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RESUMO: Este trabalho é resultado da pesquisa de mestrado na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), buscando compreender quais devem ser os 

elementos utilizados por um educador que pretende contribuir com a educação daqueles 

que foram excluídos dos bancos escolares. Com este trabalho pretende-se trazer as 

contribuições de Paulo Freire para a superação da opressão sofrida pela classe oprimida. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido como resultado de pesquisa de mestrado 

realizado a partir da participação na disciplina Paulo Freire e a Educação, na qual 

foram lidas e discutidas algumas obras deste autor. Estas obras incitaram o 

desenvolvimento de uma práxis educativa progressista e libertadora ante a um modelo 

de educação que reproduz e oprime significativa quantidade de educandos brasileiros. 

Neste sentido, a princípio, traremos um breve histórico de Paulo Freire. Em seguida, 

desenvolveremos a ideia de velamento na qual a classe oprimida está imersa. 

Posteriormente, discorreremos acerca do medo e da ousadia como elementos existentes 

em uma práxis educativa libertadora. Ao final, elencaremos algumas condutas de Freire 

como exemplos de um educador libertador. 

 

OBJETIVOS 

Com este trabalho pretende-se contribuir com uma práxis educativa 

emancipatória possibilitando visualizar estratégias a serem tomadas ante aos medos de 

se praticar uma educação libertadora e trazer alguns exemplos de Paulo Freire enquanto 

um educador libertador. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a produção desta pesquisa foi, a princípio, a leitura 

de algumas obras na área da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Posteriormente, na 
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disciplina Paulo Freire e a Educação tivemos a oportunidade de ler várias obras deste 

autor bem como de outros autores que primam por uma educação na qual seja possível a 

libertação/emancipação dos educandos que têm sido expulsos do sistema educacional 

brasileiro excludente. As obras utilizadas para produção deste trabalho foram FREIRE 

(1995, 1979,1988, 1967, 1987a, 1987b, 1997, 2011); GADOTTI (1996); JOSÉ (1999) e 

VALE (2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Paulo Reglus Neves Freire, mais conhecido no Brasil e no exterior como Paulo 

Freire nasceu na cidade de Recife/PE, no dia 19 de setembro de 1921. Seus pais eram 

Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire. Freire iniciou o seu processo de 

alfabetização ao escrever com gravetos no chão do quintal de sua casa suas primeiras 

palavras, à sombra de mangueiras, no bairro da Casa Amarela, em Recife. Com 10 anos 

foi morar em Jaboatão e aos 13 anos de idade, ainda em Jaboatão seu pai veio a óbito e 

Freire, juntamente com sua mãe e irmãos passaram por situações difíceis ao lutar pelo 

próprio sustento. 

Um trabalho desenvolvido por Freire (1987) e que chama a nossa atenção foi o 

trabalho de alfabetização de adultos em 40 horas realizado em Angicos. Trabalho este, 

que influenciou a campanha de alfabetização de adultos a nível nacional. Freire não era 

muito a favor da proposta de ensino em 40 horas, mas aceitou desenvolvê-la visando 

não perder a oportunidade de aproveitar da verba disponível na época para a realização 

de um trabalho de alfabetização junto à população analfabeta de trabalhadores 

brasileiros. “Quanto à duração do processo, já na época de Angicos eu insistia muito 

junto à imprensa para que não enfatizasse tanto a questão das “40” horas, e sim a do 

direito de ler e escrever” (FREIRE, 1987, p.31). 

Em seus escritos, Freire dirige suas críticas ao modo de funcionamento de todas 

as instituições que compõem a sociedade, enquanto reprodutoras da lógica capitalista de 

privilégio de uns em detrimento da precariedade de vida de outros. Ante a esta 

realidade, a educação cumpre papel importante ao contribuir para a compreensão e 

conscientização do ques está posto, proporcionando à classe oprimida o libertar das 

consciências. 

A realização das mudanças necessárias à educação causa certo medo nos 

educadores por colocá-los numa situação de sofrerem duras punições por parte dos 

gestores que trabalham na lógica de defesa e continuidade do status quo no qual a 



sociedade funciona. Os autores expõem que as dificuldades de lutar contra esta lógica e 

“Nadar contra a corrente significa correr riscos e assumir riscos. Significa, também, 

esperar constantemente por uma punição” (FREIRE e SHOR, 1987, p.29). Mas que 

apesar dos riscos e das punições os educadores não devem se deixar guiar pelo medo e 

paralisar sua busca por uma sociedade mais justa e igualitária ainda, que buscando 

sempre compreender os limites e possibilidades existentes para a realização de um 

trabalho que promova a libertação da classe oprimida.  

 

CONCLUSÃO 

Com a produção deste trabalho foi possível compreender acerca de qual deve ser 

a postura de um educador progressista e libertador, entendendo que esta opção faz parte 

de uma luta política e a escolha pela defesa da emancipação de uma classe social – a 

classe oprimida. É interessante perceber a viabilidade deste modelo de educação 

quando, por meio de suas obras, Freire nos apresenta como é possível a realização de 

uma educação dialógica e libertadora na qual os educandos sejam vistos como sujeitos 

do próprio conhecimento ante a um modelo de educação bancária com a qual as escolas 

brasileiras pautavam e até os dias atuais pautam a sua prática educativa, deixando 

muitos brasileiros fora do sistema educacional oficial. 
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