 11). 

Para o Presidente da FRELIMO, “uma direção, particularmente numa escola, 

educa sobretudo pelo exemplo” (MACHEL, 1974, p. 11). Para ele “a exemplaridade 

permanente da conduta individual e coletiva dos membros da direção é um requisito 

fundamental para o sucesso do trabalho” (MACHEL, 1974, p. 11). Só assim, na sua 

ótica, poder-se-ia conquistar a confiança política e moral da base, e que a liderança  

“comprometida apenas com a revolução, possuirá sempre a idoneidade para intervir 

contra qualquer agressão à nossa linha e disciplina” (MACHEL, 1974, p. 11). 

Por sua vez, Paulo Freire acrescenta que numa escola como centro democrático, 

desaparece, o professor, por um lado, como aquele que transmite conhecimentos e, do 
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outro, o aluno passivo. Em segundo lugar, surge o professor e o aluno como militantes, 

ideia que vai buscar igualmente de Samora Machel. Como Machel desenvolveu essas 

ideias? 

Para este, o professor e o aluno na nova escola que se pretendia democrática 

caracterizavam-se por ser militantes. Ele explica que ser militante não significa a mera 

presença física nas fileiras da FRELIMO como foi notório nos casos em que supostos 

membros da organização cumpridores das normas da frente, feriam a postura e até 

opunham-se a linha política da organização. Além disso, havia pessoas que mesmo que 

vivendo numa área controlada pelo colonialismo poderiam merecer confiança. 

Para Machel (1974), ser militante é viver a preocupação da organização e que no 

detalhe do cotidiano, pela aplicação criadora que se faz da linha da FRELIMO, se 

tornava para todos, um modelo de servidor do povo, de edificador da nova sociedade. 

“A tarefa que lhe é confiada é cumprida com o sentido que ela está ao serviço do povo, 

e recebendo a sua missão do povo a ele tudo consagra incluindo a própria vida” 

(MACHEL, 1971, p. 6). 

Ser professor militante não era só saber preparar bem as aulas, ensinar 

corretamente ou corrigir bem as provas. Para Machel, claro que isto era, evidentemente, 

importante, mas essas tarefas são também executadas por um professor da classe 

burguesa “animado pelo espírito da sua profissão” (MACHEL, 1974, p. 6). Recorde-se 

que Paulo Freire dizia que o mais importante era a clareza política. 

Para Machel (1974), o professor militante é aquele que pelo ensino e exemplo 

contribui para a formação de novas mentalidades no aluno (p. 6). Este sabe orientar o 

educando na síntese de experiências e libertação de energia. 

O professor militante participa da prática produtiva e mobiliza recursos da 

natureza que fornece novas ideias aos alunos. Ele está consciente das suas limitações e 

por isso abre-se a crítica e autocrítica “incluindo dos alunos” (MACHEL, 1974, p. 6). 

Tal docente possui no mais alto grau a consciência de pertencer à classe trabalhadora.  

Em relação ao aluno, segundo Machel (1974), põe-se também a necessidade de 

ser militante. Ele não se distingue pela sua tarefa de estudar que também um estudante 

burguês o faz. O aluno militante se diferencia pelos seus objetivos e métodos, e estuda 

para cumprir uma tarefa confiada pelas massas para lhes servir. “Nele não pode existir a 

obsessão mitológica do diploma, a esperança dos altos salários e privilégios, a noção de 

que faz parte de uma elite de futuros governantes” (MACHEL, 1974, p. 7). 
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O aluno militante tem a consciência de que estuda para melhor habilitar-se a 

servir as massas “e nunca para, como o colonialista, se instalar como parasita no dorso 

do povo” (MACHEL, 1974, p. 7). Para Machel o aluno militante assume a necessidade 

de combinar o estudo com a produção, “com o objetivo de levar a escola a ser auto- 

suficiente, para reconciliar a sua inteligência com a mão e adquirir pela prática da 

produção novas ideias; e fundamentalmente manter viva  a noção de pertencer à classe 

trabalhadora” (MACHEL, 1974, p. 7). 

Recordamos que para Paulo Freire (2011a) a nova escola, ao definir o que 

conhecer, deve ir pela linha de massas, outra ideia que podemos encontrar em Samora 

Machel. Para Freire nesta as massas desde a sua mobilização assumem a sua formação 

permanente como sujeitos. A linha de massa, segundo Machel (1974), é aquela em que 

as lideranças se apoiam no povo como fonte e critério de avaliação dos objetivos e dos 

conteúdos educacionais. Por isso, em primeiro lugar achava que, como a maioria do 

povo era analfabeta, era imperioso que se iniciasse com a mobilização e 

consciencialização do povo em relação a necessidade de se educar. Em segundo lugar, 

considerava que seria também pela linha de massa que se estabeleceriam as prioridades 

no que diz respeito aos programas de educação prioritários. 

Pelas circunstâncias da guerra em curso Machel preferia, ao ensino contínuo, dar 

prioridade ao permanente e progressivo. As pessoas aprendem até certo nível e são 

desvinculadas do ensino para cumprir posteriormente as tarefas revolucionárias e lá, 

ensinavam o que aprendiam e os que com eles aprendiam, por sua vez, retornavam em 

seguida à escola. Mais tarde os primeiros voltam ao ensino para incrementar o seu nível 

de escolaridade. Um método aprendido da guerra em que: 

Desde que um combatente adquiriu um mínimo de treino, é lançado 

para a batalha, lá desenvolve os seus conhecimentos práticos e 

transmite a outros; do campo de batalha selecionamos elementos que 

veem adquirir uma preparação superior, e em seguida regressam para 

elevar o nível geral (MACHEL, 1973a, p. 11). 

 Aquele que estudou deve ser o fósforo que vem acender a chama que é o povo 

(MACHEL, 1973).  

Resumindo, podemos afirmar que a constituição dos movimentos de libertação 

foi um momento de um verdadeiro encontro para a transformação do mundo. 

Naturalmente que depois da década de 1960 a África não continuou a mesma. Por um 

lado, ex-funcionários públicos, estudantes, camponeses, operários e intelectuais. Por 
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outro, diferentes etnias, tribos, visões de mundo e políticas, encontraram-se mobilizados 

ou voluntariamente, para a pronúncia do mundo. Esta pronúncia, feita através da 

problematização, não foi pacífica dai que tenhamos assistido a dissidências, rupturas e 

continuidades no interior desses movimentos. 

 Sem dúvida mesmo com todas as reservas que se podem destacar tivemos 

movimentos que resultaram da unidade. Foram congregadas diferentes culturas e visões 

politicas. Os congressos e eventos constitutivos são bastante eloquentes em relação a 

importância da unidade. Estes movimentos consideraram a união não somente entre 

todos os grupos e categorias populacionais de seus países, como declararam a unidade 

com o conjunto dos oprimidos, com organizações e movimentos progressistas do 

mundo, explicitando do caráter internacionalista desse processo. 

 A organização dos movimentos demonstrou o exercício de um testemunho que 

se pretendeu uma verdadeira ação revolucionária. Esse testemunho não foi deixado à 

espontaneidade nem foi marcado pelo autoritarismo. Vimos movimentos que se 

organizaram com estatutos e eventos democráticos, mas também com organização, 

disciplina, controle e avaliação.  

Foram movimentos coerentes em relação aos seus objetivos de libertação 

completa e total dos seus países, com o combate à descriminação e com um projeto de 

desenvolvimento econômico mais soberano. Foi um testemunho ousado, pois acarretou 

riscos assumidos por todos. Foram movimentos com suficiente radicalidade e não 

sectários em que observamos decisões e ações que não compreendiam apenas algumas 

reformas sociais, mas almejavam as independências completas e incondicionais dos 

respetivos países. A radicalidade exprimiu-se, perante a intransigência de Portugal em 

conceder as Independências de forma pacífica, em uma luta armada para a libertação 

dos países. Uma luta que demonstrou a valentia de amar como diria Paulo Freire, em 

que esta era travada por “militantes com armas nas mãos”. Eles não lutavam contra o 

povo português e sim contra o sistema colonial. 

 Nos movimentos nacionalistas africanos se educava através da guerra e da 

reconstrução nacional nas zonas libertadas. Os guerrilheiros e as populações iam 

sistematizando conhecimentos da sua experiência de combate e de reconstrução, a 

produção era socializada coletivamente e todos aprendiam que pertenciam a uma nação, 

quer sejam angolanos, cabo verdianos, guineenses, moçambicanos ou são tomenses.

 As revoluções africanas foram, com algumas limitações, verdadeiras revoluções 

culturais. Não tivemos somente guerras e intervenções armadas, mas também ações 
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culturais para a libertação. As zonas libertadas foram transformadas em círculos de 

cultura em que a mudança de sociedade e de mentalidade eram claramente engendradas. 

Abraçaram objetivos como a edificação de uma nova sociedade livre da exploração do 

homem pelo homem, sem descriminação e de progresso social para todos. Assistimos 

ao esforço de criação do homem novo que seria livre da mentalidade colonial e dos 

“valores negativos da tradição”, embora aos pouco tenhamos observado uma leitura, 

pelo menos em Moçambique, estreita e limitada das próprias contradições das culturais 

locais e tribais, expressa, por exemplo, no lema “matemos a tribo para nascer a nação”. 

Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane, nos primeiros anos dos movimentos de 

libertação defenderam a construção de uma nova ideologia a partir da cultura popular 

em diálogo com a cultura moderna, mas posteriormente, às vésperas da proclamação das 

independências, assistiu-se a uma aproximação cada vez maior de uma ideologia menos 

popular e mais moderna, orientada pelo marxismo-leninismo
68

. Isto pode ser 

testemunhado com Samora Machel, por exemplo, que chegou a considerar a cultura 

popular como superstições. 

 A educação tornou-se realmente política, onde os sujeitos se formavam em 

múltiplos espaços: na escola, na produção, no hospital, nas zonas de combate, em todos 

eles, com a intenção maior de mudança das mentalidades. O cultivo da terra não era 

atividade neutra nem o atendimento hospitalar. As mais variadas ações em diferentes 

ambientes da vida do povo poderiam comportar a educação e forjar o homem e mulher 

novos. 

 Os movimentos de libertação enfrentaram o “suicídio de classe” considerando 

que na nova sociedade não deveria haver diferença entre pessoas com escolaridade e 

analfabetas, nem a diferença entre o trabalhador manual e o intelectual. Daí a o slogan 

da FRELIMO, “estudar, produzir e combater”. Dizia-se no seio destes movimentos que 

a educação não seria para ter mais privilégios senão habilitar-se para servir melhor as 

massas populares. 

 Com relação a “reafricanização” verificamos que os movimentos de libertação 

dos países colonizados por Portugal optaram e tendenciaram mais por uma linha de 

“modernização” do que uma “autenticidade africana”. 

                                                           
68

 Por marxismo-leninismo, nos referimos à tradição hegemônica no interior do movimento socialista e 

comunista internacional, nomeadamente o stalinismo. Que também influenciou os movimentos de 

libertação e experiências de transição socialista na África. Tema que pretendemos analisar com mais 

profundidade em estudos posteriores. 
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 Quanto à escola verificamos as ideias de Samora Machel que defendia uma 

escola como centro democrático em que os professores aprendem entre si, assim como 

os alunos e que, educador e educando aprendem uns com os outros. A escola deve ser 

gerida por todos incluindo os alunos, estes organizados em grupos e seções, formando o 

conselho de turma que por sua vez participaria no conselho da escola.  

 Destaca-se também a formação do professor e do aluno militantes em que o 

primeiro distingue-se não por simplesmente preparar e ministrar aulas, ou corrigir 

provas, mas, sobretudo, pelo seu engajamento, pelo exemplo e compromisso na 

construção de novas mentalidades e comportamentos. O aluno distinguir-se-ia pela sua 

consciência de que estuda para se habilitar e melhor servir as massas. Ambos seriam 

distintos pela sua participação na produção. Aceitariam juntos trabalhar, discutir o seu 

trabalho e aceitar a crítica e autocrítica. 
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CAPÍTULO VII 

7 AÇÃO CULTURAL NOS ESTADOS AFRICANOS E O DISCURSO DE 

PAULO FREIRE  

 Depois estabelecermos a relação entre o pensamento de Freire e os movimentos 

de libertação africanos, neste capítulo dedicar-nos-emos a análise das experiências dos 

novos Estados africanos independentes desde suas concepções, estruturas, organizações 

e mesmo suas direções político-pedagógicas, a partir de categorias e ideias do arsenal 

teórico de Paulo Freire. 

Fig. 16: Países colonizados por Portugal 

 

Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=326 

 

O filósofo moçambicano Severino Ngoenha (2004), costuma dividir a História 

de Moçambique em primeira república, que vai da Independência de 1975, até 1990, 

período regido pela constituição de um Estado monopartidário, de orientação socialista 

marxista-leninista e segunda república, que se inicia em 1990, orientada pela 

constituição de economia capitalista, liberal e um Estado multipartidário. Neste 

trabalho, pelos objetivos e pretensões almejadas, analisaremos somente a primeira 

república. 
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 Para Paulo Freire uma ação cultural para a libertação demanda clareza e 

intencionalidade política em termos de que modelo de sociedade e de homem pretende-

se construir e formar. Mas antes poderíamos nos perguntar até que ponto a condução 

dos Estados recém-independentes pode ser considerada uma ação cultural para a 

libertação. 

O educador brasileiro declarava de forma recorrente a sua concordância com a 

orientação política e ideológica dos novos Estados africanos independentes. Afinal com 

que políticas concordava Freire? 

 Os Estados africanos nascentes levaram a cabo uma transformação radical da 

sociedade. Eram portadores de uma nova visão de sociedade e de homem, forjaram 

novas formas de condução estatais e, por isso, novos conteúdos para as populações. 

Logo após a proclamação das independências, boa parte dos países foram designados 

enquanto “Repúblicas Populares”. Agostinho Neto em Angola e Samora Machel em 

Moçambique, por exemplo, apontavam para a necessidade dessas sociedades se 

alicerçarem em verdadeiras democracias populares, guiadas por um Partido 

representante de toda a população. E o que constava nos discursos dos novos chefes de 

Estado durante a proclamação das Independências ressurgiu imediatamente nas 

primeiras constituições dos países. E quais eram essas ideias em termos de concepção 

social, organização e direção dos novos Estados? 

 Precisamos afirmar que os novos Estados africanos tiveram como referências 

nos seus processos de gestação e organização, tanto as lições das próprias lutas pelas 

independências e da gestão das zonas libertadas, como a experiência política e 

administrativa inspirada nos Estados socialistas. As nações que se libertaram do 

colonialismo português declararam-se soberanas, independentes, livres e que seu 

objetivo principal era a libertação total dos respectivos povos (MOÇAMBIQUE, artigo 

4; SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, artigo 1; ANGOLA, artigo 1, GUINÉ-BISSAU, artigo 3). 

A Constituição de Moçambique detalharia afirmando que pretendia a eliminação de 

estruturas de opressão e exploração coloniais e tradicionais e a mentalidade que lhes 

estava subjacente; a expansão e reforço do poder popular democrático; a edificação de 

uma economia independente; a promoção do progresso cultural e social; a defesa e 

consolidação da independência e da unidade nacional (MOÇAMBIQUE, artigo 4). A 

constituição da Guiné-Bissau deixava claro também o seu objetivo de unificação da 

Guiné-Bissau e Cabo Verde (artigo 3). 
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 Os Estados nascentes proclamavam uma soberania que residia no povo e que as 

massas populares mobilizadas iriam exercer o poder através das organizações 

democráticas de massas (SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, artigo 3; ANGOLA, artigo 3; 

GUNINÉ BISSAU E CABO VERDE, artigo 4). A constituição de Moçambique 

declarava que este Estado era de democracia popular (artigo 2). Todos consideravam as 

suas organizações partidárias como os guias dirigentes da sociedade (SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE artigo 3; PAIGC, artigo5; MOÇAMBIQUE artigo 3). 

 Angola e Moçambique consideravam a agricultura como a base do 

desenvolvimento e a indústria como o seu fator (ANGOLA, artigo 8; MOÇAMBIQUE, 

artigo 6). Todos se colocavam o desafio de criar relações justas, impulsionar e 

desenvolver o sector ecômico através do fomento de cooperativas (ANGOLA, artigo 9) 

e do trabalho coletivo  (MOÇAMBIQUE artigo 11); as economias seriam planificadas 

(GUINÉ BISSAU E CABO VERDE, artigo 8; MOÇAMBIQUE, artigo 9). 

 Os Estados africanos de língua portuguesa consideraram “todos os recursos 

existentes no solo e no subsolo, nas águas territoriais, e plataforma continental e espaço 

aéreo” (ANGOLA artigo 11; MOÇAMBIQUE, artigo 8; SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, 

artigo 4, ponto 2) como propriedades do Estados. Guiné Bissau e Cabo Verde 

afirmaram o mesmo, porém indo pela via clara de confiscação dos recursos 

colonialistas: “A propriedade do estado colonialista e a propriedade dos traidores da 

pátria serão transformados em propriedades nacionais” (artigo 8). 

 Algo que chama atenção em relação a estes Estados é a sua preocupação com a 

educação que constou como prioridade nas suas constituições. Angola diria que 

combate energicamente o analfabetismo e obscurantismo e promove o desenvolvimento 

de uma educação ao serviço do povo e de uma verdadeira cultura nacional enriquecida 

pelas conquistas revolucionárias de outros povos (art. 13). Guiné-Bissau e Cabo Verde 

afirmavam que “O Estado considera o trabalho e a instrução como direitos e deveres 

fundamentais de todos os cidadãos. Desenvolvendo uma economia nacional, ele criará 

progressivamente as condições necessárias à sua realização”. Moçambique, por sua vez, 

considerava que “A República Popular de Moçambique realiza um combate enérgico 

contra o analfabetismo e obscurantismo, e promove o desenvolvimento da cultura e 

personalidades nacionais. O Estado age para promover intencionalmente o 

conhecimento da cultura moçambicana e para fazer beneficiar o povo moçambicano das 

conquistas culturais revolucionárias de outros povos” (artigo 15). A Guiné Bissau 

preferiu referir-se ao trabalho ao lado da instrução enquanto que os outros países 
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defenderam o trabalho como direito e dever de todos os cidadãos, em artigos separados 

e que, por exemplo, no caso de Moçambique, o trabalho dignificador era protegido e 

considerado força motriz do desenvolvimento (artigo7). 

 Os países africanos de língua oficial portuguesa pela sua história de recebimento 

de apoio dos países socialistas, durante as suas lutas pela libertação e na atmosfera de 

guerra fria prevalecente, adotaram uma política externa que nos ajuda a compreender o 

seu posicionamento político numa era de polarização. Todos eles afirmaram o seu 

respeito e aplicação das cartas da ONU e da OUA e estabeleciam cooperação e amizade 

com base no respeito mutuo pela soberania e integridade territorial, igualdade e não 

ingerência nos assuntos internos de cada pais, como vinha na constituição de Angola 

(artigo 14) e de Moçambique (artigo 24). Moçambique afirmava ainda que prosseguia 

uma política de reforço das relações de amizade e ajuda mútua com os jovens Estados 

africanos, empenhados no mesmo combate de consolidação das independências 

nacionais e da democracia, além da recuperação, uso e controle dos recursos naturais a 

favor dos seus povos (artigo 20). No artigo 20, a mesma Constituição afirmaria ainda 

que era solidária com a luta dos povos pela sua libertação e no artigo 21 que consolida e 

desenvolve a solidariedade com os países socialistas, “seus aliados naturais, 

solidariedade forjada na luta pela independência nacional” e continuando escrevia que 

“A República Popular de Moçambique estabelece e desenvolve relações de amizade e 

cooperação com todas as forças democráticas e progressistas do mundo”. 

 Uma análise inicial, resumindo o que foi dito até aqui, dos artigos das 

Constituições dos Estados africanos Independente na década de 1970 nos leva a 

compreensão de que tinham como objetivo fundamental a libertação dos seus povos, a 

criação de Estados populares onde os cidadãos poderiam participar com base nas 

organizações democráticas de massas. Os anteriores movimentos de libertação e ora 

partidos libertadores, proclamaram-se partidos únicos e legítimos representantes dos 

seus povos. Estes Estados dotavam-se de uma organização econômica que, mesmo que 

numa fase inicial não se declarassem abertamente socialistas, baseada na produção 

coletiva e distributiva com o intuito de atender as necessidades do conjunto da 

sociedade. Por isso os mesmos Estados nacionalizaram os recursos do solo, subsolo, 

aéreos e marítimos. A educação foi considerada um direito e um dever de todos os 

cidadãos. A política externa sinalizava para alguns aspectos importantes, como a 

solidariedade entre eles, relações amistosas com todos os países do mundo, reservando 

um lugar especial aos países socialistas e, depois, aos países e forças democráticos e 
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progressistas do mundo. Com as nações ocidentais impunham como condição a não 

ingerência nos assuntos internos na tentativa de se resguardarem das intervenções 

neocoloniais. Portanto, aqui temos um quadro político e axiológico com o qual Paulo 

Freire (2011a; 2011b) afirmava concordar. 

Os Estados africanos consideraram a educação como fundamental para a 

transformação radical da sociedade. Estes Estados educavam para quê? Uma pergunta 

cara a Paulo Freire. 

 Já nos discursos das independências já estava presente a preocupação da 

formação do homem novo e mulher nova e a criação da nova sociedade. Agostinho 

Neto, presidente de Angola, declararia que o “objectivo é a independência completa do 

nosso país, a construção de uma sociedade justa e de um homem novo”
69

 enquanto 

Samora Machel seria mais profundo e detalhado:  

A República Popular de Moçambique, soberana e independente, é um 

Estado de Democracia Popular em que, sob a direcção da aliança dos 

camponeses e operários, todas as camadas patrióticas se engajam na 

luta pela destruição das sequelas do colonialismo e da dependência 

imperialista, pelo aniquilamento do sistema de exploração do homem 

pelo homem, pela edificação da base material, ideológica, político-

cultural, social e administrativa da nova sociedade (MACHEL, 

1975)
70

. 

 No discurso de Machel identificamos o objetivo da criação de um Estado 

popular e uma sociedade de trabalhadores a partir da aliança operária e camponesa rumo 

a uma sociedade nova. 

Em 1977, foram realizados em Angola (I congresso), Moçambique (III 

congresso) e Guiné-Bissau e Cabo Verde (III Congresso) congressos dos respectivos 

partidos governistas, que ainda a eles retornaremos, de transformação dos mesmos em 

partidos socialistas do tipo marxista-leninistas. Estes congressos deram uma orientação 

mais clara ao sistema de desenvolvimento que esses países pretendiam construir. 

O III Congresso da FRELIMO declarava como sendo seu objetivo a formação 

do homem novo e de espírito socialista, como se pode ler no documento deste evento: 

O homem socialista é esse homem novo. Aquele que embora 

consciente das suas limitações trava consigo mesmo o combate 

interno permanente para superar as insuficiências e as influências 
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 (1976), "O objectivo é a Independência completa do nosso país, a construção de uma sociedade justa e 

de um Homem Novo", CasaComum.org, Disponível HTTP: 

http://www.casacomum.org/cc/visualizador?pasta=08177.001 (2017-9-26). 
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http://cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2016/02/DECLARA%C3%87%C3%83O-DE-

INDEPEND%C3%8ANCIA-DE-MO%C3%87AMBIQUE-DE-25-DE-JUNHO-DE-1975.pdf. 
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reacionárias que herdou. O homem socialista não é aquele que repete a 

teoria revolucionária e que na sua vida quotidiana continua a guiar-se 

pelo modo de vida reacionário. É aquele que não só no seu 

pensamento mas sobretudo no seu comportamento interioriza os 

princípios do Povo e da Revolução. É esse o homem que fará Nova 

Revolução e pela sua dedicação,  disciplina e entusiasmo mobiliza as 

massas pelo seu exemplo.  É o homem que constrói o Socialismo 

(FRELIMO, 1977, p. 94). 

 Aqui se lê, em parte, o tipo de homem novo e mulher nova, referidos por Paulo 

Freire que se caracterizam por compreender o mundo como sendo dinâmico e eles 

próprios como dispostos a uma luta permanente; coerente nas ideias e nas ações e 

completamente engajados na luta pelo seu povo (FREIRE, 2011a). Na FRELIMO, foi 

igualmente necessário, abandonar a mentalidade tradicional e colonial. Para isso era 

urgente dotar ao homem novo e a mulher nova de uma visão científica, materialista do 

mundo e de uma profunda consciência de classe: 

No setor da educação é indispensável continuarmos a promover a 

elevação constante dos conhecimentos técnicos e científicos das 

classes trabalhadoras e assegurar o seu acesso aos níveis superiores do 

ensino. Através do ensino da ideologia científica do proletariado, as 

estruturas da Educação devem fornecer a todos os moçambicanos uma 

concepção científica e materialista do mundo. (FRELIMO, 1977, p. 

137). 

 A visão socialista marxista-leninista foi por isso difundida a todos os níveis da 

sociedade e da educação. Moçambique aprovou pela primeira vez, em 1983, uma lei do 

Sistema Nacional da Educação (SNE) que era coerente com a visão do homem e da 

sociedade difundida pelo Estado. Declarará essa lei no seu preâmbulo: “Na construção 

da sociedade socialista, o sistema da educação deve, no seu conteúdo, estrutura e 

método, conduzir à criação do Homem Novo”. Nos seus princípios gerais a lei do SNE 

escreve: “A educação é o instrumento principal da criação do Homem Novo, homem 

liberto de toda a carga ideológica e política da formação colonial e dos valores 

negativos da formação tradicional capaz de assimilar e utilizar a ciência e a técnica ao 

serviço da Revolução” (artigo 1 alínea d). A compreensão da FRELIMO do que era o 

Homem Novo e Mulher Nova – sujeitos livres dos valores coloniais e dos valores 

negativos da tradição – acabou negando e secundarizando a dimensão cultura popular 

nesse processo de libertação. 

Ainda no preâmbulo, a lei 4/83 afirma: “O Sistema Nacional da Educação 

fundamenta-se nas experiências da educação desde a luta armada até a presente fase da 

construção do Socialismo, nos princípios universais do Marxismo-Leninismo e no 
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património comum da humanidade”. Nesta lei tínhamos, pela primeira vez, uma visão 

claramente socialista na educação. 

Como foi feita a organização, direção, estruturação da educação nos novos 

Estados africanos? 

A tarefa dos Estados era gigantesca. O quadro de analfabetismo nos países de 

língua oficial portuguesa era a seguinte: Angola 85%, (LIBERATO), Moçambique 98% 

(CASTIANO e NGOENHA, 2004), Guiné-Bissau 90% (FAUNDEZ, 1994) e São Tomé 

e Príncipe 85% (FAUNDEZ, 1989). Por isso, o III congresso do PAIGC considerava, 

em um quadro que correspondia à situação dos outros países africanos colonizados por 

Portugal, que o analfabetismo atingia quase toda a população adulta, não existiam 

quadros qualificados, a situação econômica era catastrófica, o país estava inteiramente 

dependente do exterior e o aparelho do Estado e a estrutura administrativa eram pobres 

e concentrados em Bissau (PAIGC apud IDAC, 1979).  

Imediatamente depois da Independência, dezenas de milhares de crianças e 

jovens procuraram a escola em busca da educação que o colonialismo lhes havia negado 

(IDAC, 1974). Em Moçambique, Segundo Castiano e Ngoenha (2013), neste período, 

duplica o número de crianças que entram pela primeira vez na escola primária e o 

número de crianças que frequentam o ensino secundário cresce na ordem de 64% no 

final de 1977 em relação a 1975 (CASTIANO e NGOENHA, 2013). Essa explosão 

escolar levantou um problema: como dar uma resposta satisfatória a essa pressão das 

massas que reclamam o acesso imediato e ao mesmo tempo, como transformar 

realmente a educação e adaptá-la às exigências da construção de uma nova sociedade? 

Os problemas concretos eram imensos: falta de edifícios escolares, de livros e de 

material didático; programas completamente não adaptados; a defasagem na formação 

dos professores, quase todos não tinham além de quatro anos de escolaridade. Além 

disso, os docentes foram formados em português, portanto, dentro de uma língua 

estrangeira ao modo de pensar dos alunos e ausente da sua comunicação cotidiana 

dentro das famílias e das comunidades rurais (IDAC, 1979, p. 19). Por isso o PAIGC, 

em seu III congresso, diria que conquistada a independência política, a luta continuava 

pela independência econômica e pela afirmação da personalidade histórica do seu povo 

no domínio cultural e social. Ademais, a luta pela independência econômica e social é 

mais complexa e difícil que a luta pela independência política (IDAC, 1979). 

Em face de tal carência de recursos materiais, o homem vem a ser o capital mais 

precioso. Daí o duplo questionamento à educação em todos os países africanos de 
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língua portuguesa na fase da reconstrução nacional: como mobilizar o povo e facilitar a 

aquisição de conhecimentos capazes de satisfazer suas necessidades de base e de 

melhorar sua produção e sua vida cotidiana? Como, por outra parte, formar rapidamente 

os quadros técnicos em função da realidade e das necessidades do processo de 

desenvolvimento do país? 

Não se pode levar a cabo o desenvolvimento sem uma vontade política e a 

determinação inabalável de transformar a realidade.  Assim, diria o PAIGC (1977), a 

primeira de todas as suas estratégias repousava na ação do Partido visando a 

mobilização de todas as classes sociais a ocupar cada metro do terreno cultivável; exigir 

de cada quadro, a integrar, em todo o país, num vasto esforço de reconstrução nacional; 

produzir mais e melhor (PAIGC apud IDAC, 1979). Esta visão era possível encontrar 

em todos esses Estados nascentes. 

A educação tornou-se um direito universal previsto na constituição como vimos 

acima, em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

Todas as crianças, jovens e adultos poderiam ir a escola, no período diurno ou noturno. 

Numa escola, na sede do Partido, numa cooperativa agrícola, numa sala ou sentados no 

chão, ou até mesmo embaixo de uma árvore. Os Estados, com todas as dificuldades que 

enfrentavam, tentaram tornar possível o direito à escola, à educação. 

Uma primeira medida tomada por estes governos foi a nacionalização da 

educação bem como da saúde e da habitação. Em Moçambique a nacionalização da 

educação foi feita através do decreto 12/75 de 6 de setembro de 1975. 

 Nos primeiros anos das independências estes países desdobraram-se em 

campanhas nacionais de alfabetização. A Guiné-Bissau lançou a sua Primeira 

Campanha Nacional de Alfabetização em 1976 e Moçambique em 1978. 

A educação foi tornada uma tarefa de todos no conjunto dos Estados africanos 

como diria Mário Cabral (1979), ministro da educação da Guiné-Bissau. No III 

congresso a FRELIMO se propunha mobilizar trabalhadores de outras áreas: 

O Partido deve intensificar o trabalho de mobilização dos 

trabalhadores organizados para se engajarem na batalha de 

alfabetização e educação de adultos, complementando o trabalho do 

Estado (FRELIMO, 1977, 37). 

 Em São Tomé e Príncipe foi assim também como explica um cidadão daquele 

país (Sinfrônio) entrevistado por Sérgio Guimarães:  
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(...) Nós tínhamos trabalhadores também, de boa vontade, pessoas que 

se interessavam e queriam ensinar, que se ofereciam para serem 

capacitadas, para poderem ajudar. E havia professores, nossos colegas, 

que não eram coordenadores como nós, mas que, nas suas horas livres, 

também alfabetizavam. Nós tínhamos alfabetização em todas as 

escolas primárias, durante a noite, claro (FREIRE e GUIMARÃES, 

2011, p. 102). 

Moçambique criou o seu primeiro Sistema Nacional da Educação em 1983 pela 

lei 4/83 através do qual se organizava e se administraria a educação na primeira 

república. Através do SNE de Moçambique podemos ter uma ideia do que foi nestes 

países a educação no período considerado 

O SNE, coerente com a formação de acordo com a sociedade socialista, declara-

se como o “instrumento principal da criação do homem novo, homem liberto de toda a 

carga ideológica e política da formação colonial e dos valores negativos da formação 

tradicional capaz de assimilar e utilizar a ciência e a técnica ao serviço da Revolução” 

(artigo 1, c). A educação baseava-se nas experiências nacionais, nos princípios 

universais do Marxismo-Leninismo, e no patrimônio científico, técnico cultural da 

Humanidade. A educação seria dirigida, planificada e controlada pelo Estado que 

garantia a sua universalidade e laicidade conforme constava da constituição (artigo 1, 

alínea e). Os programas e conteúdos de ensino deveriam “reflectir a orientação 

ideológica do Partido Frelimo
71

” (artigo 3, alínea b). Destacamos nesse debate, nossa 

reserva em relação a uma orientação para a ideologia de um partido específico, inclusive 

com o próprio Paulo Freire, que ao afirmar que concordava com a política dos Estados 

que ele assessorou, legitimava, mesmo que indiretamente o sistema político de partido 

único que punham em prática os Estados africanos. Ainda na alínea c do artigo 3 do 

SNE defendia-se o pensamento problematizador ao se admitir a assimilação crítica do 

conhecimento. 

Tal como na Guiné-Bissau, o SNE de Moçambique seria constituído enquanto 

um subsistema de educação geral, o subsistema de educação de adultos, o subsistema de 

educação técnico-profissional, o subsistema de formação de professores e o subsistema 

de educação superior (artigo 8). Na época quando Freire assessorou Guiné-Bissau esta 

não tinha ensino superior. Tal como na Guiné e outros países, a educação em 

Moçambique tinha os níveis primário, secundário, médio e superior (artigo 9). A 

                                                           
71

 Depois da Independência a escrita do nome do movimento, FRELIMO, deixou de ser grafado em 

maiúscula para o ser feito em minúscula, Frelimo, já numa altura que passou a ser partido, só iniciando 

com “F” maiúsculo. 
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frequência das primeiras sete classes era e continua obrigatória. O subsistema de 

educação geral é considerado o eixo central do SNE “e confere a formação integral e 

politécnica”, base para o ingresso em cada nível dos diferentes subsistemas (artigo 11). 

Por sua vez o artigo 26 considerava que “o ensino técnico profissional constitui o 

principal instrumento para a materialização da política de formação da força de trabalho 

qualificada em resposta às exigências do desenvolvimento econômico e social do país”. 

Paulo Freire reivindicava um ensino integral e politécnico que se destinasse todo a 

formação para o trabalho, porque o homem novo e a mulher nova deviam ser 

trabalhadores. Mas em Moçambique parece que estávamos na presença de um sistema 

dual mesmo tendo uma sociedade que se pretendia governada por operários e 

camponeses. 

Para a formação de professores, o SNE, referia, traduzindo na linguagem 

freireana, que era preciso que os docentes da “pequena burguesia” africana se 

“suicidassem” do ponto de vista da classe e que os antigos e os novos deveriam ser 

intelectuais de novo tipo. Já o III congresso da FRELIMO tinha afirmado a necessidade 

de uma formação científica, pedagógica e ideológica dos professores e que estes deviam 

ser formados diretamente ligados ao campo do trabalho (artigo 32). Os docentes com 

ligações coloniais não seriam aceitos no magistério como referia a Frelimo no seu III 

congresso: 

Devemos intensificar o rigor na seleção política e ideológica dos 

quadros da educação. Nomeadamente, devemos proibir o acesso ao 

professorado e à universidade a todos os elementos que tiveram um 

papel ativo nos aparelhos ideológico e da repressão do colonial-

fascismo (37). 

Uma particularidade que se pode verificar no SNE de Moçambique é a 

existência, no subsistema de educação de adultos, do ensino primário para adultos, 

ensino secundário para adultos e ensino pré-universitário para adultos. O ensino 

primário para adultos tinha a previsão de duração de dois anos e compreendia dois 

graus, o primeiro conferia uma formação correspondente a 5ª classe (o artigo 22) e o 

secundo grau correspondia a 7ª classe do subsistema do ensino geral (artigo 22). Para 

este documento o ensino secundário para adultos promove uma formação 

correspondente a 10ª classe. Paulo Freire (2011a) não concordava com estas 

correspondências. Para ele o subsistema de educação de adultos tinha sua própria lógica 

diferente da educação geral. 
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No SNE é referido, no artigo 4, alínea g, que a educação devia difundir, através 

do ensino, a utilização da língua portuguesa contribuindo para a consolidação da 

unidade nacional. Por isso que se afirmava que a língua portuguesa era a língua da 

unidade nacional. No artigo seguinte refere-se que a educação deve contribuir na 

valorização e preservação das línguas nacionais. Refira-se que as línguas moçambicanas 

não foram ensinas nas escolas até a introdução do currículo que entrou em vigor em 

2003. Já a gestão do SNE da educação era da responsabilidade do MEC (ver artigos 38, 

39, 40). 

O que foi ensinado nas escolas? Podemos trazer muito brevemente o que 

constou do material didático para contrapor a educação colonial só para se ter uma 

pequena ideia. Podemos dar exemplo do Livro de leitura da 4ª classe da República 

Democrática de S. Tomé e Príncipe, de 1979. 

 Numa das suas primeiras lições pode se encontrar um texto sobre o tráfico de 

homens e mulheres africanos para o comércio e escravidão. Na imagem pode se ver que 

os navios que eram exibidos no livro colonial apresentado no capítulo V são, depois das 

independências, denunciados e desmascarados, como segue: 

 

Fig. 17: captura de homens e mulheres para a escravidão 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 

 

Encontramos no livro um texto que explica o significado de civilização em 

contraposição ao significado da ideologia colonial. 
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Fig. 18: Civilização 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 
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Numa outra lição ensina-se sobre o colonialismo, como se pode ver no texto 

abaixo: 

Fg. 19: Colonialismo 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 
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Os livros escolares começaram a exaltar os heróis dos povos africanos: 

Fig. 20: A exaltação dos heróis nacionais 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 
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O livro ensina também os valores da nova sociedade e do homem novo e da 

mulher nova: 

Fig. 21: Nova sociedade e novo homem 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 
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A reconstrução nacional foi ensinada vinculada ao trabalho produtivo manual 

ligado ao trabalho intelectual: 

Fig. 22: Trabalho manual 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 
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São Tomé e Príncipe é grande produtor de arroz para além de outros produtos 

como o café e o cacau. Por isso o livro contempla a “cultura do arroz”: 

Fig. 23: A cultura do arroz 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 
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No processo da construção das nações era necessário a exaltação da unidade 

nacional: 

Fig. 24: Unidade 

 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 
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Os novos estados preocupavam-se com a visão científica do povo. 

Fig. 25: A importância da ciência 

Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de Educação 

Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-

00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 

Só que os livros escolares dedicavam uma boa parte de aulas a exaltação do 

partido e/ou dos seus dirigentes. Por exemplo, o livro em análise dedica-se de forma 

exagerada a propaganda do MLSTP e do seu presidente Pinto da Costa: 
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Fig. 26: MLSTP 

 

 Fonte: República Democrática de S. Tomé e Príncipe. Livro de leitura: 4ª classe. Ministério de 

Educação Nacional e Desporto, 1979, 169 pags. http://memoria-

africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000023&p=1 (Acessado A 01-10-2017) 

O livro continha lições de sabedoria popular, contos tradicionais, advinhas e 

outros. É possível identificar textos sobre progressos científicos da humanidade como a 

exploração espacial. Não encontramos, neste livro, nenhuma lição religiosa. 

Uma particularidade que se poderia destacar nas ideias sobre a educação nos 

países africanos de língua oficial portuguesa, logo depois das independências e que 

estava ligada a experiência nas zonas libertadas e ao marxismo, foi a aproximação entre 

a educação a produção. Esta intenção praticamente não se materializou. As escolas 

tinham hortas, organizavam jornadas de trabalho comunitário, mas o trabalho estava 

apartado das aulas, da matéria ensinada, dentro da sala de aulas. É por isso que o IDAC, 

que prestou apoio a Guiné-Bissau, escreve que na sala de aulas não se falava do trabalho 

e da produção. Os estudos ainda não aliavam organicamente as atividades produtivas e a 

prática e esta (a prática) não era ainda uma fonte de conhecimentos (IDAC, 1979, p. 

20). Sem receio em sermos injustos podemos afirmar que tal realidade também pôde ser 

observada em Moçambique. E o perigo a que esta situação levou foi de, não ocorrendo a 

aprendizagem no e para a prática da transformação da realidade social, os professores 
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voltarem a limitarem-se a uma transmissão vertical de um saber livresco e teórico 

(IDAC, 1979, p. 20). 

A cisão entre o estudo e o trabalho, entre teoria e prática, interpretando o IDAC, 

tornava impossível a realização de um dos grandes objetivos dos movimentos de 

libertação no poder que é a democratização em profundidade da educação e do saber. 

Com efeito, o simples acesso de todos a uma escola anteriormente reservada a uma elite 

não é suficiente em si para assegurar uma verdadeira democratização (IDAC, 1979, p. 

20). Porque as crianças ao chegar à escola deixam de ser portadoras de uma série de 

desigualdades aliadas a sua situação econômica e social, que vão pesar muito no seu 

desempenho e resultados escolares (IDAC, 1979, p.21). A situação era agravada por um 

sistema de avaliação que privilegiava a memorização de conhecimentos abstratos ao 

invés de se concentrar nas aptidões dos alunos de reinterpretar os conhecimentos 

adquiridos e pô-los a serviço da transformação social (IDAC, 1979). 

Uma escola sem o trabalho produtivo e trabalhos comunitários não está em 

condições de formar os seus alunos para que eles possam contribuir para o 

melhoramento das suas comunidades e ao mesmo tempo para o desenvolvimento do 

país (IDAC, 1979).  Uma educação apartada da vida só agrava a distância entre a 

maioria da população que trabalha com as mãos e a pequena minoria possuidora de 

estudos teóricos que se distancia do mundo do trabalho e do campo. 

Foi sobre a base da crítica radical a esta escola seletiva e elitista, herdada do 

colonialismo, e da revalorização da experiência educativa dos tempos da luta de 

libertação que o PAIGC, por exemplo, no seu III congresso, definiu a linha diretriz de 

uma nova educação. 

O sistema educativo da Guiné-Bissau e Cabo Verde, se estruturaria de forma a 

assegurar a todos os cidadãos um nível de instrução que lhes permitissem assumir os 

seus deveres e responsabilidades no desenvolvimento do país. Ele devia assegurar a 

todos as mesmas oportunidades a partir da eliminação das desigualdades entre a cidade 

e o campo e a promoção de vocações regionais. Necessitava ainda favorecer a 

participação da população nas ações educativas sob todas as formas (PAIGC apud 

IDAC, 1979, p. 23). 

Por isso, o então ministro da educação da Guiné-Bissau, Mário Cabral, diria que 

o objetivo era aliar a escola à vida, quer dizer, aliar a escola à comunidade onde ela se 

encontra, aldeia ou bairro. Isso implica aliar a escola ao trabalho produtivo, em 
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particular ao trabalho agrícola. Se o povo estivesse no mato, era lá onde deviam 

trabalhar e nas proximidades das organizações de massa (IDAC, 1979, p. 23). 

Entretanto Moçambique foi se ressentindo de crises resultantes dos prejuízos 

econômicos e da guerra
72

. O país, coerente com seu espírito de apoio às luta contra a 

opressão do homem pelo homem aplicou sansões à então Rodésia do Sul e a África do 

Sul, dois países que, entretanto, contribuíam significativamente na entrada de divisas na 

nação desde a era colonial através do uso dos portos moçambicanos por aqueles países. 

Entre 1982 e 1987 foram fechadas cerca de 2.200 escolas do Ensino Primário do 

primeiro grau devido a guerra. Em 1989 somente funcionavam 3.618 escolas do EP1, 

destes 25% são incompletos, isto é, sem todas as séries previstas (CASTIANO e 

NGOENHA, 2013). 

Mas o SNE ressentiu-se da própria eficiência interna tendo se registado muitas 

desistências, repetências e disparidades de gêneros. A educação denunciou também 

disparidades regionais, a desigualdade entre o campo e a cidade e destes com as zonas 

suburbanas (CASTIANO e NGOENHA, 2013). 

O discurso marxista-leninista foi se radicalizando tornando-se doutrinação 

autoritária; assistiu-se a uma verdadeira burocratização da sociedade, a um 

autoritarismo, o que levou o povo a desilusão e a frustração e consequente desinteresse 

pela política. Este clima facilitou a adesão de Moçambique ao neoliberalismo no ano de 

1990 que se materializou pela aprovação de uma nova constituição naquele mesmo ano. 

7.1 A questão da língua 

 Decidimos dedicar algum espaço, a parte, a questão da língua, em Paulo Freire, 

porque esta é recorrente sempre que se avalia do trabalho de pedagogo brasileiro na 

África. Aliás, ele próprio sempre voltou a questão por considerar que o que falhou na 

Guiné-Bissau ou mesmo na África não foi o Método Paulo Freire e sim, em sua opinião, 

a opção pelo uso da língua portuguesa na alfabetização. 

 Quando Paulo Freire chegou à África os governos africanos cujos países foram 

colónias de Portugal tinham adoptado o português como língua oficial e 

                                                           
72

 Moçambique enfrentou, desde 1976, uma guerra dita civil entre o governo e um grupo rebelde, a 

RENAMO, que durou 16 anos. Como referimos esta guerra era apoiada pela África dirigido, à época, 

pelo partido nacionalista responsável pelo apartheid e pela Rodésia do Sul (Zimbábue) antes da 

Independência, que, por sua vez, era governado também por um governo minoritário branco. Os rebeldes 

tinham apoio dos Estados Unidos enquanto o governo era apoiado pela União Soviética e por outros 

países socialistas.. 
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consequentemente como língua de educação. Se existe alguma coisa com que Paulo 

Freire nunca concordou com os governos africanos é a escolha do português como 

língua oficial e nacional e consequentemente como língua de ensino. Ele argumentava 

que nunca haveria libertação tomando a língua do colonizador como língua com que se 

educa a infância, a juventude e o povo. A língua é o corpo mais visível da cultura e ela é 

a base da identidade desse povo. Por isso para Freire (e MACEDO, 1990) não é possível 

a libertação sem uma consciência clara de própria identidade. Diria ele, só te combato se 

sei quem sou eu porque, de certeza, eu não sou você. O povo só se liberta quando 

recupera a sua palavra. O raciocínio é razoável na medida em que a língua encera toda 

uma idiossincrasia de um povo e, por consequência a sua História ancestral da 

religiosidade, da filosofia, da ciência e da arte. É na língua onde encontramos onde 

repousa a força e as estratégias de um povo. Por isso parece uma traição ao povo a sua 

libertação fora da própria língua.  

 Paulo Freire (e MACEDO, 1990), considera que a Guiné-Bissau e Cabo Verde 

tinham o crioulo como opção para a comunicação entre as diferentes etnias e para a 

educação num pais com cerca de 30 línguas. Ele tinha analisado bem a situação e tinha 

a consciência da complexidade da questão como os custos da elaboração, tradução dos 

materiais de ensino para o crioulo, para um governo que enfrentava problemas 

económicos da maior magnitude. Ele considerava que sua ideia não era de passar de 

imediato ao crioulo e sim de, a pouco e pouco, o governo ir encontrando formas de 

substituir o português pelo crioulo. Ele reconhecia maior complexidade para os casos de 

Angola e Moçambique que não tinham crioulos e mesmo assim defendia que os 

governos destes países deveriam ir pensando em como ultrapassar o português. Em sua 

opinião, os argumentos apresentados pelos governantes africanos manifestavam um 

verdadeiro medo da liberdade.  

 Será que as lideranças revolucionárias africanas não teriam tido isto em conta? 

Que opções havia para esta questão?  O argumento dos políticos africanos da época foi 

sempre de que haviam muitas línguas e não era possível escolher nenhuma sob o risco 

de desaguarem em conflitos étnicos. Mesmo no caso da Guiné-Bissau o crioulo, na 

altura, ainda não era uma língua falada por todos. Os líderes africanos levantavam a 

questão importante do português como a língua que poderia unir os vários grupos ou 

ainda a ideia de que o português rapidamente poderia abrir os povos africanos para o 

mundo. As entrevistas com algumas lideranças da altura mostram que alguns deles, 
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hoje, não se arrependem pelo que fizeram como é o caso, a seguir, de Mário Cabral 

ministro da educação, na época, da Guiné-Bissau em conversa com Sérgio Guimarães: 

É uma questão recorrente, não? Cada vez que se enfrenta, e sobretudo 

analisa, o fenómeno educativo, tem que esbarrar no problema da 

língua que, aliás, não é um problema guineense, é um problema 

universal. Não é por acaso que a Unesco acaba por discutir as 

questões da língua e considera que, de fato, a alfabetização e o ensino 

devem ser feitas nas línguas nacionais. 

Esses dados, nós descobrimos na prática do dia a dia. Como eu disse, 

as pessoas ficaram de certa maneira escandalizadas quando o PAIGC 

ensina a língua do colono que ele expulsou! Ai já se põe o problema, o 

porquê da língua portuguesa. Mas como eu disse, nós tentamos 

explicar sempre: como um instrumento, como uma abertura a um 

ambiente maior, porque as nossas línguas não eram escritas. Fizemos 

um esforço de ver como resolver o problema, porque um país de 

pouco mais de um milhão de habitantes, com trinta línguas! 

Certamente não são os meios do país que vão permitir alfabetizar, 

produzir livros, produzir todo o material didático pedagógico 

necessário para o efeito, não é? Então nós escolhemos, na altura, seis 

línguas: era o português e, entre as línguas nacionais, era o crioulo, o 

balanta, o fula, o manjaco e o mandinga. Com a escolha dessas 

línguas, fazia-se uma abertura de cerca de 80% da população. 

Mário Cabral, ao falar de várias línguas refere-se a uma fase posterior, depois de 

1990. Mas continuando refere: 

A questão da língua é muito complexa porque é um problema político, 

um problema económico, um problema com muitas vertentes. Porque 

se trata de uma opção: quando você tem trinta línguas, porque 

selecionar seis, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, em vez de 

serem todas? Cada língua tem o seu direito, não é? Mas a capacidade 

do Estado não se compadece com a instauração de uma alfabetização 

de cada língua de cada cidadão. E para mais, há também o problema 

do nacional: a Guiné-Bissau não pode ser um mosaico de identidades 

próprias, que aprendem na sua língua e fazem tudo na sua língua. Aí o 

crioulo desempenhou, na luta de libertação, e continua a desempenhar 

um papel unificador, de língua veicular, e acho que isso deve ser 

privilegiado. 

Acredito que, como nós fizemos a opção na ocasião, era a de utilizar o 

português como uma língua de acesso ao universal, às outras culturas, 

uma língua escrita, já com material de aprendizagem, de intercâmbio, 

etc.; o crioulo como língua de unificação e, sobretudo para a 

alfabetização, identificar algumas línguas que pudessem facilitar os 

conhecimentos.  

E discutimos essa questão da introdução do crioulo como língua de 

ensino nos primeiros dois anos, três anos, precisamente para permitir 

um maior acolhimento dos novos conhecimentos  que os alunos iam 

tendo, um maior intercâmbio, uma maior penetração. Mas para depois 

continuar em português, porque não teríamos capacidade de fazer todo 
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o ensino, digamos, como se faz em relação a suaíli porque o suaíli é 

uma língua regional: não é um país, são vários países. 

 Cabral tocava ao problema que eventualmente fosse emergir nomeadamente, 

tendo que se ensinar em línguas nativas, haver a necessidade de ensinar a cada criança 

de cada grupo étnico na sua língua. E ele também toca na viabilidade do português 

como língua de unidade e como língua de acesso ao mundo.  

A questão da dificuldade da escolha de uma língua entre várias surgiu 

igualmente na entrevista que nos foi concedida pelo primeiro Diretor Nacional de 

Alfabetização do Moçambique independente em Maputo, em 2016: 

(...) nós com a dispersão de línguas que temos seria muito difícil 

definir qual seria a língua de eleição...só aqui em Maputo temos o 

ronga, chixangana, xitsua... então qual ...se fizéssemos isso estaríamos 

a subordinar alguns grupos étnicos a outros grupos...mesmo o ronga 

tem muitas variações dialetais. Seria extremamente difícil...Uma   

província como Sofala que tem duas línguas mesmo ai teríamos que 

escolher qual delas....vamos ver Manica. Manica já tem muitas línguas 

e como seria? Nessa altura tínhamos que estar concentrarmos em 

tentar ver quais os efeitos que a adopção de uma língua única para a 

alfabetização em cada uma das regiões que temos... Que impacto é 

que isso teria, nos outros cidadãos que vivem nesses mesmo sítio...e 

os  conflitos que  isso poderia trazer do ponto de vista da identidade 

étnica das pessoas. 

 Mas no caso de Moçambique, a segunda Diretor Nacional de Alfabetização do 

Moçambique Independente que também falou conosco concorda que a língua concorreu 

para o insucesso da alfabetização. Mas a questão da língua em África é muito complexa 

como discorre um pouco Sérgio Guimarães: em conversa com Mário Cabral: 

Para estimulá-lo mais dentro desse debate, gostaria de observar o 

seguinte. Aliás, é um comentário que eu já havia feito dentro bastante 

tempo atrás, com relação ao problema que Angola enfrentava também, 

no caso da alfabetização. Com o agravante, no caso angolano, de que 

eles não têm, ao contrário de vocês aqui, uma língua crioula, que 

servisse- sendo língua nacional, portanto língua africana- como 

instrumento de comunicação entre diferentes etnias. Por isso, no caso 

de Angola, a situação é mais difícil ainda. 

O que eu argumentava em Angola era: quando se vai para uma 

escolha das lingas nacionais- que, como você disse, a Unesco 

privilegia- e tendo em vista as condições económicas, sociais, o 

processo de desenvolvimento de cada país e o quadro linguístico de 

que o país dispõe, eu me pergunto até que ponto ainda que justificada 

pedagogicamente ou ideologicamente, essas escolha das línguas é 

viável na prática. 

Vejamos: um país que tem dificuldades para formar professores já 

numa determinada língua, imagine agora esse país tendo que formar 
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professores em x línguas. No caso da Guiné-Bissau, seria o quê?  Seis 

línguas nacionais? Em vez de você formar professores numa linga, 

você teria que formá-los então em seis línguas diferentes. Além disso, 

você teria que pressupor que os alunos seriam agrupados, fisicamente, 

de acordo com as suas próprias etnias. Bastaria que houvesse, numa 

escola, duas ou três crianças de cada uma  das diferentes línguas, para 

que se justificasse a presença em todas essas línguas, certo? 

Ora, se o critério é escolher a alfabetização na língua materna, ou seja, 

reconhecer a cada criança o direito de alfabetizar-se na sua própria 

língua, o que fazer então com as crianças pertencentes às minorias 

linguísticas? A própria escolha de algumas das línguas nacionais e a 

não escolha de outras, provavelmente com base em estatísticas, criaria 

um problema sério do ponto de vista do direito da criança, na medida 

em que o princípio da administração estaria em causa. Isso para não 

falarmos dessa organização do ensino poder vir a fomentar tendências 

tribalista, num contexto onde os fatores de unidade nacional ainda são 

frágeis, não é? 

Mas não é só isso. Seria preciso produzir materiais de ensino, de 

leitura, de estudo, nas tais seis línguas, porque, do ponto de vista 

ideológico, nós teríamos então de encarar de uma maneira equitativa 

as diferentes línguas, e assim não se justificaria que se tivesse material 

para uma e não para a outra. Ora num pais que já tem dificuldades de 

produzir material e de formar professores numa língua, imagine o que 

não seria em seis línguas diferentes! 

Para complicar ainda mais as dificuldades, são línguas que, na maior 

parte dos casos, não tem tradição de escrita ainda. Claro que elas 

podem começar a ter. Aliás, este não deveria nem ser um argumento 

capital na não escolha de uma língua: não é pelo fato de que ela não 

seja ainda língua escrita que não poderia utilizá-la, na medida em que 

se pode criar então a história da escrita e ai essa história se 

acumularia. Portanto, não é esse o maior problema. 

O problema, ainda prático, é o de como organizar a educação para que 

todas as crianças pudessem ter o direito assegurado de serem 

alfabetizadas na sua própria língua. Além disso, se você, como 

dirigente, tem uma prática do português e fala om os seus filhos a 

língua portuguesa, os seus filhos já terão um acesso mais espontâneo, 

mais natural a essa língua. Isso já ocorre em muitas situações, por 

exemplo, em Angola onde já há um número significativo de crianças 

que falam português praticamente como língua materna. Então, nada 

mais justo que o português também possa ser uma língua de ensino... 

 Sérgio Guimarães levanta aqui três questões: a formação de professores, o 

direito a educação e por isso direito a ter material didático e o fato de o português 

merecer já o estatuto de língua nacional. Na verdade a opção pelas línguas nacionais 

teria carecido de uma engenharia financeira, pedagógica, muito grande. Mas cremos que 

se as lideranças africanas tivessem tido diálogo com as populações teria sido possível 

encontrar uma saída em relação a que, que língua adoptar em cada região porque o 

sistema africano tem formas de legitimação de uma língua em cada território. Em 
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relação a formação de professores, penso que a situação se resolve com uma boa 

formação. Parece tautológico, mas o que queremos afirmar é que um professor bem 

formado científica, pedagógica e politicamente mesmo em português ele é capaz de se 

adaptar nas novas zonas onde ele for.  O grande exemplo disso em África são os 

missionários que vindos da Europa e porque muito bem formados conseguiam viver nas 

aldeias, aprendendo a língua, os costumes e ainda traduzir a Bíblia para as línguas 

nativas, escreverem as respetivas gramática, etc. Isso depende de uma boa formação 

humana, política e técnica obviamente. 

 Eduardo Mondlane diria que a opção pelo Português era por não haver outra 

língua para unir o povo. Ele defendia que em cada tribo e etnia poderiam continuar 

vivas as línguas nacionais. Fico com a impressão de que pretendia dizer que o Português 

seria só uma língua de trabalho, uma língua para negócios de Estado e o resto poderia 

ficar por conta das línguas nacionais. Acho que Paulo Freire concordaria com esta visão 

e ele teria sido mais claro e mais ousado ao entender que o que era mais importante era 

que os governos africanos criassem as condições políticas para que as línguas nacionais 

fossem substituindo o português. A questão era de uma política cultural que resolveria o 

problema a longo termo. Só que acho que Freire exagerava um pouco ao comparar o 

português nesses países com o inglês ou espanhol no Brasil (FREIRE e MACEDO, 

1990) dizendo que adoptar o português nesses países era o mesmo que o Brasil de 

repente instituísse o uso e o ensino do espanhol e do inglês. Acho isso exagerado porque 

os povos angolanos, guineenses, moçambicanos, de forma próxima ou distante, iam 

sendo atingidos por palavras e expressões em português no seu dia a dia, no comércio, 

nas administrações e, mesmo na escola. Muita gente a partir dos finais de 1960 e início 

de 1970, porque Portugal estava ávido de mostrar ao mundo que estava a operar 

mudanças, teve acesso a escola, incluindo no sertão, e muitos desistiram por 

variadíssimas razões, como a minha mãe, por exemplo, que teve que deixar a escola 

porque o professor fazia-lhes passar mais tempo a trabalhar na sua horta que a aprender. 

A alfabetização depois das Independências, tendo havido estudos prévios, poderia ter 

contemplado mais este grupo de pessoas. E Freire inclusive caiu em contradição ao 

afirmar que achava que Cabo Verde e São Tomé e Príncipe o problema era menos grave 

porque tinham número considerável de pessoas que usavam o português. Mas esses 

africanos cabo-verdianos ou são-tomenses não eram portugueses. Tinham aprendido o 

português da mesma maneira que outros povos das colónias e porque a eles se poderia 

ensinar em português? O português a ser ensinado em Cabo Verde ou São Tomé não 
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inseria a ideologia colonial? E mais, é necessário que se diga que nenhuma língua é 

estática no uso cotidiano pelo povo. O povo não é passivo como ele próprio afirmava, o 

povo sempre adequa a língua as suas necessidades, as suas manhãs e a sua libertação. 

Beneficiando-nos da distância histórica, diríamos que o português que se fala hoje em 

Moçambique não é o falado em Portugal. O povo tem do português se apropriado e dele 

criado sua verdadeira língua. Mas sem dúvidas que os governos africanos falharam por 

não terem concebido políticas culturais com vista a uma valorização cada vez mais 

crescente das línguas nacionais.  
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8 Considerações finais (Ou por último e não por fim) 

Chegados ao final da pesquisa e tentando apresentar o que seriam as últimas 

considerações, e não sendo por isso o fim (de um debate apenas iniciado), poderíamos 

afirmar que Paulo Freire ajuda-nos a rediscutir o colonialismo e a libertação para a 

África. A partir da sua biografia extraímos importantes lições para os problemas 

coloniais ou neocolônias com os quais ainda se depara o nosso continente, como 

comprometer-se com questões concretas que afligem a sociedade e não somente com 

meras abstrações desconectadas da realidade. Posição observada desde sua primeira 

obra Educação e Atualidade brasileira.  

Ainda na sua biografia podemos encontrar similaridades entre sua vida com as 

das lideranças africanas, nomeadamente com o seu envolvimento com o projeto 

nacionalista brasileiro e a sua participação ativa nos debates e movimentos que 

ocorreram nos calorosos e intensos anos de 1960 do século passado. Formou-se pelos 

mesmos movimentos literários, sociais e intelectuais que formaram nossos libertadores 

africanos: a fenomenologia, o cristianismo e o marxismo. Paulo Freire aproximou-se 

dos africanos ao se identificar, ele mesmo, como oprimido, cometendo também seu 

“suicídio de classe”, “re-brasileirando-se” e “re-americanizando-se”. Seu legado, na 

nossa avaliação, nos possibilita, enquanto africanos, repensarmos na nossa própria 

educação pela ousadia de ele próprio se descolonizar. Rompe com os cânones ocidentais 

na escrita, transpondo barreiras teóricas impostas pelo eurocentrismo e recorre à teoria 

como instrumento para a compreensão e intervenção sobre o mundo e não simplesmente 

como mera erudição acadêmica. Paulo Freire, durante a sua atuação na África manteve 

sua coerência entre o que dizia e o que fazia: ele amava verdadeira a África.   

Paulo Freire, na sua primeira viagem a África, aceitou o convite do MPLA e 

interrompeu momentaneamente a sua viagem para Dar-es-Salam para conversar com os 

guerrilheiros angolanos em Kwito, na Zâmbia. Chegado à Tanzânia, não hesitou, 

mesmo estando fora da sua agenda, em aceitar o convite para se encontrar com os 

membros da FRELIMO e participar do seminário de preparação de alfabetizadores 

daquele movimento. 

Quando os países africanos colonizados por Portugal tornaram-se independentes 

não teve reservas em aceitar o convite para assessorar o governo da Guiné-Bissau. O 

trabalho naquele país e posteriormente em São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, 

nos respectivos projetos da educação, como sempre, não se limitou ao processo da sua 
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busca por ideias de libertação, mas baseou-se e se estruturou na crítica radical ao 

próprio colonialismo. Denunciou um colonialismo invasor, desumano, sangrento e 

cruel, que tomou a terra, as pessoas, o tempo das pessoas e que dominou povos inteiros. 

A partir das suas ideias dispersas em várias obras é possível refazer a sua denúncia dos 

mecanismos anti-dialógicos como a mitificação do mundo, a manipulação e a invasão 

cultural. 

Paulo Freire nos ajuda a compreender o nosso comportamento como 

colonizados: a nossa “desafricanização”. O quanto perdemos muito de nós mesmos 

sendo inautênticos, seres duplos, continuando a habitar em nós o colonizador; o quanto 

inferiorizámo-nos (considerando-nos como inferiores ao branco); o quanto o 

colonialismo nos divide e nos impossibilita em nos encontrarmos enquanto sujeitos e, 

para, como tal, juntos resistirmos e lutarmos; o quanto vacilamos na hora de nos 

libertarmos ou por interesses próprios, aceitando certos reformismos, ou pelo medo de 

arcarmos com a responsabilidade que exige a liberdade. 

O quadro pintado acima não tinha como ser diferente, pois toda a formação de 

que fomos vítimas tinha por objetivo nos descaracterizar e nos tornar subalternos. Uma 

educação que, ao serviço do colonialismo, insultava-nos, depredava-nos, contrariava os 

nossos impulsos interiores e superiores repetindo regular e sistematicamente a nossa 

inferioridade, a nossa falta de cultura, a nossa falta de História. Recebemos uma 

educação que nos ensinou que tínhamos que obedecer, que estávamos eternamente 

condenados a cumprir e a servir. 

Paulo Freire na Guiné-Bissau, com o compromisso com a desmitologização, 

com a reversão da manipulação e da invasão cultural, colocou no seu horizonte de 

formação a criação do homem novo e mulher nova e a fundação de uma nova sociedade 

socialista para o bem de todos. Por isso concordou com os trabalhos que os governos 

africanos já tinham iniciado. 

Já na África, Freire considerou que as experiências em curso deviam ser 

compreendidas como tendo como base e princípio as raízes históricas e culturais 

africanas; ele chegava àquele continente não só para ensinar como para aprender; não 

pretendia impor um projeto acabado (para África) e se recusava a apresentar “soluções 

empacotadas” e partia de um pressuposto radical: a educação como ato político. 

Partia igualmente de um princípio estruturante, de que a ação na África deveria 

ser um fato e um fator de cultura, ou seja, uma ação cultural. Por isso esteve atento e 

predispôs-se a identificar nos africanos não só o que eram marcas do colonialismo, mas 
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também suas formas de resistência. À medida que ia estudando a situação e a 

comparava com outras experiências, não para transplantá-las, mas para recriá-las, foi se 

convencendo que no projeto da nova educação, a escola colonial não devia ser tomada 

em conta e que a experiência das zonas libertadas deveria ser a sua base. 

Tal como já o faziam os nacionais queria contribuir na transformação radical da 

sociedade. Engajou-se na transformação de uma sociedade colonizada, capitalista, 

patriarcal e monoteísta. 

Paulo Freire idealizava uma sociedade baseada na cultura popular africana, mas 

sem romantiza-la, em diálogo com a cultura das lideranças revolucionárias. Essa 

sociedade seria uma sociedade de trabalhadores superiores porque a ideia do novo 

trabalho seria a de envolvimento do ser humano na sua inteireza, com as suas 

capacidades humanas, intelectuais e afetivas. A mão prolonga a inteligência e esta 

intervêm onde a mão já não é capaz de alcançar e o afetivo colore o trabalho dando seu 

respectivo sentido. Consequentemente, o homem novo e a mulher nova seriam 

trabalhadores bem identificados com as massas populares e completamente engajados 

na luta pelas causas destas. 

O homem e a mulher novos, engajados no trabalho e completamente 

identificados com as massas na construção de uma sociedade socialista, dirigem a 

reconstrução da sociedade africana que deve ser necessariamente uma revolução 

cultural. Assim, a sociedade toda deve se tornar um círculo de cultura em que todos os 

setores do Estado convirjam nele. Ou seja, o Estado em si deve ser educativo. Para isso 

se mostra necessário uma nova teoria de conhecimento que considere que não só se 

aprende na escola, mas em/com toda a sociedade. Por isso Paulo Freire sugere que a 

educação deve iniciar das áreas em transformação e, cada nova área em mudança, deve 

ser integrada no movimento contínuo e construir-se assim um círculo de cultura maior. 

A nova teoria de conhecimento começa por considerar todos os seres humanos 

como capazes de aprender, isto é, como ativos. Considera ainda que a educação deve 

partir da realidade e a produção deve ser a dimensão fundamental. Os educadores 

mobilizam a população ou esta voluntariamente inicia a transformação para juntos 

aprender a ler e a escrever não só a palavra sobre o seu projeto coletivo como sobre o 

contexto em que o mesmo se dá. Para isso, numa relação horizontal, de reciprocidade, 

de ajuda mútua, de solidariedade e de comunhão, mobilizam meios locais e não só; 

alfabetizam-se com os conteúdos que tem como fonte a realidade. A partir desta e da 

própria atividade dos sujeitos, os educandos, com ajuda dos educadores, vão 
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interpretando os fenômenos da quotidianeidade de forma mais rigorosa. Os educadores 

ajudam os educandos a irem tornando os conhecimentos eminentemente sensíveis em 

conhecimento cada vez mais rigorosos. A ideia é elevar o conhecimento popular ao 

conhecimento popular científico. Para isso a educação deve estar ligada à produção e 

não deverá haver separação entre a escola e a fábrica, a escola e a roça, a escola e o 

mercadinho popular. A escola desloca-se para a comunidade, para a região, para o país e 

para o mundo. A alfabetização e a pós-alfabetização caminham simultaneamente. 

Numa Pedagogia como essa e numa sociedade assim pensada, a educação pode 

se tornar realmente democrática porque todos saem de um mesmo nível cultural e das 

mesmas condições econômicas e sociais (identidade de classe) e podem se apoiar 

mutuamente com base nas atividades coletivas em que estão envolvidos. Todos 

ensinam, todos aprendem no trabalho coletivo. Por isso quem for de uma classe mais 

elevada, deverá cumprir ou cometer o “suicídio de classe” e emergir como novo 

trabalhador (superior) inteiramente integrado no seu povo e a fazer a posterior “re-

africanização”. Com base neste tipo de educação emergiria uma nova cultura popular 

científica com base na grande síntese entre o conhecimento popular empírico, o 

conhecimento científico, o conhecimento filosófico, a arte, a religião para uma nova 

visão do mundo, no caso, uma visão africana contemporânea.  

Até que ponto os movimentos de libertação e os novos Estados alcançaram isto? 

Ou dizendo de outra forma, como os antigos colonizados resolveram isto? 

Tal como no marxismo as lideranças revolucionárias africanas souberam 

interpretar bem o momento histórico em que viveram (do colonialismo e da exploração 

do homem pelo homem), mas tiveram limitações na formulação da pauta de libertação.  

Compreenderam o seu sofrimento e o sofrimento do povo da exploração de um 

dos sistemas mais cruéis e desumanos que a História da humanidade conheceu. 

Perceberam que para além do uso da força, o colonialismo tinha forjado um mundo 

irreal para os colonizados nomeadamente da grandeza dos colonizadores e das nações 

imperialistas em relação ao colonizado e as suas nações como: o do Direito Histórico, 

de “Missão Civilizadora”, da assimilação; a imposição e manipulação de dogmas 

cristãos, que reforçavam uma ideia de salvação vinculada a uma “obediência cega” 

(errada) a Deus; no cumprimento estrito da lei colonial, de que a subversão era pecado; 

de trabalhar em condições desumanas era o caminho certo.  
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As lideranças africanas perceberam que o colonialismo tinha lhes imposto a sua 

organização estatal, a sua ciência, a sua religião e a sua arte. Compreenderam as 

consequências devastadoras da “desafricanização”. Identificaram que a escola colonial 

não ajudou a resolver a situação colonial e os seus condicionamentos ideológicos, 

porque a mesma, estava ao serviço da colonização mental dos nativos. Ela era uma 

escola discriminatória e antidemocrática nos seus objetivos, conteúdos e métodos. Aos 

poucos africanos que ela admitia fazia uma grande seleção (e por isso os altos índices de 

desistência e evasão). A escola colonial não visava a emancipação dos nativos, mas usá-

los como funcionários subalternos e como intermediários entre o governo colonial e as 

massas populares. Uma escola cujos conteúdos engrandeciam o colonizador e 

inferiorizavam o colonizado; exaltavam a cultura do colonizador, a sua História e os 

seus recursos e silenciavam ou ignoravam a cultura e a História do colonizado, ou 

afirmava que a História deste se iniciara com a chegada do colonizador. Uma escola que 

no fundo tinha o objetivo de reprodução da sociedade existente através da naturalização 

das relações de opressão, da absolutização da ignorância. Esta escola dava-se, por isso, 

o direito de transferir os saberes, passando aos educandos a ideia de que os 

conhecimentos estão separados da realidade, o pensamento desta. Esta escola 

apresentava aos educando um mundo fixo, estático e petrificado; uma educação que no 

fundo só arquivava as pessoas. 

Porém, as lideranças africanas demonstraram algumas limitações na formulação 

do projeto libertador. Logo após a criação dos movimentos de libertação tivemos a 

preocupação, com Eduardo Mondlane e Amílcar Cabral, em compreender a sociedade 

antes de transformá-la. Nota-se, por exemplo, nos movimentos de libertação, durante a 

liderança desses africanos, estudos e reflexões profundas com vista à mudança social. 

Por isso não se preocuparam com filiações teóricas e/ou ideológicas indiscriminadas ou 

fora da realidade histórica e cultural dos seus povos e dos próprios movimentos. Tinham 

a consciência da formação de um homem novo e uma mulher nova, mas a partir de uma 

síntese cultural entre a cultura das massas e a cultura da liderança e de outros povos. 

Entretanto, mais tarde, esta postura e procedimentos dos primeiros líderes dos 

movimentos revolucionários, ainda nas zonas libertadas e depois na construção dos 

Estados, de estudar antes de pôr em prática e o respeito pelo substrato cultural e 

filosófico popular como a base e o élan das novas sociedades, tornaram-se cada vez 

menos uma preocupação efetiva, limitando-se aos discursos e intenções, mas pouco 

materializados. 
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Não vimos o recurso ao diálogo e o seu uso como meio responsável para a 

libertação o que poderia se explicar pelo tempo que urgia e pela falta de quadros 

devidamente formados. Mesmo que tenham tomado a educação como ato político 

pondo esta em todas as esferas da revolução, como na produção, na saúde, na educação, 

na informação, etc., já não foram capazes de partir do princípio, sobretudo em 

Moçambique, como nos ensina Paulo Freire, de que o povo africano não partia do zero, 

mas das suas raízes culturais e históricas. Não se predispuseram a aprender com as 

populações; não tiveram tempo e especialistas suficientes para partirem de um estudo 

mais aprofundado de outras experiências; não puderam escrever o projeto de libertação 

com o povo, por isso, de certa forma, levaram para estes “soluções empacotadas”. Se 

tivessem observado estes princípios talvez tivessem sido possíveis, antes de pôr em 

prática algumas ideias, reuniões e discussões sérias com as populações, a observação e 

avaliações das práticas que já vinham se desenvolvendo entre as lideranças e as 

populações e uma consequente elaboração conjunta do novo projeto de libertação. Ou 

seja, faltou o diálogo. 

A construção de novos Estados e a nova educação obedeceram a duas ideias 

fundamentais: a organização do Estado-nação e da educação de acordo com uma visão 

elitista de assimilados e de acordo com uma visão marxista, quem sabe, stalinista. Paulo 

Freire e os novos governos africanos recém-independentes confluíam, talvez, única e 

simplesmente, no marxismo. Daí ser possível descobrir, nos discursos de Paulo Freire 

sobre a África, porque sentindo o peso das marcas da mentalidade de assimilados, a 

preocupação constante com o elitismo, com a questão da língua, com o burocratismo, 

com o espontaneísmo, com o autoritarismo e com o simplismo. Porém, o pedagogo 

brasileiro acabou “caindo na armadilha” ao aceitar que o novo projeto de educação, 

devendo descartar o projeto da educação colonial, devesse partir simplesmente da 

experiência das zonas libertadas e esquecendo-se da educação pré-colonial. Por isso não 

vemos nem nos Estado nascentes nem em Paulo Freire, mesmo este tendo se 

preocupado com a língua, um estudo criterioso da educação pré-colonial (ou tradicional 

africano, se se quiser) donde encontrariam o húmus de uma educação africana dos 

novos tempos. Freire e as novas nações africanas concordaram em relação ao homem 

novo e mulher nova, a nova sociedade, a reformulação dos conteúdos coloniais, os 

métodos, as práticas e uma educação que parte da prática, vinculada a produção e de seu 

papel como arma política. Concordaram na edificação de uma sociedade popular (uma 

concepção limitada do “popular” para alguns dirigentes africanos), de uma democracia 
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popular, de partido único, com a implantação de uma economia socialista, etc. No 

fundo, os novos Estados, orientados por certa perspectiva marxista, organizaram, 

administraram e orientaram a vida dos Estados marcados por uma mentalidade de 

africanos assimilados (de “pequena burguesia”). No fundo, o sistema colonial não foi 

transformado. Os atuais dirigentes daqueles países, 40 anos depois das Independências, 

continuam com as mesmas ideias, vieses, equívocos dos assimilados e o povo deixado 

para traz. A ideologia colonial não foi revertida, não tivemos um verdadeiro “suicídio 

de classe” (talvez tenha havido “assassinato de classe”) e nem uma autêntica 

“reafricanização”. 

Por isso o produto das escolas atuais é de africanos que se renegam, que ainda 

consideram-se inferiores, incapazes e resignam-se ao seu destino. Constantemente 

atraídos pelo mundo do colonizador glorificam o que é deste e ridicularizam o que é 

seu. Tem vergonha da sua História e cultura, considerando a tradição e a cultura 

europeias como maiores. Numa altura do avanço do neoliberalismo e do capitalismo 

triunfantes nossas crianças e jovens aderem sem reservas às pautas das grandes 

corporações e do capital, cedendo a cada minuto ao neocolonialismo. 

Por isso Paulo Freire pode nos ajudar a pensar numa refundação da África e a 

repensarmos na nova sociedade que pretendemos construir, no homem novo e mulher 

nova. Paulo Freire nos convida a refletirmos, neste momento da nossa História, na 

necessidade de reconciliarmo-nos internamente, mas, sobretudo entre lideranças, 

intelectualidade, grupos comprometidos, com o povo. Precisamos “voltar ao povo” e, 

mais do que isso, devolver a este a sua dignidade. 

Necessitamos recuperar a colaboração e torna-la um verdadeiro momento de 

comunhão entre as lideranças e o povo; tornarmos a unidade uma verdadeira 

ressignificação dos sujeitos e juntos caminharmos à uma verdadeira libertação. A 

organização das nossas sociedades africanas deverá se basear num real testemunho das 

lideranças: coerente, ousado e radical. Devemos encetar uma verdadeira síntese cultural 

em que os processos de transformação social sejam uma verdadeira revolução cultural. 

Uma revolução baseada no amor e na confiança no povo. 

E como se pode compreender a eventual contribuição deste trabalho nos estudos 

de Paulo Freire? A presente tese tem a particularidade de abrir, talvez, uma nova 

perspectiva de estudo de Paulo Freire, nomeadamente num olhar africano. Acreditamos 

que conseguimos ultrapassar um limite nos estudos desenvolvidos na África sobre Paulo 

Freire, qual seja, o de analisar quase que exclusivamente apenas a obra Pedagogia do 
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Oprimido, que mesmo sendo esta fundamental e indispensável, não dá conta da vasta e 

rica contribuição do autor para pensarmos a educação em nosso continente. 

A tese demonstra que Paulo Freire dialoga com mais profundidade com a África 

através das obras que ele escreveu sobre a própria África, desde sua experiência no 

continente. A partir dos escritos africanos e do seu trabalho, mesmo tendo que construir 

o todo a parir de ideias dispersas em documentos de trabalhos e relatos de experiências, 

nos surpreendemos com um denso conhecimento que o autor possuía sobre a realidade, 

a história, a política, a cultura e a educação africanas. Conhecimento adquirido a partir 

de leituras, do diálogo com dirigentes africanos, de visitas a aldeias e cidades, de 

conversas com camponeses, alunos, professores, diretores de escolas, alfabetizadores, 

alfabetizandos, etc. Paulo Freire definitivamente pode ser considerado referência 

obrigatória para os estudos sobre a educação na África. 

O estudo de Paulo Freire na África nos instiga a nos debruçarmos também na 

leitura e recuperação dos pensadores (clássicos) africanos, já que ele dialogou com 

Amílcar Cabral, Julius Nyerere, Samora Machel, Mário Pinto de Andrade, Pinto da 

Costa, Aristides Pereira, Mário Cabral, etc. 

A nossa preocupação em estudar Paulo Freire a partir da documentação e 

trabalhos africanos foi, talvez, a força deste trabalho e, ao mesmo tempo, seu limite. 

Uma força na medida em que nunca houve esforço de tal magnitude, já que 

identificamos e analisamos documentos sobre Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e 

Príncipe e Tanzânia. Tivemos que ler produções de autores que seguiram o trabalho de 

Paulo Freire na África como Antonio Faundez, Rosiska e Miguel Darcy, Moacir 

Gadotti, Sérgio Guimarães. Por outro lado, nossa pesquisa possui limites, já que não 

tivemos condições em estudar o trabalho de Freire em outras realidades como no 

próprio Brasil e no Chile. Outro elemento que não deve ser procurado no nosso trabalho 

são as aplicações didáticas da teoria de Paulo Freire. Por isso os trabalhos que 

apontavam para essa direção não tiveram muito da nossa atenção. Tanto mais que 

entendemos que as avaliações metodológicas, do trabalho de Paulo Freire em África, já 

tinham sido realizadas. 

Este trabalho não é um fim, dado às limitações que ele enfrentou e as questões 

ainda em aberto a serem aprofundadas. Dentro do estudo empírico foi material, 

administrativa e humanamente difícil satisfazer algumas das suas exigências como 

avaliar até que ponto as ideias de Paulo Freire continuaram nos projetos de educação 

atuais nos países por onde ele passou. Isto esteve ligado à outra limitação material, 
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humana e administrativa, de recolher dados nos países africanos onde Freire trabalhou. 

Entretanto, o trabalho abriu uma perspectiva de estudo comparado entre os países 

africanos colonizados por Portugal.  

Por último, podemos afirmar, sem riscos de muita injustiça e sem perder nossa 

modéstia, que a presente tese marca um novo início no estudo de Paulo Freire na África 

e ela não tem a pretensão de ser, por isso, um o fim. 
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