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TÍTULO: A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUAL: pesquisa na Cátedra
Paulo Freire da PUC – SP

RESUMO
O presente trabalho encontra-se no contexto das discussões sobre políticas públicas
de educação, referenciadas na teoria crítico-libertadora de Paulo Freire, a partir  da
criação de uma ferramenta virtual para disseminar – entre gestores e pesquisadores
– os resultados das pesquisas realizadas na Cátedra Paulo Freire, da PUC – SP,
sobre “a influência de Paulo Freire nos sistemas públicos de ensino no Brasil”. Para
tanto, utiliza as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTICs – como
suporte para a concepção, a construção e a implementação da ferramenta de
pesquisa, como parte do site da Cátedra Paulo Freire e hospedada no Portal virtual
da PUC – SP.
Esta ferramenta foi estruturada no formato hipertexto, por meio da tecnologia html,
que consiste em um conjunto de páginas formatadas para web, organizadas por
meio de mapas de sistematização de conteúdos (quadro-síntese e quadros de casos
em estudo), a partir do conceito de cartografia dinâmica, onde os conteúdos
encontram-se disponibilizados por meio de atrelamento direto (links).
Pretende-se, com isso, levar o conhecimento produzido pela Cátedra
“para além dos muros da PUC – SP”, a fim de auxiliar a compreensão e as decisões
em políticas públicas que trabalham ou pretendam trabalhar “à luz do pensamento
freireano”.

Palavras-chave: 1. políticas públicas de educação.  2. Paulo Freire. 3. Cátedra
Paulo Freire da PUC – SP. 4. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação.



ABSTRACT
This work is inside of a context of the discussions about education public politics
refereed in the Paulo Freires’ theory critic-liberator, starting from the creating of one
virtual tool to disseminate – between managers and researchers  - the results of the
researches done in the Cátedra Paulo Freire, at PUC – SP, about “ The Paulo
Freire’s influence on public systems of Brazil’s teaching”. In this way uses the New
Communication and Information Technologies - NCITs - as support to the
conception, the construction and the implementing of research tool, as part of
Cátedra Paulo Freire’s site and hosted in Portal Virtual from PUC – SP.
This tool it was structures on hypertext format, by the html technology that consists in
a set of pages formatted to web, organized by maps of systematization of issues
(frame -synthesis and frame of study in case) starting from the concept of dynamic
cartography, where the contents find arranged  by the direct link.
Intends, whit this, brings the produced knowledge by Cátedra “to throw out PUC –
SP”, with the purpose of helps the comprehension and the decisions in public politics
that works or intends to work “in Freire’s notion”.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A origem de um interesse de pesquisa
Minha experiência como professor começou em 1998 no ensino da

matemática, em escolas públicas do Estado de São Paulo1, quando ainda cursava o

bacharelado em Ciências da Computação2. Esse curso de graduação não me

habilitava para o exercício do magistério, apenas me propiciava um aprofundamento

de meu conhecimento nas ciências exatas, tornando-me tecnicamente capaz, mas

pedagogicamente limitado.

O conjunto das experiências como professor levou-me, ao final do curso de

graduação, em 2000, à opção definitiva pelo magistério. Percebi, porém, que não

possuía formação para o exercício das diversas práticas pedagógicas que me eram

atribuídas no cotidiano escolar. Para isso, busquei, no ano de 2002, um curso de

Licenciatura Plena em Matemática.

Durante este curso, tive um breve contato com a obra de Paulo Freire. O meu

conhecimento sobre a contribuição desse educador limitava-se à compreensão de

sua importância na formação de educadores e na formulação de políticas públicas

de educação.

Com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre Paulo Freire, aproximei-

me, no final do ano de 2002, da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, coordenada

pela Professora Dra. Ana Maria Saul. Lá fui convidado a participar dos grupos de

leitura e discussão sobre o pensamento freireano.

Ana Maria Saul (2006, p.02) define da seguinte maneira a criação e

concepção da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP:

Paulo Freire foi professor da PUC/SP, no programa de Educação:
Currículo, desde a sua volta do exílio, pelo período de 17 anos
(1980-1997). Após o seu falecimento, em sua homenagem, a
PUC/SP criou no segundo semestre de 1998, a Cátedra Paulo Freire,
sob a direção do Programa de Educação: Currículo.
A Cátedra vem sendo compreendida para além de um lugar de
homenagem a uma personalidade. Na PUC/SP, em particular neste
Programa, temos entendido a Cátedra como um espaço especial
para o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre/e a partir da

                                                
1 Minha experiência nas escolas públicas passou pelo sistema penitenciário, ensino fundamental e
médio para crianças e adolescentes em idade escolar, e pela suplência em Educação de jovens e
adultos.
2 Na Universidade Metodista de São Paulo – UMESP – (período 1996-2000).
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obra de Paulo Freire, focalizando as suas repercussões teóricas e
práticas para a educação e a sua potencialidade de fecundar novos
pensamentos. Em outras palavras, homenageamos Paulo Freire, do
jeito que entendemos que ele gostaria de ser homenageado,
estudando com rigorosidade o seu pensamento, para compreendê-lo
e para recriá-lo.

A partir de 2001, a Cátedra passou a desenvolver a pesquisa: “A influência do

pensamento de Paulo Freire nos sistemas públicos de ensino no Brasil”. Este projeto

vem sendo desenvolvido, a cada semestre, “visando adensar a massa crítica de

informações que possam subsidiar a recriação de políticas e práticas educacionais

na perspectiva crítico-emancipadora” (CÁTEDRA PAULO FREIRE, 2005).

Os objetivos deste projeto estão assim definidos:

- Identificar e analisar a influência de Paulo Freire nos sistemas
públicos de ensino;
- Resgatar e analisar a proposta de Paulo Freire nas redes
públicas;
- Construir um banco de dados sobre as diferentes gestões das
redes públicas de ensino no Brasil que têm influência no pensamento
de Paulo Freire;
- Documentar e publicar os resultados da pesquisa e divulgá-los
no site da Cátedra Paulo Freire, de modo a permitir uma consulta
permanente e uma interação constante entre os educadores
interessados. (CÁTEDRA PAULO FREIRE, 2005)

Estimulado pelo ambiente de ensino-pesquisa desenvolvido na Cátedra,

vinculei-me a ela no ano de 2003. No primeiro semestre desse ano, a proposta de

trabalho apresentada ao grupo de alunos participantes foi o estudo dos conceitos

encontrados na obra de Paulo Freire, vinculados aos interesses de pesquisa dos

estudantes (dissertações e teses).  Para isso, propôs ainda que, com base nessa

leitura, identificássemos os princípios norteadores do pensamento freireano,

buscando construir uma “trama conceitual”, o que consiste na articulação dos

conceitos da obra freireana3.

Esta metodologia da Cátedra Paulo Freire permite traçar “múltiplos

itinerários”,4 na medida em que atende aos interesses epistemológicos de cada

participante/pesquisador deste espaço de construção de conhecimento.

                                                
3 Cf. Saul (2000)
4 Idem.
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 O grupo ao qual eu pertencia decidiu-se pelo estudo da concepção de Freire

sobre Políticas Públicas para a educação, tendo como eixo a Gestão Democrática,

construída a partir da categoria participação, cuja trama foi tecida por meio dos

conceitos de politicidade, dialogicidade e ética.

Ao final do semestre, após a apresentação, pelos grupos, das reflexões

acerca dos temas estudados, surgiu o meu interesse em dar continuidade a essa

produção. Diante desse interesse, a Profa. Ana Maria propôs que essa atividade se

realizasse no segundo semestre do mesmo ano, tendo como objetivo a participação

dos interessados no IV Colóquio Internacional Paulo Freire5.

Assim, no início do segundo semestre de 2003, os grupos produziram

pesquisas com base na construção de tramas conceituais freireanas, elaboradas no

primeiro semestre, visando analisar uma prática educacional.

O estudo realizado pelo meu grupo, com foco na gestão democrática da

escola pública popular, teve por objetivo analisar a prática educacional do município

de Santo André6.

Realizamos ainda, no final do segundo semestre do mesmo ano, como parte

das atividades de formação continuada de educadores da rede municipal de ensino

de São Paulo, um encontro com estes educadores e educadoras referenciado nas

ações teórico-práticas expressas no pensamento freireano, promovido pela Cátedra

Paulo Freire da PUC - SP, para a Secretaria da Educação do Município de São

Paulo – região de Parelheiros.

Foi durante minha participação nas atividades da Cátedra que tive a

oportunidade de conhecer a pesquisa central que vinha se desenvolvendo, desde o

ano de 2001, sob a coordenação da professora Ana Maria Saul, intitulada “A

influência de Paulo Freire nas Políticas Públicas de educação no Brasil”. Motivado

pelo trabalho da Cátedra e, em especial, por essa pesquisa, ingressei no Programa

Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC – SP para completar a minha

formação, em nível de mestrado.

                                                
5 Realizado em Recife – PE, no período de 16 a 19 de setembro de 2003, promovido pelo Centro
Paulo Freire-Estudos e Pesquisas (UFPE), com o apoio da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP.
6 O resultado desse estudo foi apresentado na forma de Comunicação Oral, no IV Colóquio
Internacional Paulo Freire (2003). O desdobramento deste trabalho resultou, ainda, na elaboração do
artigo “Paulo Freire e a gestão democrática: uma leitura freireana da experiência de participação na
Secretaria de Educação no município de Santo André”, publicado no livro “Paulo Freire: um
pensamento atual para compreender e pesquisar questões do nosso tempo” (2005), organizado pela
Profa. Dra. Ana Maria Saul.
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Assumi o desafio de concretizar um dos objetivos da grande pesquisa da

Cátedra, há muito anunciado pela professora Ana Maria Saul, de construir uma

ferramenta virtual de pesquisa para o registro e disseminação das informações sobre

a influência do pensamento de Paulo Freire nos sistemas públicos de educação do

Brasil, subsidiando gestores de políticas públicas e pesquisadores.

Defini, então, como objetivo, criar uma ferramenta virtual para a disseminação

dessa pesquisa da Cátedra Paulo Freire, da PUC – SP, objetivando sistematizar os

estudos sobre a influência de Paulo Freire; possibilitar o uso, acesso e recriação das

decisões sobre as políticas públicas de educação, registradas neste instrumento, por

gestores e gestoras, educadores e educadoras em geral que trabalham ou

pretendem trabalhar à luz do pensamento de Paulo Freire.

1.2. Justificativa
As pesquisas que se desenvolvem sobre /e a partir do pensamento de Paulo

Freire, um dos maiores nomes na educação do século XX, revestem-se da maior

responsabilidade e importância.

O pensamento freireano é o pilar mais importante da corrente teórica crítico-

libertadora, que discute e defende uma educação popular e democrática (TORRES,

In MORROW E TORRES, 1997).

Sobre a relevância e a importância de Paulo Freire, Gadotti (In VALE, 1997,

p.01) afirma que “o pensamento de Paulo Freire continua vivo e fecundo,

desdobrando-se em múltiplas direções.”

Licínio Lima (2002, p.24) assim se manifesta a respeito da obra de Paulo

Freire:

Construída (e vivida) ao longo de mais de três décadas, dando
testemunho de diferentes tempos históricos e de variados espaços
políticos, geográficos e culturais, a obra escrita de Freire é
demasiado vasta e multifacetada para se deixar aprisionar em
esquemas reducionistas, em grelhas simples de leitura, e
principalmente em prescrições metodológicas e tecnicistas. (...) O
carácter indagativo, dialógico e humanista-crítico do seu pensamento
é incompatível com recepções fixistas, dogmáticas e sectárias, ou de
tipo extensionista e colonizante, perspectivas que de resto tão
firmemente criticou. Trata-se de um trabalho de reflexão que
testemunha e interroga a própria ação político-pedagógica
desenvolvida pelo autor, num constante vaivém teoria e prática,
reflexão e acção (nele indissociáveis), de um diálogo com os seus
críticos, de um pensar dialético e praxiológico, que fazem da sua



5

obra (escrita e não escrita) uma obra em processo e, seguramente,
uma obra aberta.

O trabalho realizado na Cátedra Paulo Freire, ao pesquisar práticas de

educação pública referenciadas na educação crítico-libertadora de Paulo Freire, tem

o objetivo de manter vivo o pensamento desse autor, numa perspectiva crítica. Por

isso há a necessidade de sistematizar, debater e disseminar os resultados dessas

compreensões, percepções, recriações e práticas na educação pública que se

assumem crítico- transformadoras.

A influência e relevância do pensamento de Paulo Freire têm se evidenciado

em muitos trabalhos da Pós-Graduação em todo o Brasil, tanto em nível de

Mestrado como em nível de Doutorado, principalmente a partir da década de 1990.

Por volta deste período, em mais de 300 trabalhos na área de educação, podem ser

encontrados aspectos do referencial teórico de Paulo Freire. Destes trabalhos, cerca

de 30% têm como objeto de estudo a análise de políticas públicas7.

Além dos estudos acadêmicos, verificou-se que muitas redes públicas de

ensino trabalham ou trabalharam, em suas gestões, com o referencial freireano,

principalmente a partir da década de 1990, quando começa a consolidar-se a

redemocratização do país, e os partidos de esquerda começam a assumir, por meio

de eleições diretas, gestões públicas. Assim, municípios como São Paulo (SP) –

onde Paulo Freire foi Secretário de Educação –, Porto Alegre (RS), Rio das Ostras

(RJ), Belém (PA), Diadema (SP), Recife (PE), entre tantos outros em todas as

regiões do Brasil, trabalharam a partir dos pressupostos freireanos e recriaram, a

partir de suas realidades e valores, na prática, os pressupostos de uma educação

comprometida com a transformação e com a libertação.

Estas gestões, pesquisas, estudos e práticas que possuem em seu bojo o

referencial no pensamento de Paulo Freire, juntamente com a compreensão de sua

obra e a construção coletiva de material que subsidie a reflexão daqueles que fazem

a educação, têm sido objeto de estudo da Cátedra Paulo Freire.

O presente trabalho surgiu, neste contexto, a partir da necessidade de tornar

públicos os resultados das pesquisas realizadas pela Cátedra, levando-os “para

além dos muros da PUC – SP” (Saul, 2003, p.55). Isso tem sido feito por meio de

                                                
7 Dados coletados a partir de pesquisa realizada para esta dissertação no Banco de dados da
CAPES. O detalhamento, tabulação e análise desta pesquisa encontram-se explicitados na seção
1.2. do primeiro capítulo.
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participações em congressos, seminários, encontros com pesquisadores e gestores

em educação e publicação de livros. No entanto, a intenção de ampliar essa

disponibilidade, criando uma ferramenta virtual de pesquisa que possibilite tornar

público8 o processo e os resultados da pesquisa sobre “a influência de Paulo Freire

nos sistemas públicos de educação no Brasil” tornou-se o objetivo central deste

trabalho, que busca, no âmbito das Novas Tecnologias de Informação e

Comunicação, o ambiente e as técnicas possibilitadoras para a realização deste

intento.

Percebemos no ciberespaço uma possibilidade de compartilhar a pesquisa e

o processo dessa pesquisa àqueles que se interessem pelas reflexões teórico-

práticas acerca de políticas públicas referenciadas em Paulo Freire.

Nesse sentido, disseminar no meio virtual – por meio da cartografia dinâmica

e da plataforma HTML9 para a web –, o conhecimento produzido na Cátedra Paulo

Freire da PUC – SP é semear criticamente as concepções e práticas comprometidas

com a educação crítico-libertadora de Freire, a fim de que pesquisadores, gestores e

aqueles que trabalhem nesta perspectiva possam recriar estas concepções e

práticas a partir do diálogo com o que for ali disseminado.

Este diálogo, por sua vez, não é qualquer diálogo, é diálogo entre sujeitos,

diálogo crítico. Paulo Freire, em “Medo e ousadia: o cotidiano do professor” (2003,

p.122-123), define a sua concepção de diálogo entre sujeitos:

O diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria
natureza histórica dos seres humanos. É parte de nosso progresso
histórico do caminho para nos tornarmos seres humanos (...) Isto é, o
diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os
seres humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente
comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se
encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e
refazem. Outra coisa: na medida em que somos seres

                                                
8 Esse tornar público, do nosso ponto de vista, tem que ver com o que Moran define como disseminar.
Disseminar, nessa concepção, significa plantar, semear, iniciar um processo de crescimento a fim de
gerar frutos, resultados, novas sementes.
9 HTML - sigla oriunda da expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem
de Marcação de Hipertexto. Trata-se de uma linguagem de marcação e atrelamento de espaços,
utilizada para produzir páginas na Web. Os documentos HTML podem ser interpretados por
navegadores. A tecnologia é fruto do "casamento" dos padrões HyTime - padrão para a
representação estruturada de hipermédia e conteúdo baseado em tempo - e SGML - padrão de
formatação de textos, que não foi inicialmente desenvolvido para hipertexto, mas tornou-se
conveniente para transformar documentos em hiper-objetos e para descrever as ligações. (definição
adaptada do endereço : http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML . Acessado em 15/03/2006)
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comunicativos, que nos comunicamos uns com os outros enquanto
nos tornamos mais capazes de transformar nossa realidade, somos
capazes de saber que sabemos, que é algo mais do que só saber
(...) Através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e não
sabemos, podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a
realidade.

A partir desta definição, a ferramenta virtual de pesquisa por nós construída

neste trabalho constitui-se num artefato de comunicação que se coloca – por meio

da disseminação do conhecimento produzido pelas pesquisas realizadas na Cátedra

– a serviço do diálogo como possibilidade na recriação e transformação da

educação pública em favor de uma escola popular e democrática.

A indagação, portanto, que dirigiu esta investigação esteve centrada em como

disseminar os resultados das pesquisas acadêmicas, realizadas no âmbito da

Cátedra Paulo Freire, da PUC – SP, sobre a influência de Paulo Freire nas políticas

públicas de educação, por meio de uma ferramenta virtual de pesquisa.

1.3. Objetivos
Este trabalho tem por objetivo principal criar uma ferramenta virtual de

pesquisa para disseminar os resultados das pesquisas realizadas no âmbito da

Cátedra Paulo Freire da PUC – SP entre gestores de políticas públicas e

pesquisadores em educação, utilizando-se do ciberespaço como ambiente

possibilitador desta disseminação.

Para alcançar efetivamente o objetivo proposto, alguns outros aparecem

como específicos:

• Reestruturar o site da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, para que seja

“hospedeiro” da ferramenta;

• Sistematizar, por meio da cartografia dinâmica, o conteúdo disponibilizado pela

Cátedra de maneira clara, concisa e de fácil acesso, privilegiando a usabilidade

da ferramenta;

• Verificar, por meio de questionários direcionados a educadores, a viabilidade e a

relevância dessa ferramenta.

1.4. Itinerário metodológico
Criar uma ferramenta de pesquisa para sistematizar e disseminar o

conhecimento – no âmbito das discussões sobre políticas públicas em educação



8

referenciadas no pensamento de Paulo Freire – que permita a interação entre esse

conhecimento e aqueles que por ele se interessem, utilizando para isso o aporte

tecnológico como suporte e veículo de comunicação, implica levar em consideração

o que evidencia Tornaghi (2005c, p.170) ao afirmar que: “os recursos tecnológicos

nada significam em si, nada fazem por si só. Eles precisam estar a serviço de um

projeto pedagógico claro”.

Essa compreensão de Tornaghi pode ser ampliada a partir da reflexão sobre

a relação entre técnica e educação apresentada por Freire (2001b, p.98): “Penso

que a educação não é redutível à técnica, mas não se faz educação sem ela (...)

Acho que o uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem, em lugar

de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa (...) Depende de quem usa a

favor de quê e de quem e para quê”.

Assim, consciente de que a ferramenta de pesquisa a ser concebida e

desenhada não deveria ser compreendida meramente como um recurso tecnológico,

mas, fundamentalmente, como um aporte ao processo de pesquisa desenvolvido no

âmbito da Cátedra Paulo Freire, lócus deste trabalho, fizeram-se necessárias minha

permanência e participação neste espaço por três semestres.

Referenciado epistemologicamente na relação entre ensino-pesquisa, em que

se processa a produção do conhecimento crítico na Cátedra, fui, ao longo desses

três semestres, atuando como pesquisador, desenhando o nosso itinerário

metodológico de pesquisa partindo da organização e sistematização das pesquisas

realizadas por meio do levantamento e análise de documentos relacionados a

estudos de casos de gestões públicas democráticas comprometidas com a visão

crítico-libertadora de educação proposta por Paulo Freire, a fim de compreender

essas práticas.

No decorrer destas atividades, estabelecemos as ações pertinentes ao

itinerário metodológico para a realização deste trabalho, cuja execução

desenvolveu-se da seguinte maneira:

1. Estudo e aprofundamento do referencial teórico em Paulo Freire, a partir das

leituras e discussões de sua obra, com o intuito de participar da pesquisa

produzida na Cátedra sobre a influência de Paulo Freire nas políticas públicas de

educação. O resultado dessa participação encontra-se registrado nos trabalhos

referentes aos estudos das gestões democráticas do Município de Santo André

(1997-2000 e 2001-2004), no Estado de São Paulo – estudo que trata da
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participação popular no interior da escola –, e no Município de Porto Alegre

(1993-1996), no Estado do Rio Grande do Sul – estudo que tem como mote a

reorientação curricular –, ambos no processo de democratização da gestão.

Esses estudos compõem parte do conteúdo sistematizado para compor a

ferramenta de pesquisa por nós concebida.

2. Organização e sistematização dessa produção, juntamente com as demais

produções da Cátedra sobre a temática, na forma de conteúdos disponibilizados

pela ferramenta de pesquisa e que estão disponíveis no site da Cátedra,

podendo ser acessados no “quadro do caso em estudo”, quadro este que se

encontra apresentado no terceiro capítulo deste trabalho.

3. Concepção da ferramenta de pesquisa, partindo do estudo e atualização do

conhecimento sobre as técnicas e sobre o uso das Novas Tecnologias da

Informação e Comunicação (NTIC’s)10, e com o intuito de: perceber o

ciberespaço como ambiente de pesquisa e suas possibilidades; delimitar uma

plataforma de design gráfico para a ferramenta que possibilitasse a disseminação

e a recriação do conhecimento; aproximar a ferramenta à dinâmica de pesquisa

da Cátedra (design pedagógico). Assim, definimos a opção pela elaboração da

ferramenta de pesquisa confeccionada na plataforma HTML, ou seja, na forma de

hipertexto, integrando-a à homepage da Cátedra Paulo Freire

(http://www.pucsp.br/paulofreire), que por sua vez tem como provedor o Portal da

PUC – SP11. O aporte teórico que deu suporte a essas opções encontra-se

apresentado no segundo capítulo deste trabalho.

4. Implantação e criação do conteúdo digital da ferramenta de pesquisa, tendo

como referenciais os eixos norteadores da proposta de Políticas Públicas de

Educação apresentadas por Paulo Freire como: democratização da gestão;

reorientação curricular; formação permanente de educadores; e políticas de

educação de jovens e adultos (EJA)12. Esse hipertexto para Web, atrelado ao site

da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP sob o link “Pesquisa”, foi construído por

meio de um conjunto de páginas de conteúdo, atreladas aos “Quadros do caso

                                                
10 Para isso, os principais referenciais teóricos utilizados foram Lèvy (1999) – notoriamente o maior
pensador contemporâneo da área das NTIC’s –, Almeida (2005 a e b), Tornaghi (2005c) e Valente
(2005d), por se tratarem de importantes pesquisadores brasileiros voltados aos estudo das NTIC’s na
Educação.
11 Este estudo encontra-se registrado na parte 2 do Capítulo III.
12 Eixos norteadores explicitados nas obras “A educação na cidade” (2001b) e “Política e educação”
(2001c).
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em estudo”, que, por sua vez, foram atrelados ao “Quadro-síntese da pesquisa”.

Os links, páginas e quadros que compõem o conteúdo digital da ferramenta de

pesquisa encontram-se apresentados na parte 2 do terceiro capítulo deste

trabalho. A fundamentação teórica para a determinação dos eixos norteadores

em políticas públicas sob o referencial freireano encontra-se apresentada na

parte 2 do primeiro capítulo deste trabalho.

5. Reestruturação do site da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, a partir da análise

e reorganização dos conteúdos existentes sistematizando-os em novas páginas

por meio de novos links, além da inclusão de novos conteúdos e da ferramenta

de pesquisa, compondo assim a nova estrutura desse site. Este procedimento

encontra-se descrito e apresentado na parte 1 do terceiro capítulo deste trabalho.

6. Produção de novos conteúdos pertinentes à pesquisa. Estes conteúdos dizem

respeito:

• à Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, sua trajetória, sua consolidação como

espaço de ensino-pesquisa e como a pesquisa sobre políticas públicas em Freire

realiza-se nesse contexto.

• à situação da pesquisa em políticas públicas de educação no Brasil, a partir do

mapeamento das produções encontradas no Banco de Dados da CAPES –

constando no período de 1987 a 2003 de 1769 trabalhos entre Dissertações de

Mestrado e Teses de Doutorado – buscando nesses a influência de Paulo Freire

como referencial teórico. Este material está disponível no site sob o link

“Bibliografia” – “Banco de teses” – descritos na parte 1 do terceiro capítulo deste

trabalho, Este levantamento se encontra apresentado no primeiro capítulo da

Dissertação.

7. Consulta avaliativa sobre a relevância, a viabilidade de uso e acesso da

ferramenta de pesquisa entre os usuários potenciais – gestores de educação

pública e pesquisadores em educação –, para que se possa consolidar o

potencial da ferramenta como instrumento de disseminação e recriação do

conhecimento produzido na Cátedra. Essa consulta foi realizada por meio do

envio de questionário13 , via Internet. O resultado obtido nesta consulta compõe

parte de nossas considerações finais acerca do trabalho realizado.

                                                
13 Cf. modelo anexo.
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É importante ressaltar que o planejamento e a elaboração do itinerário

metodológico para a realização deste trabalho, incluindo as ações e procedimentos,

nem sempre pode ser completamente definido a priori e ocorreu, de fato, num

movimento onde o conjunto de procedimentos foi continuamente repensado, e re-

elaborado para e durante a sua realização.

Dessa forma, as opções que permearam a organização das ações constantes

no itinerário metodológico para a realização do presente estudo vão ao encontro das

idéias apresentadas por Almeida (2005b: 39) de que: “(...) nesse processo de

realização das atividades, acontecem imprevistos, e mudanças fazem-se

necessárias, evidenciando que o projeto traz em seu bojo as idéias de previsão do

futuro, abertura para mudanças, autonomia na tomada de decisões e flexibilidade”.

Isto ocorre na medida em que o projeto pode ser entendido como ”uma

construção própria do ser humano, que se concretiza a partir de uma

intencionalidade representada por um conjunto de ações que ela antevê como

necessárias para executar, a fim de transformar uma situação problemática em uma

situação desejada” (ibid:40).

A flexibilidade e a abertura para mudanças apresentaram-se como fatores

indispensáveis a este trabalho, uma vez que a criação e disponibilização, na Web,

da ferramenta de pesquisa aqui apresentada, passou a desencadear – partindo de

sua concepção – novos estudos e reflexões que se somaram aos estudos previstos

no projeto e provocaram sua reestruturação, num movimento constante na busca de

alcançar os objetivos propostos.

Por fim, esclarecemos que as ações elencadas não se realizaram

necessariamente na ordem de sua apresentação. Muitas vezes, estas ações

ocorreram simultaneamente na sua concepção e distintamente na sua execução, o

que levou à necessidade da flexibilidade de nossa parte em refazer o pensado

anteriormente ou até mesmo, ainda, re-conceber a ação. Na prática, a realização

dessas ações exigiu, de nossa parte, abertura para mudanças e autonomia na

tomada de decisões.

1.5. Estrutura do trabalho
O presente trabalho apresenta-se dividido em três capítulos, organizados da

seguinte forma:
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Capítulo I – denominado “O pensamento de Paulo Freire como referência

para a construção de políticas públicas de educação”, encontra-se dividido em duas

partes. Na primeira parte, intitulada “A importância do pensamento de Paulo Freire

no cenário da educação: a expressão de pesquisadores e estudiosos”,

apresentamos a importância do pensamento de Paulo Freire como principal

representante da educação crítico-libertadora no cenário da educaçãoPara isso,

utilizamos obras de Ana Maria Saul (In APPLE e NÓVOA, 1998) Antônio Flávio

Moreira (2006), Carlos Alberto Torres (1997-2000-2006), Licínio Lima (2002), e

Miguel Arroyo (2000), a fim de balizar diferentes contribuições que tratam do

pensamento freireano. Ainda na primeira parte, apresentamos sob o título “A

produção acadêmica referenciada em Paulo Freire”, um levantamento de dados

sobre a produção acadêmica da Pós-Graduação no Brasil entre 1987 e 2003 sobre

políticas públicas de educação, referenciadas em Paulo Freire, disponibilizados no

Banco de Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior), a fim de evidenciar a importância de Freire nos estudos e pesquisas sobre

a temática.

A segunda parte encontra-se destinada às reflexões de Paulo Freire e autores

que com ele atuaram na gestão pública em educação, sobre sua concepção de

políticas públicas de educação no Brasil, delimitando, com base em suas obras “A

educação na cidade” (2001b) e “Política e educação” (2001c), os quatro eixos

norteadores definidos, por ele, como necessários para a construção de um projeto

político pedagógico voltado para uma escola pública popular e democrática.

Capítulo II – Denominado “O ambiente virtual como possibilidade na

disseminação do conhecimento”. Divide-se em duas partes. Na primeira parte,

apresentamos os princípios norteadores que fundamentam, numa visão freireana, o

uso da tecnologia como possibilidade de comunicação e diálogo na disseminação e

construção do conhecimento. A segunda parte, intitulada “A internet como

possibilidade na pesquisa”, é dedicada à apresentação de diferentes contribuições

teóricas voltadas à compreensão da utilização do ciberespaço como ambiente de

criação, recriação e disseminação do conhecimento, a fim de justificar nossa opção

pelo ciberespaço como ambiente para a concepção e implantação da ferramenta de

pesquisa.

Capítulo III – Denominado “O conteúdo digital: a reestruturação do site e a

criação da ferramenta de pesquisa da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP”. Encontra-
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se dividido em duas partes. A primeira parte trata da apresentação da concepção e

procedimentos utilizados para a reestruturação do site da Cátedra, “hospedeiro” da

ferramenta de pesquisa. A segunda parte dedica-se a apresentar a ferramenta virtual

de pesquisa da Cátedra, o conjuntos de suas páginas, links e conteúdos.

O texto contém, ainda, considerações finais, onde apresentaremos as

respostas à consulta avaliativa em relação à relevância e viabilidade da ferramenta

virtual de pesquisa por nós criada neste trabalho.

Acrescentam-se, finalmente, as Referências e Anexos – contendo o convite à

consulta avaliativa enviado aos avaliadores, o modelo de questionário criado por nós

para essa consulta, as tabelas e quadros que complementam as informações

apresentadas no primeiro capítulo deste trabalho, e um CD ROM com o conteúdo

digital do site e da ferramenta virtual de pesquisa da Cátedra Paulo Freire.



CAPÍTULO I

O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE COMO REFERÊNCIA PARA A

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
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1.1. A importância do pensamento de Paulo Freire no cenário da
educação: a expressão de pesquisadores e estudiosos
Nesta seção, apresentamos algumas considerações de importantes

pesquisadores e estudiosos da educação que atestam a importância e a

atualidade do pensamento de Paulo Freire no cenário da educação,

particularmente naqueles aspectos que possam contribuir para a construção de

políticas públicas de educação.

Para isso, visitamos obras de referência dos seguintes autores: Ana

Maria Saul (In APPLE e NÓVOA, 1998), Antônio Flávio Moreira (2006); Carlos

Alberto Torres e David Morrow (1997), Carlos Alberto Torres (2000), Carlos

Alberto Torres e Antônio Teodoro (2006); Licínio Lima (2002); e Miguel Arroyo

(2000).

Vale ressaltar que nossa intenção, na visita realizada às obras, não é a

de esgotar a extensão do tratamento dado por esses autores no contexto

histórico e epistemológico em que referenciam a obra de Paulo Freire.

Licínio Lima (2002, p. 24-25) alerta que Freire:

Recusando todo o tipo de enclausuramento e de ortodoxia,
sem nunca denegar a sua militância ou enfraquecer as suas
convicções, antes se oferecendo à crítica e à argumentação
incessante, rejeitando práticas invasoras, de endoutrinamento
ou de simples persuasão e convencimento, radicalmente
opostas às suas concepções libertadora e problematizadora de
educação, oferece-nos uma obra solidamente referenciada a
opções políticas e ancorada em valores e compromissos éticos.
Não um acervo definitivamente balizado ou encerrado sobre si
mesmo, mas antes revelador da sua incompletude (e mesmo
comprazendo-se nela), abrindo-se a muitos temas e problemas
que por vezes só enunciou, mas não aprofundou, e a outros
que, não tendo chegado a ser enunciados, poderão
congruentemente vir a ser engendrados a partir de sua matriz.

A influência de Paulo Freire no campo da educação perpassa interesses

que dizem respeito à teoria e prática, quer no âmbito da educação popular,

mais especificamente na educação de jovens e adultos, quer no movimento de

reorientação dos currículos, quer ainda na formação de educadores e nas

políticas de gestão pública de educação.
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Neste texto, localizamos, nas obras de Carlos Alberto Torres, marcos

teóricos que dizem respeito à contribuição de Freire no campo conceitual da

educação popular. Antônio Flávio Moreira salienta, na obra consultada, os

pressupostos freireanos no estudo dos currículos. Miguel Arroyo destaca a

relevância do pensamento freireano para a formação de professores e,

finalmente, Licínio Lima aprofunda o valor do referencial freireano nos estudos

sobre a gestão democrática da educação.

Indicamos que a relevância do pensamento de Paulo Freire na educação

encontra-se, para Morrow e Torres (1997, p.250), no contexto do paradigma da

educação popular, que “foi inicialmente utilizado, na América Latina, para

definir o tipo de educação pública concebida pelos governos liberais no século

dezanove. A educação popular contemporânea esteve também associada às

acções políticas de grupos cristãos e socialistas nascidas por influência dos

primeiros contributos de Paulo Freire, no Brasil dos anos sessenta”.

Para Torres (2000, p.11), preocupado com a questão da educação

popular e com o projeto de sociedade que esta educação anuncia, Paulo Freire

“inspirou toda uma geração de educadores críticos. Ele foi um pedagogo que

ampliou nossas percepções do mundo, alimentou nosso desejo, iluminou nossa

consciência das causas e conseqüências do sofrimento humano, e consciência

da necessidade de desenvolver uma pedagogia ética e utópica para a

mudança social”.

Nesse contexto, Morrow e Torres (1997, p. 251) associam o pensamento

de Paulo Freire ao desenvolvimento histórico e epistemológico da teoria crítica,

principalmente sob influência da escola de Frankfurt, explicitando que:

(...) O princípio fundamental de Freire sobre a ligação da
educação e da política, a sua recorrente questão de aprender a
ler a palavra e o mundo (FREIRE E MACEDO, 1987), e a
própria definição de educação popular recentemente proposta
por Freire mostrarão as relações com uma análise baseada no
senso comum (e no <<bom senso>>) das pessoas, na
actividade prática como base do conhecimento popular e na
educação como prática contra-hegemónica. A definição de
educação popular recentemente dada por Freire merece ser
tida em consideração aqui: <<a educação popular postula
como esforço a desenvolver a mobilização e a organização das
classes populares com o objectivo de criar um poder popular>>
(citado em R.M.Torres, 1988:59).
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Podemos inferir, a partir do olhar de Carlos Alberto Torres, que Paulo

Freire influenciou e influencia toda uma corrente de pensadores, no cenário da

educação, que se preocupam com a ampliação de “nossas percepções de

mundo”, na direção da educação popular como forma de mobilização e prática

contra-hegemônica, onde as formulações e decisões de políticas públicas de

educação aparecem como fundamentais à criação do que Freire denomina

“poder público popular”.

Antonio Flávio B. Moreira (2006, p.124) enfatiza a influência do

pensamento de Paulo Freire nas discussões sobre a teoria de Currículo e no

movimento de reorientação curricular no Brasil. A partir da década de sessenta,

(...) travaram-se inúmeros debates sobre questões educacionais
e desenvolveram-se iniciativas que transcenderam os limites do
sistema educacional formal. Propôs-se uma campanha de
alfabetização de adultos, criaram-se centros de cultura popular e
organizou-se o movimento de educação de base. [Esses]
esforços (...) foram liderados por grupos ligados à igreja católica,
estudantes universitários, intelectuais, etc. Os movimentos
pretenderam contribuir para a transformação das estruturas
sociais, econômicas, culturais e políticas do país e para a
criação de uma sociedade mais justa. Uma acentuada
preocupação com o desenvolvimento da autonomia cultural do
país e uma crença no papel da educação em tal processo
perpassaram esses movimentos.

 A crença no papel da educação como via política para a transformação

das condições sociais injustas existentes no Brasil da época, defendida no

âmbito da tendência católico-progressista, emerge, conforme Moreira (Ibid,

p.124-125), da pedagogia crítica “centrada, inicialmente, nas idéias e na prática

de Paulo Freire”.

Essa nova tendência impacta as discussões curriculares. Moreira (Ibid,

p.129) explicita que, a partir dos pressupostos defendidos por Paulo Freire,

pode-se inferir que:

A educação visa a conscientizar os oprimidos, capacitando-os
a refletir criticamente sobre seu destino, suas
responsabilidades e seu papel no processo de vencer o atraso
do país, a miséria e as injustiças sociais. Para isso, novos
currículos se fazem necessários, já que o currículo tradicional,
abstrato, teórico e desligado da vida real, não pode jamais
desenvolver a consciência crítica do educando.
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O conteúdo curricular, para constituir-se em instrumento de
conscientização e emancipação do oprimido, precisa
corresponder à reapresentação organizada, sistematizada e
desenvolvida, aos indivíduos, das coisas que eles desejam
entender melhor. Como conseqüência, o ponto de partida da
seleção e organização do conteúdo curricular deve ser a
situação existencial presente e concreta dos alunos.

Moreira (Ibid, p.129-130) salienta, ainda, que a contribuição de Paulo

Freire, “(...) no que se refere ao pensamento curricular (...) representa o

primeiro esforço, no Brasil, de enfocar conhecimento e currículo a partir de um

interesse em emancipação”.

No entanto, o momento histórico acima apresentado é sucedido por um

período onde as discussões sobre educação na perspectiva emancipadora são

alijadas do cenário brasileiro, uma vez que:

Com o golpe militar de 1964, e as importantes transformações
sócio-políticas e econômicas que o sucederam, os enfoques
críticos desapareceram de cena, enquanto que, favorecido não
só pelas mudanças contextuais, mas também pelo momento da
influência americana (acordo MEC-USAID), o tecnicismo
acabou por tornar-se dominante no pensamento educacional
brasileiro, em geral, e no campo do currículo em particular.
Assim, quando a disciplina currículos e programas tornou-se,
de fato, parte integrante do treinamento de professores e
especialistas educacionais, foi a tendência tecnicista a que
prevaleceu nos cursos. (Ibid, p.130)

Assim, na segunda metade da década de sessenta, até o final da

década de setenta, Paulo Freire foi impedido de continuar sua prática educativa

no Brasil, dando continuidade à sua produção a partir do exílio. Isso acarretou

a ausência de seu pensamento, assim como a maioria dos outros pensadores

críticos, nos estudos em educação realizados no país. Neste período:

Nas bibliografias dos programas dos cursos de Pós-Graduação
encontramos autores tecnicistas (Bloom, Gagné, Gronlund,
Mager, etc.), autores progressistas (Dewey, Kilpatrick, Bruner,
Caswell, Miel, etc), autores que podem ser relacionados ao
paradigma circular-consensual proposto por Domingues (Pinar,
Berman, etc.) e mesmo autores críticos (Bourdiel, Passeron,
Freire, Ribeiro, etc.). Estes últimos foram incluídos em apenas
dois programas, ambos em 1976, quando general Geisel já
havia lançado as sementes do processo de descompressão
que culminaria, durante o governo Figueiredo, com a abertura
política. (Ibid, p.141, grifo nosso)
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Durante o “processo de descompressão” explicitado por Moreira, alguns

escritos de Paulo Freire e algumas impressões de seu  trabalho que este havia

realizado no Chile e na África durante o período do exílio chegaram ao

conhecimento de estudiosos brasileiros. Isto marca a volta do pensamento

freireano às discussões educacionais no Brasil, juntamente com a teoria crítica.

Esses pensamentos tornaram-se crescentes no final da década de

setenta e no início da década de oitenta, quando não só a obra de Paulo Freire,

mas a sua atuação em prol da redemocratização do país – Paulo Freire retorna

ao Brasil, após o exílio, em 1979 – tornaram-se cada vez mais presentes no

cenário das discussões político-pedagógicas no Brasil, tornando-o, como já

explicitado anteriormente, a principal referência do pensamento crítico-

libertador no cenário brasileiro.

Miguel G. Arroyo (2000, p.81) aborda a importância de Paulo Freire no

contexto da formação de educadores. O autor aponta a imprescindível

politização da educação e o caráter ideológico do fazer docente a serviço de

um projeto político-pedagógico posicionado, não neutro, destacando que

“Paulo Freire insistiu na dimensão humanizadora ou desumanizadora de toda

relação pedagógica”.

 Arroyo (Ibid, p.146) esclarece que:

Paulo Freire não inventou à toa o termo “Pedagogia da
libertação”. A união entre educação e liberdade vem de longe,
ao menos na pedagogia humanista que tem como foco os
educandos e educadores como pessoas, como seres
humanos. Os vínculos entre educação, liberdade, autonomia,
emancipação são mais antigos do que os vínculos entre
educação e mercado. Para os mestres de ofício, a
transgressão de formas de gestão tão centralizadas e
normatizadas tem o sentido do aprendizado da liberdade. O
aprendizado da liberdade para poder ensinar a liberdade.

Do ponto de vista destacado por Arroyo, em referência ao pensamento

de Paulo Freire, podemos entender que a “união entre educação e liberdade”

tem que ver diretamente com a discussão e a implementação de gestões

públicas populares e democráticas, gestões essas que implicam a dimensão

humana do fazer pedagógico, e reconheça em todos os atores da educação
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sujeitos inconclusos, em processo de “se fazer, fazendo”. Nesse sentido, o

autor destaca que:

Uma das contribuições mais significativas de Paulo Freire tem
sido reeducar nosso olhar pedagógico. Dirigi-lo para os sujeitos
humanos, para suas condições de humanização. Reeducar
nosso olhar sobre a infância e adolescência, os educandos.
Quando reeducamos nosso olhar de mestres não veremos
neles apenas analfabetos ou alfabetizados, aprovados ou
repetentes, lentos, aceleráveis ou acelerados. Reeducando
nosso olhar nos reeducamos. (ARROYO, 2000, p.246-247)

Conforme Arroyo (Ibid, p.247), um dos pontos mais importantes no

pensamento de Paulo Freire sobre a formação de educadores e educadoras

numa perspectiva crítico-libertadora é “enxergar humanização, valores,

saberes, cultura, onde o olhar pedagógico viciado apenas vê barbárie, e

analfabetismo, ignorância atraso ou violência”.

A respeito da ação educativa “junto aos oprimidos” na busca de

restaurar a humanidade perdida, Arroyo (Ibid, p.238) aponta a própria

experiência de Freire na formação de educadoras e educadores da educação

básica mineira como referencial de coerência entre o discurso explicitado na

obra e a prática efetiva do educador, ao enfatizar que, nos encontros com

essas educadoras e educadores, “Paulo Freire dialogava com as professoras e

professores da escola popular, sobretudo, não tanto através de suas teorias,

nem de métodos, mas através de suas histórias de vida, de educador. Eram

falas de educador para educador sobre o mesmo ofício”.

Assim, era no diálogo com outros educadores que a relação entre os

pressupostos defendidos por Freire em sua obra e sua ação pedagógica no

movimento de formação de professores da escola pública se consolidava.

Arroyo (Idem) salienta que a influência e a atualidade do pensamento freireano

encontram-se na própria identidade entre Paulo Freire e os educadores

populares, na medida em que, para o autor:

Paulo Freire foi e é uma imagem forte para os mestres mas
também estes foram uma referência para ele. Estes encontros
revelavam sintonias e identidades mútuas. Escrever a história
da educação brasileira, latino-americana ou da educação
popular sem lembrar de Paulo seria uma injusta lacuna. Olhar a
imagem reconstruída do magistério nas últimas décadas sem
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ver e captar a imagem de Paulo Mestre seria um injusto
esquecimento.
Seria desafiador pesquisar e reconstruir percursos tão
sintonizados, o de Paulo e o da categoria [de professores da
educação básica da escola pública]. Um aprendizado mútuo,
em fronteiras tão próximas.

Licínio Lima (2002, p.28) aponta como essenciais as contribuições de

Paulo Freire para as discussões e produções teórico-práticas centradas na

“governação democrática da escola pública”. O autor destaca que, na obra de

Freire, a politicidade da educação aparece como fator fundante de seu

pensamento e que, por esse motivo, a administração da educação pública tem

papel fundamental na transformação e construção de uma governança

democrática voltada para a emancipação popular.

Para Freire parece muito claro, desde as suas primeiras obras,
que toda a acção político-pedagógica pressupõe suporte
organizativo e, por sua vez, acção administrativa, tal como, por
seu turno, não pode deixar de conceber a acção administrativa
como acção política; política e administração são inseparáveis,
ao passo que a organização (como unidade social-formal e
como acção de organizar), não podendo ser neutra (tal como a
educação), jamais poderá ser entendida como meramente
instrumental.

O autor salienta que, ao destacar Freire como referência importante no

campo da administração pública em educação, não se deve considerar apenas

seu posicionamento teórico, mas sua atuação no campo da gestão

educacional, frutos de sua vivência e de sua visão de mundo. Portanto:

As suas críticas às concepções mecanicistas, racionalistas e
burocráticas de organização e de administração não são
apenas derivadas do seu pensamento político-pedagógico,
mas são também resultantes da sua longa experiência de
direcção e de suas intervenções de tipo administrativo14. Como
sempre, nele, as experiências de vida e sua andarilhagem pelo
mundo transcendem o estatuto de detalhes ou de curiosidades
biográficas para se encontrarem criticamente plasmadas em

                                                          
14 “Desde a direcção da Divisão de Educação e Cultura e, mais tarde, a superintendência do
SESI (Serviço Social da Indústria), a participação nos governos de Miguel Arraes (todas em
Pernambuco), a direcção do Departamento de Extensão Cultural da Universidade de Recife, a
presidência da Comissão Nacional de Cultural Popular e a coordenação do Plano Nacional de
Alfabetização de Adultos (ambas durante o governo de Goulart), até ao cargo de Secretário da
Educação do Município de São Paulo, ou à direcção do Vereda (Centro de Estudos em
Educação), por exemplo”.  (LIMA, 2002, p. 29)
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sua obra e fazerem parte integrante de suas propostas. (LIMA,
2002, p. 28-29)

A partir do estabelecimento de íntima relação entre a produção teórica e

a prática educativa e administrativa de Paulo Freire, Licínio Lima (Ibid, p.85-86)

avança para a demarcação do quadro conceitual que estabelece a proposta de

Freire para as políticas públicas em educação:

Já quando de suas reflexões sobre política educativa e
administração escolar, suscitadas pela sua experiência na
Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo e
reunidas em diálogos-entrevistas sob o título de A educação na
cidade (FREIRE, 1991), e também em Professora sim, tia não
(FREIRE, 1997c), onde aprofunda a questão da
profissionalidade docente, se registara um encontro privilegiado
com o universo da educação formal, com a prática docente, o
currículo e a avaliação, a organização e a administração das
escolas, etc. Encontro que surpreendeu alguns observadores,
e que outros reconheceram como improvável, por
possivelmente o terem fixado, imutavelmente, em torno de sua
célebre Pedagogia do oprimido (FREIRE, 1975b) e das suas
conhecidas contribuições para a alfabetização e educação
popular dos adultos. Fixação certamente mais adoptada por
certas recepções e por certas críticas esteriotipadas (mesmo
quando mais favoráveis ou estusiásticas, do que
desfavoráveis), do que por uma obra e por um olhar que Freire
vinha, de facto, interrogando, (re)trabalhando e (re)construindo
por referência aos problemas do seu tempo e do seu espaço;
tendo em atenção os problemas da educação toda, não escolar
e escolar, sobretudo a partir dos anos 80 e do seu regresso ao
Brasil, depois dos tempos de exílio. Esta nova fase, de reflexão
e intervenção em favor da democratização do seu país, de
militância político-pedagógica, e também partidária,
representou realmente um “renascimento pedagógico”
(NÓVOA, 1998a:180-182), um período punjante (até a sua
morte em maio de 1997) em que esteve muito activo, em que
escreveu e organizou vários livros, e em que viu o seu trabalho
(sobretudo o mais recente) ainda mais internacionalizado,
estudado e debatido, especialmente por parte de destacados
académicos norte-americanos e por alguns europeus, activos
na construção e discussão de uma pedagogia crítica.

Licínio Lima, nesta descrição, aponta os marcos teóricos fixados por

Freire para a construção de políticas públicas em educação voltadas para a

criação de uma escola pública popular e democrática, quando enuncia que em

A educação na cidade e Professora sim, tia não, Freire aprofunda questões

como “profissionalidade docente, currículo” e “administração das escolas”.
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Estes marcos teóricos são evidenciados por Freire (2001b) como objetivos de

sua administração na educação da cidade de São Paulo, no período de sua

gestão (1989-1991): democratização da gestão; reorientação curricular;

formação permanente de educadores; e políticas de alfabetização de jovens e

adultos.

Apresentadas, nesta seção, algumas pontuações de autores sobre a

relevância e a atualidade do pensamento de Paulo Freire nas discussões sobre

políticas públicas de educação. A próxima seção evidenciará a importância de

Paulo Freire no cenário da educação por meio da produção acadêmica da Pós-

Graduação brasileira.

1.2. A produção acadêmica referenciada em Paulo Freire

A importância do pensamento de Paulo Freire também é evidenciada por

meio da produção acadêmica que consta no Banco de Teses da Capes15

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que faz

parte do Portal de domínio público do Ministério da Educação e Cultura (MEC)

– Brasil, que inclui informações sobre dissertações e teses defendidas nos

Programas de Pós-Graduação no Brasil, no período 1987-200316.

A metodologia para a realização do levantamento de dados obedeceu

aos procedimentos necessários à pesquisa em bancos de dados eletrônicos

e/ou virtuais. Realizamos esta pesquisa por meio da escolha das seguintes

chaves de busca: educação, políticas públicas, Paulo Freire.

A palavra-chave educação permitiu o acesso a 10272 trabalhos. O

refinamento da busca, por meio da combinação das palavras educação e

política pública, resultou em 1769 trabalhos.

A partir da combinação educação e Paulo Freire, acessamos 315

dissertações e teses e, por fim, ao unir as palavras-chave educação, política
pública e Paulo Freire, pudemos acessar 85 pesquisas concluídas17.

                                                          
15 Este banco de dados pode ser acessado, via internet, no endereço
http://www.capes.gov.br/servicos/bancoteses.html .
16 Este período compreende o conteúdo disponibilizado, de Dissertações e Teses, quando a
coleta de dados foi realizada – dezembro de 2005 e janeiro de 2006. Após esta data, outros
trabalhos foram incluídos no Banco de Teses.
17 Cf. Tabelas 1 e 2 anexas.
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Os dados obtidos foram organizados em tabelas e quadros, a partir da

leitura analítica dos formulários de cada trabalho, disponibilizados no Banco de

Teses. O campo do formulário do qual consta o resumo da pesquisa, fornenceu

subsídios importantes para que pudéssemos identificar os conceitos da

pedagogia freireana, utilizados pelos autores, e categorizá-los nos eixos

norteadores da política educacional propostos por Paulo Freire.

Salientamos que, entre os trabalhos encontrados a partir da chave de

busca educação e Paulo Freire, cerca de 40% foram produzidos em cursos de

Pós-Graduação inseridos em áreas do conhecimento que não a educação

(Saúde, Ciência Política, Direito, entre outras). O pensamento de Paulo Freire é

destacado, nestas áreas, como referência para discutir formação, humanização

e conscientização política18.

Tivemos também o interesse em verificar a dependência administrativa

das instituições onde estas pesquisas foram realizadas. Constatamos que a

maioria delas (71,75%) foram produzidas em instituições públicas, seguidas

das instituições confessionais (17,46%) e, por último, em instituições

particulares (10,79%)19. A mesma constatação ocorre com os trabalhos em

políticas públicas.

Os formulários com a especificação de informações sobre os trabalhos20

foram obtidos a partir das listagens das pesquisas, decorrentes do processo de

busca anteriormente apresentado.

Destacamos que entre as 315 pesquisas em educação referenciadas no

pensamento freireano, 27% dizem respeito a políticas públicas21.

Observamos o crescimento da produção de trabalhos na área de

educação referenciados em Paulo Freire. Houve um grande crescimento

desses trabalhos em cada período. Ressaltamos que, no primeiro período

observado (1987-1989), havia 12 pesquisas concluídas sobre a temática. Já no

último período (2002-2003), esta produção alcançou 120 trabalhos, ou seja, o

número de trabalhos aumentou dez vezes em relação à quantidade inicial22.

                                                          
18 Cf. Tabela 3 anexa.
19 Cf. Tabela 4 e 5 anexas.
20 Cf. modelo anexo.
21 Estes trabalhos constam da tabela 7, apresentada como anexo.
22 Cf. tabela 1 anexa.
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Verificamos o mesmo crescimento em relação aos estudos no campo

específico das políticas públicas de educação com referência a Paulo Freire.

Neste campo, o aumento foi de 13 trabalhos encontrados no primeiro período

(1987-1989), para 37 trabalhos no último (2002-2003), demonstrando um

aumento de mais de treze vezes em relação à quantidade inicial23.

O crescimento da quantidade de trabalhos que referenciam Paulo Freire,

tanto no campo da educação de uma maneira geral quanto em políticas

públicas de educação, pode ser atribuído à experiência de Freire como

Secretário de Educação no município de São Paulo (1989-1991). A Gestão

Paulo Freire é considerada um marco entre os autores e pesquisadores, que

tomam como base a teoria crítico-libertadora, na construção de uma escola

pública popular e democrática. Este nosso trabalho, no contexto da pesquisa

sobre políticas públicas de educação, é um exemplo disso.

Acreditamos que a repercussão da proposta e das práticas educacionais

referentes à Gestão Paulo Freire despertaram e despertam o interesse dos

pesquisadores, redirecionando seus olhares para a busca do entendimento

dessas políticas. Esta repercussão refletiu, em nosso entendimento, no

aumento significativo de trabalhos voltados ao estudo de educação com o

referencial freireano.

Houve o interesse de nossa parte em verificar a distribuição desta

pesquisa no Brasil. A partir da leitura dos formulários, percebemos que há uma

concentração da produção destes trabalhos na região sudeste, seguida da

região sul, nordeste, centro-oeste e, por último, norte.

Dentre os trabalhos encontrados na área da educação, observamos que

cerca de 52% foram realizados com financiamento e cerca de 48% sem

financiamento. Este financiamento diz respeito às bolsas de estudo concedidas

principalmente pela CAPES e CNPq, entre outras. Em relação aos estudos

sobre políticas públicas de educação, 44% dos trabalhos foram financiados,

enquanto 56% destes foram realizados sem financiamento.

Com o interesse de verificar nas dissertações e teses quais conceitos da

obra de Paulo Freire foram utilizados pelos pesquisadores, construímos

quadros que pudessem indicar esses conceitos, a frequência dos mesmos e a

                                                          
23 Cf. Tabela 2 anexa.
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categorização destes com os eixos norteadores da política educacional

freireana.

O quadro 1, a seguir, apresenta um panorama geral de como estes

conceitos se distribuíram na produção acadêmica em foco.

Quadro 1 - Produção acadêmica, por eixo temático e conceitos, que referenciam
Paulo Freire em estudos sobre políticas públicas de educação.

          Eixos temáticos

Conceitos

Democratização
da gestão

Reorientação
curricular EJA Formação

de
educadores

Total %

diálogo 7 8 7 4 26 30,59%
conscientização 4 2 6 2 14 16,47%
politicidade 4 3 2 5 14 16,47%
educação libertadora 4 3 5 2 14 16,47%
construção coletiva
do conhecimento 1 2 1 4 8 9,41%
participação 7 3 2 4 16 18,82%
ação-relfexão-ação 1 2 2 4 9 10,59%
humanização 0 2 0 2 4 4,71%
curiosidade
epistemológica 0 0 1 1 2 2,35%
historicidade 0 2 0 1 3 3,53%
concepção de
homem 0 1 0 1 2 2,35%
saber de experência
feito 2 1 0 3 6 7,06%
emancipação 1 1 0 1 3 3,53%
educação popular 1 3 0 2 6 7,06%
diversidade
cultural/social 1 0 0 1 2 2,35%
transformação 0 1 0 0 1 1,18%
ética 0 0 0 4 4 4,71%
relação educador-
educando 1 0 0 1 2 2,35%
cultura 0 0 0 1 1 1,18%
cidadania 0 0 1 1 2 2,35%
hegemonia 0 0 1 0 1 1,18%
autonomia 2 0 0 2 4 4,71%
currículo Crítico 0 1 0 0 1 1,18%
oprimido/opressor 0 1 0 0 1 1,18%
gestão democrática 2 0 1 0 3 3,53%
dialética 0 0 1 0 1 1,18%
criticidade 0 1 0 0 1 1,18%

TOTAL 38 37 30 46 151

Observamos que os conceitos mais presentes nesta produção são:

diálogo; participação;  educação libertadora; conscientização e;  politicidade.
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O detalhamento da presença destes conceitos, em cada um dos eixos

temáticos apresentado, se encontra anexado este trabalho24.

Evidenciados os dados que demonstram a importância do pensamento

de Paulo Freire no campo da pesquisa em educação, com especial destaque

aos estudos sobre políticas públicas, passaremos a explicitar os marcos

referenciais da proposta de Paulo Freire para a educação pública e popular.

Aprofundaremos, na segunda parte deste capítulo, os quatro eixos que

pautaram a política de educação da cidade de São Paulo, na gestão Paulo

Freire. Esta análise será de fundamental importância por constituir o referencial

teórico que marca a concepção e a construção de nossa ferramenta virtual de

pesquisa.

                                                          
24 Cf. Quadros 2, 3, 4 e 5 anexos.
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1.3. Políticas públicas de educação: marcos referenciais da proposta de
Paulo Freire para uma educação pública, popular e democrática

Nesta seção, apresentamos os marcos referenciais da proposta de Paulo

Freire para uma educação pública popular e democrática. Foram selecionados e

articulados os extratos centrais da própria expressão de Paulo Freire, que figuram

em suas obras a respeito deste tema, e aqueles de autores que com ele

trabalharam, assumindo posições importantes na administração da Secretaria da

Educação de São Paulo.

Ao ser eleita prefeita de São Paulo17, para o período 1989 -1992, Luiza

Erundina de Sousa, do Partido dos Trabalhadores, convidou o educador Paulo

Freire para assumir a pasta da Educação. Gadotti e Torres (op.cit. FREIRE, 2001b,

p.11-12) assim se manifestam sobre este fato:

Para a nova administração municipal foi muito simples escolher
quem dirigiria a Secretaria Municipal de Educação (...). Paulo Freire
era a opção mais lógica. Membro-fundador do PT, membro da
Comissão de Educação do partido, presidente da Fundação Wilson
Pinheiro, do PT, e um verdadeiro mito vivo da pedagogia crítica. Os
trabalhos de Paulo Freire têm reconhecimento nacional e
internacional. A obra de Freire tem suscitado múltiplas polêmicas,
convidando à experimentação educativa e à inovação. Enfim, sua
obra tem sido objeto de leituras, textos acadêmicos, teses doutorais,
no Brasil e no mundo inteiro.

Segundo Ana Maria Saul (In APPLE e NÓVOA, 1998, p.156), a escolha de

Paulo Freire para a pasta de Educação, em São Paulo, “gerou expectativas,

reacções e tensões em diferentes sectores da sociedade, posto que seu programa

do governo privilegiaria as classes menos favorecidas da população, invertendo

prioridades”.

                                                
17 A cidade de São Paulo, a segunda maior da América latina, depois da cidade do México é uma das
cinco maiores metrópoles do mundo, tem 11,4 milhões de habitantes, dos quais 1,2 milhão são
analfabetos. São Paulo é o centro financeiro do Brasil e o município de São Paulo contou com um
orçamento, para 1990, de 3,87 bilhões de dólares. A secretaria de educação pública, que por lei
municipal deve receber 25% dos impostos arrecadados no município, contou com um orçamento
educativo de meio bilhão de dólares”.
“...No início de seu mandato, Freire encontrou 700 escolas, muitas delas em condições bastante
precárias, uma educação municipal de pouca qualidade, servindo a 720.000 alunos distribuídos por
partes iguais entre educação infantil (4 – 6 anos) e educação fundamental (7 – 14 anos). No total,
39.614 funcionários da educação municipal (professores, administradores e pessoal de apoio), que
representavam 30% do total de servidores públicos da cidade de São Paulo, constituindo um desafio
à imaginação administrativa e pedagógica”. (GADOTTI E TORRES op.cit. FREIRE, 2001b, p.14).
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Esta administração, no cenário da educação, é conhecida como “Gestão

Paulo Freire”, embora Freire tenha deixado o cargo após dois anos de exercício.

Em Gadotti e Torres (op.cit. FREIRE, 2001b, p.12-13), encontramos um

comentário explicativo para a saída de Paulo Freire da Secretaria da Educação:

[Após dois anos de exercício e da] implementação de um novo
modelo educativo, consolidando uma equipe de primeira linha, mais
experiente e amadurecido que no princípio, cheio de entusiasmo,
medo e ousadia, (...) Freire decidiu que era tempo de reencontrar-se
com os clássicos, na intimidade de sua biblioteca. (...) não só como
uma figura pedagógica muito significativa, mas sim como um
“embaixador ad honorem” da Secretaria de Educação de São Paulo.
Freire não se retira da Secretaria Municipal de Educação porque o
modelo que ajudou a traçar e implementar tenha fracassado. Ao
contrário, ele se retira com a convicção de que sua tarefa, prática e
simbólica, já estava consumada.

Para o cumprimento do restante do mandato (1991-1992), por meio da

mesma política de educação elaborada e implementada por Paulo Freire e sua

equipe, a cadeira da Secretaria de Educação passou, por indicação do próprio

Freire, à “vigorosa e entusiasta direção do filósofo Mário Sérgio Cortella” (Idem).

1.3.1. Princípios que nortearam a gestão Paulo Freire (1989-1992)
Os marcos referenciais que apresentamos nesta seção foram extraídos a

partir das falas de Paulo Freire, por meio da leitura de entrevistas por ele concedidas

a diversos órgãos e entidades durante o exercício do cargo de Secretário de

Educação do Município de São Paulo, publicadas em seu livro “A educação na

cidade” (2001b)

 Moacir Gadotti e Carlos Alberto Torres (op.cit. FREIRE, 2001b, p.15-16),

sobre as orientações do modelo de educação implementado pela Gestão Paulo

Freire, apontam que:

O modelo político-pedagógico que inspira essa administração
popular em educação é a noção de escola pública popular. Num
primeiro documento elaborado pela administração Freire e publicado
no diário oficial do município de São Paulo em 1º de fevereiro de
1989, com o título “Aos que fazem a educação conosco em São
Paulo”, se definem os eixos diretores da proposta de escola pública
popular:
A qualidade dessa escola deverá ser medida não apenas pela
quantidade de conteúdos transmitidos e assimilados, mas igualmente
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pela solidariedade de classe que tiver construído, pela possibilidade
que todos os usuários da escola – incluindo pais e comunidade –
tiverem de utilizá-la como um espaço para a elaboração de sua
cultura.
Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções,
postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para
participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do
saber de pura experiência feito, que leve em conta as suas
necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe
transformar-se em sujeitos de sua própria história. A participação
popular na criação da cultura e da educação rompe com a tradição
de que só a elite é competente e sabe quais são as necessidades e
interesses de toda a sociedade. A escola deve ser também um
centro irradiador da cultura popular, à disposição da comunidade,
não para consumí-la, mas para recriá-la. A escola é também um
espaço de organização política das classes populares. A escola
como um espaço de ensino-aprendizagem será então um centro de
debates, de idéias, soluções, reflexões, onde a organização popular
vai sistematizando sua própria experiência. O filho do trabalhador
deve encontrar nessa escola os meios de auto-emancipação
intelectual independentemente dos valores da classe dominante. A
escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma
postura, um modo de ser.
A marca que queremos imprimir coletivamente às escolas privilegiará
a associação da educação formal com a educação não-formal. A
escola não é o único espaço da veiculação do conhecimento.
Procuraremos identificar outros espaços que possam propiciar a
interação de práticas pedagógicas diferenciadas de modo a
possibilitar a interação de experiências. Consideramos também
práticas educativas as diversas formas de articulação que visem
contribuir para a formação do sujeito popular enquanto indivíduos
críticos e conscientes de suas possibilidades de atuação no contexto
social.

 A partir da contribuição teórico-prática de Freire pela construção de

uma escola pública popular, estabelecem-se os objetivos de sua administração. Em

Gadotti e Torres (Ibid, p.14-15) encontramos:

Quatro objetivos marcam a ação da administração Freire em São
Paulo: 1. ampliar o acesso e a permanência dos setores populares –
virtuais únicos usuários da educação pública; 2. democratizar o
poder pedagógico e educativo para que todos, alunos, funcionários,
professores, técnicos educativos, pais de família, se vinculem num
planejamento autogestionado, aceitando as tensões e contradições
sempre presentes em todo esforço participativo, porém buscando
uma substantividade democrática; 3. incrementar a qualidade da
educação, mediante construção coletiva de um currículo
interdisciplinar e a formação permanente do pessoal docente; 4.
finalmente, o quarto grande objetivo da gestão – não poderia ser de
outra maneira – é contribuir para eliminar o analfabetismo de jovens
e adultos em São Paulo.
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Para cumprir estes objetivos, estabeleceram-se instrumentos que

contemplassem as ações que consagrassem os ideais dessa gestão pública:

Entre os instrumentos mais audazes contam-se: a implementação, a
fundo, dos conselhos de escola, criados mas não implementados na
administração de Guiomar Namo de Mello no tempo de Mario Covas
(1983-1985), onde a gestão democrática da escola se negocia
(sempre entre tensões de índole variada); a implementação de um
ambicioso plano de reforma curricular baseada na noção de um tema
gerador compreendido como uma perspectiva interdisciplinar e
sustentado num mecanismo de formação permanente de professores
e pessoal de avaliação; e a criação do Movimento de Alfabetização
de Jovens e Adultos de São Paulo (MOVA), iniciativa dos
movimentos sociais de São Paulo, como uma maneira de
estabelecer uma parceria entre movimentos sociais e o setor público.
(Ibid, p.15)

A partir dessa exposição, extraímos os eixos norteadores que, segundo

Freire18, se apresentam como essenciais às ações para a implementação de um

projeto político-pedagógico comprometido com uma perspectiva de administração

popular crítico-libertadora:

- Democratização da gestão;

- Formação permanente dos educadores e educadoras;

- Reorientação curricular;

- Políticas de educação de Jovens e Adultos.

Esses eixos norteadores são o que passamos, doravante, a apresentar:

1.3.1.1. Democratização da gestão
Para Freire (2001b, p.28), democratizar a gestão implica antes reconhecer a

natureza política da educação.

A natureza da prática educativa, a sua necessária diretividade, os
objetivos, os sonhos que se persegue na prática, não permitem que
ela seja neutra, mas política sempre. É a isto que eu chamo de
politicidade da educação, isto é, a qualidade que tem a educação de
ser política. A questão que se coloca é saber que política é essa, a
favor de quê e de quem, contra o quê e contra quem se realiza. É por

                                                
18 Estas ações, denominadas por Gadotti e Torres como “eixos diretores da proposta de escola
pública popular”, compõem parte do primeiro documento elaborado pela gestão Paulo Freire em São
Paulo, publicada no Diário Oficial do município em 1º de fevereiro de 1989, com o título “Aos Que
Fazem a Educação Conosco em São Paulo” (FREIRE, 2001b, p.15), já citada neste texto.
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isso que podemos afirmar sem medo de errar que, se a política
educacional de um partido progressista e sua prática educacional
forem iguais às de um partido conservador um dos dois está
radicalmente errado. Daí a imperiosa necessidade que temos
educadoras e educadores progressistas, de ser coerentes, de
diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos.

Neste alerta à coerência entre o dito e o feito, Freire (Ibid, p.28-29) posiciona-

se:

O que não é possível para mim, é falar no respeito pelas bases
populares, mas ao mesmo tempo, considerar que elas não têm
suficiente maioridade para dirigir-se; é falar de uma escola
democrática e manietar as professoras em nome de sua pouca
competência, com “pacotes” emprenhados por nossa sabedoria.  O
que não é possível é negar a prática em nome de uma teoria que,
assim, deixa de ser teoria para ser verbalismo ou intelectualismo ou
negar a teoria em nome de uma prática que, assim, se arrisca a
perder-se em torno de si mesma. Nem elitismo teoricista nem
basismo praticista, mas a unidade ou a relação teoria e prática.

Freire declara que democratizar a gestão, em ações efetivas de participação entre

os agentes e os usuários do sistema público de educação, significa, nominalmente

“mudar a cara” da escola, cuja ênfase está na incoerência entre a escola que temos

e a escola que queremos. Assim, Freire (Ibid, p.96-97) enfatiza:

Por isso, tenho-me referido à necessidade de mudar “a cara da
escola” nesta administração porque tenho certeza de que essa
escola que expulsa os alunos (e isto tem sido chamado de “evasão
escolar”), que reproduz as marcas de autoritarismo deste país, nas
relações dos educadores com os alunos, que tem bloqueado a
entrada dos pais e da comunidade na escola, não tem uma “cara” de
que se possa gostar e manter. No entanto, é preciso que se
compreenda que a mudança da “cara” da escola não se pode fazer
de um dia para o outro ou tão depressa como eu desejaria que fosse.
Isto porque a minha opção de como fazer a mudança da escola
implica ouvir todos os que fazem a escola (pais, educadores, alunos,
funcionários, bem como a comunidade em que esta se situa e os
especialistas nas diferentes áreas de conhecimento). E isto não é um
simples e exclusivo trabalho técnico e administrativo.

Para que a participação efetiva de todos os envolvidos na “mudança da cara

da escola” se realize, Freire (Ibid, p.97-98) conclama uma mudança de postura entre

aqueles e aquelas que, juntamente com ele (ocupante executivo da pasta da
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educação municipal) acreditam nessa mudança e, ainda, estejam dispostos a refletir

e compartilhar as decisões pertinentes a ela.

Quero insistir, no entanto, que a escola que se quer não nascerá de
puro decreto publicado no diário oficial como será a escola, mesmo
porque isso, além de ser uma postura autoritária, em nada garante
que a escola será melhor. Mudar a escola na direção que esta
administração deseja, implica um trabalho profundo e sério com os
educadores que tem a ver com a questão ideológica, com o assumir
compromisso, com a qualificação dos profissionais e este caminho é,
no seu entender, a dificuldade maior a transpor. Não considero,
porém, que seja uma dificuldade intransponível.

Democratizar a gestão pública de educação na direção de uma educação

popular e democrática implica, na experiência vivenciada pela Gestão Paulo Freire,

repensar a proposta pedagógica. Para isso, “a Secretaria definiu como acções para

a viabilização desse projecto político-educacional o Movimento de Reorientação

Curricular e a Formação Permanente de Educadores” (SAUL IN APPLE e NÓVOA,

1998, p.158).

1.3.1.2. Formação permanente de educadores
A conscientização e a reflexão sobre as mudanças necessárias a uma

educação popular crítico libertadora, pautada em uma gestão democrática, implica

necessariamente o envolvimento dos educadores e educadoras neste processo.

Para tanto, uma política sistematizada de formação permanente dos professores e

professoras da rede é imprescindível.

Freire (FREIRE, 2001b, p.44) indica o diálogo como condição essencial para

“ganhar a adesão das professoras” ao projeto da educação que queremos,

declarando:

Não há para nós forma mais adequada e efetiva de conduzir o nosso
projeto de educação do que a democrática, do que o diálogo aberto,
corajoso.(...)
Não podemos, na verdade, pensar em ganhar a adesão das
professoras a uma forma, por exemplo, de relacionar-se com os
educandos, mais aberta, mais científica também, mais arriscada,
impondo a elas o nosso ponto de vista. Precisamos antes de tudo
convencer, quase converter. A formação permanente das
educadoras, que não poderia deixar de ocupar um lugar singular em
nossos projetos, é um dos momentos para a superação necessária
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de certos equívocos ou erros que obstaculizam a posta em prática
eficaz de nosso projeto.

Reconhecendo a formação permanente como essencial, Paulo Freire (Ibid,

p.80) estabalece: “Nesta administração, um dos programas prioritários em que estou

profundamente empenhado é o de formação permanente dos educadores, por

entender que os educadores necessitam de uma prática político-pedagógica séria e

competente que responda à nova fisionomia da escola que se busca construir”.

Para tanto, Freire (Idem) aponta seis princípios como fundamentais ao

programa de formação de educadores:

1) O educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la e recriá-
la.

2) A formação do educador deve instrumentaliza-lo para que ele crie e
recrie a sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano.

3) A formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque a
prática se faz e se refaz.

4) A prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do
conhecimento, ou seja, de como se dá o processo de conhecer.

5) O programa de formação de educadores é condição para o processo
de reorientação curricular da escola.

6) O programa de formação de educadores terá como eixos básicos:
- a fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da nova
proposta pedagógica;
- a necessidade de suprir elementos de formação básica aos
educadores nas diferentes áreas do conhecimento humano
- a apropriação, pelos educadores, dos avanços científicos, do
conhecimento humano, que possam contribuir para a qualidade da
escola que se quer.

A prática destes princípios deve ser realizada nas diferentes modalidades de

formação dos educadores. A este respeito, Freire (Ibid, p.81) assim respondeu a

uma das perguntas que lhe foram feitas  em entrevista, no início de sua gestão:

Este programa assume múltiplas e variadas formas. Será privilegiada
a formação que se faz no âmbito da própria escola, com pequenos
grupos de educadores ou com grupos ampliados, resultantes do
agrupamento das escolas próximas. Este trabalho consiste no
acompanhamento da ação-reflexão-ação dos educadores que atuam
nas escolas; envolve a explicação e análise da prática pedagógica,
levantamento de temas de análise da prática que requerem
fundamentação teórica e a reanálise da prática pedagógica
considerando a reflexão sobre a prática e a reflexão teórica.
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1.3.1.3. Reorientação curricular
O “Movimento de Reorientação Curricular”, na Gestão Paulo Freire, constituiu

um conjunto de ações prioritárias, necessárias para “mudar a cara da escola”. Para

esta mudança, “fez-se necessário repensar a proposta pedagógica da Rede

Municipal de Ensino e isto requereu, necessariamente, a reconstrução do

instrumento básico de organização da escola – o currículo – entendido numa

perspectiva ampla, progressista e emancipadora” (SAUL IN APPLE e NÓVOA, 1998,

p.157)

Este movimento, assumidamente crítico-libertador, foi estruturado a partir da

perspectiva de “construção e vivência de um novo paradigma curricular”. Nesse

sentido, foi imprescindível discutir a revisão e recriação do currículo vigente até

então por meio das interrelações entre cultura, poder e transformação. Esta vivência,

que implica a racionalidade emancipatória19, significa, para Ana Maria Saul (Ibid,

p.154):

Estabelecer uma relação dialética entre o contexto histórico-social-
político e cultural e o currículo, como um todo.
Construir/reformular/reorientar o currículo na perspectiva
emancipatória requer antes de tudo uma nova compreensão do
próprio currículo, uma consideração necessariamente mais
abrangente do próprio conceito. Implica ter a certeza de concepções
de mundo, sociedade, homem, educação, escola, antes de pensar
currículo. Essas concepções interpenetram o currículo e permitem
explicitar uma dimensão frequentemente oculta da questão curricular
que diz respeito à ideologia.
Portanto, conceber currículo sob a racionalidade emancipatória
implica compreendê-lo não como um produto pronto, acabado, para
ser consumido, mas como um processo em constante construção,
que se faz e se refaz. Fundamentalmente, como um caminho onde a
participação dos actores que interagem no processo educativo é
condição da sua construção.

Paulo Freire (2001b, p.36-37), a respeito da reorientação curricular, declara-

se francamente contrário ao modelo de mudança curricular autoritário, aquele feito

“de cima para baixo”, e assim se posiciona:

                                                
19 Apoiada na teoria crítica (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas), a racionalidade emancipatória
toma como centrais os princípios de crítica e ação. O seu objetivo é criticar aquilo que é restritivo e
opressor, dando atenção, ao mesmo tempo, às questões de liberdade e bem-estar. Essa
racionalidade dá destaque à capacidade de pensar criticamente e reflectir sobre a sua gênese
histórica, ou seja, pensar sobre o seu próprio pensamento (SAUL In APPLE e NÓVOA, 1998, p.154).
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Mudar a cara da escola que, no nosso caso, é nos darmos ao
esforço de fazer uma escola popular, necessariamente passa pela
mudança curricular. Ninguém, contudo, numa perspectiva
democrática, muda o currículo das escolas de uma segunda para
terça-feira. Feita autoritariamente, de cima para baixo, a partir da
vontade de especialistas iluminados, a transformação curricular, além
de constituir uma contradição inaceitável do ponto de vista de uma
administração petista, não tem eficácia.

Segundo Ana Maria Saul (In APLLE e NÒVOA, 1998, p.158), “esta acção de

reorientação do currículo, entendido uma perspectiva mais ampla, progressista e

emancipadora, exigiu um procedimento que dissesse não aos ‘pacotes pedagógicos’

geralmente impostos às escolas”.

Desse ponto de vista, “mudar a cara da escola” numa perspectiva crítico-

emancipatória requer participação. Essa participação, do ponto de vista freireano,

precisa acontecer por meio do diálogo.

Ana Maria Saul (Ibid, p.156), ao apresentar a concepção de reorientação

curricular da Gestão Paulo Freire, escreve:

(...) Uma escola voltada para a formação social e crítica, em busca
de uma sociedade democrática (...), uma escola séria, na
apropriação e recriação de conhecimentos e, ao mesmo tempo,
alegre, estimuladora da solidariedade e da curiosidade, (...) deveria
estar aberta para que a população pudesse recriá-la, dar-lhe ânimo,
outra vida e principalmente reconstruir criticamente o saber, levando
em conta as suas necessidades e que este saber fosse instrumento
de emancipação.
A participação popular na criação da cultura e da educação rompe
com a tradição de que só a elite é competente e sabe quais são as
necessidades e interesses de toda a sociedade.

Esta escola, “voltada para uma formação social e crítica”, é espaço de

discussão e organização política das classes populares. Essa qualidade de ser

política tem a educação implica a escolha e o processo de construção e

reconstrução do currículo, das escolhas dos conteúdos, e da maneira que esses

conteúdos serão trabalhados, uma vez que, Para Freire (2001b, p.44-45):

Todo projeto pedagógico é político e se acha molhado de ideologia.
A questão a saber é a favor de quê e de quem, contra quê e contra
quem se faz a política de que a educação jamais prescinde. (...) Tem
que ver com: que conteúdos ensinar, a quem, a favor de quê, de
quem, contra quê, contra quem, como ensinar. Tem que ver com
quem decide sobre que conteúdos ensinar, que participação têm os
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estudantes, os pais, os professores, os movimentos populares na
discussão em torno da organização dos conteúdos programáticos.

No contexto da ideologia embutida nos conteúdos e saberes a serem

ensinados e aprendidos, Freire (Ibid, p.45) alerta para a questão do respeito aos

saberes populares e às formas de manifestação desses saberes ante aos novos

métodos e conteúdos científicos que se apresentam dentro e fora da escola:

Para nós, não há sombra de dúvida em torno do direito que as
crianças populares têm de, em função de seus níveis de idade, ser
informadas e formar-se de acordo com o avanço da ciência. É
indispensável, porém, que a escola, virando popular, reconheça e
prestigie o saber de classe, de “experiência feito”, com que a criança
chega a ela. É preciso que a escola respeite e acate certos métodos
populares de saber coisas, quase sempre ou sempre fora dos
padões científicos, mas que levam ao mesmo resultado. É preciso
que a escola, na medida mesma em que vá ficando mais
competente, se vá tornando mais humilde. O conhecimento que se
produz social e historicamente, tem historicidade. Não há
conhecimento novo que, produzido, se “apresente” isento de vir a ser
superado.

A Secretaria de Educação do Município de São Paulo, na Gestão Paulo

Freire, estabeleceu ações que visavam, no contexto da reorientação curricular, a

construção coletiva do conhecimento. Estas ações, segundo Ana Maria Saul (In

APPLE e NÓVOA, 1998, p.157) visaram garantir:

- o respeito à identidade cultural do aluno;
- a apropriação e produção de conhecimentos relevantes e
significativos para o aluno, de modo crítico, na perspectiva de
compreensão e transformação da realidade social;
- a mudança da compreensão do que é ensinar e aprender;
- o estímulo à curiosidade e à criatividade do aluno;
- a democratização das relações na escola;
- o desenvolvimento do trabalho coletivo na escola;
- o resgate da identidade do educador;
- a integração comunidade/escola como espaço de valorização e
recriação da cultura popular.

A “Proposta de Reorientação Curricular” da Secretaria Municipal de Educação

da cidade de São Paulo durante a Gestão Paulo Freire foi norteada pelos seguintes

princípios:
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a) a construção colectiva, caracterizada por um amplo processo
participativo nas decisões e acções sobre o currículo;

b) o respeito à autonomia da escola, permitindo o resgate de
práticas valiosas, ao mesmo tempo criando e recriando
experiências curriculares que favoreçam a diversidade na
unidade;

c) a valorização da unidade teórico-prática relfectida no movimento
de “acção-reflexão-ação” sobre experiências curriculares;
acrescentou-se, aqui, o entendimento de que a construção de
novas práticas pudesse ocorrer inicialmente em situações
pontualizadas, acontecendo a ampliação gradativa do novo
processo de construção curricular para todas as escolas da rede;

d) formação permanente dos profissionais do ensino, desenvolvida
a partir, necessariamente, de uma análise crítica do currículo em
acção, ou seja, do que efectivamente acontece na escola,
buscando-se, através da consciÊncia de acertos e desacertos,
localizar os pontos críticos que requerem fundamentação, revisão
de práticas e superação das mesmas. (Ibid, p.158)

Desta forma, o movimento de reorientação curricular proposto pela Gestão Paulo

Freire privilegiou, para “mudar a cara da escola”, as expectativas dos educandos e a

perspectiva crítico-libertadora. Este processo ocorreu por meio da construção

coletiva do currículo em diálogo com todos os atores envolvidos no processo

educativo, culminando num “retrato sem retoques” do currículo em processo da

escola pública municipal, que subsidiou o planejamento das ações pedagógicas do

município a partir de então.

Este processo, entretanto, não ocorreu de forma simples. Conflitos e

dificuldades se apresentaram durante sua elaboração e execução, mas esta prática,

segundo Ana Maria Saul (Ibid, p.164), “mostrou-se altamente positiva, quer a

julguemos pelos resultados do chamado rendimento escolar dos alunos, quer a

avaliemos por indicadores que ampliam o conceito de qualidade da educação:

democratização da escola e apropriação pelas comunidades escolares do direito e

do dever de ter voz na elaboração do currículo”.

A experiência do movimento de reorientação curricular da Gestão Paulo

Freire é, portanto, além de um referencial teórico-prático dos pressupostos crítico-

libertadores de Paulo Freire:

Um testemunho de como fazer currículo em processo, (...) buscando
uma nova qualidade de educação. Com isso propõe aos educadores
a continuidade deste trabalho, necessária sempre porque a
educação se faz e se refaz. Ao mesmo tempo, aposta na
possibilidade de que outros educadores criem os seus processos de
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reorientação curricular inspirados nesta experiência que não se
esgotou. (Ibid, p.164)

1.3.1.4. Alfabetização de Jovens e Adultos
A alfabetização de jovens e adultos é uma proposta defendida por Paulo

Freire ao longo de toda a sua trajetória de educador. Pensar nesta questão em um

projeto de educação popular voltado à transformação da realidade opressora social

é pensar, com urgência, em retificar o erro histórico da exclusão escolar. No entanto,

partindo de uma concepção crítico-libertadora, essa urgência não pode ser tratada

como emergência, ou seja, com projetos paleativos e isolados. Para que a situação

da exclusão escolar dos jovens e adultos seja tratada com seriedade, faz-se

necessária a sistematização de ações na forma de políticas que contemplem

efetivamente a superação do problema do analfabetismo.

Freire (2001b, p.64) retoma, em sua experiência como Secretário da

Educação de São Paulo, seu compromisso teórico-prático com esta ação,

contextualizando  inicialmente, o problema:

A questão do analfabetismo de jovens e de adultos está ligada aos
déficits quantitativo e qualitativo de nossa educação. Escolas em
quantidade insuficiente para atender a demanda popular – 8 milhões
de crianças no Brasil fora da escola – e educação elitista, longe das
expectativas das classes populares.
Cada ano que passa a tendência é aumentar o número de
analfabetos jovens e adultos que provêm, de um lado, dos milhões
proibidos de entrar na escola, de outro, dos que, reprovados na
escola, são dela expulsos. Por isso é que, ao atacar a questão do
analfabetismo de jovens e adultos, é imperioso:
a) que o façamos sem o caráter emergencial que às vezes se dá
às campanhas de alfabetização. É preciso, pois, pensar em como
inserir os alfabetizandos no sistema regular de ensino;
b) que lutemos no sentido de: I) superar o déficit quantitativo de
nossa escola e II) superar os índices de reprovação através de um
ensino adequado e eficiente na escola básica.

A partir das necessidades apontadas como imperiosas por Freire (Ibid, p.69)

para a superação do problema do analfabetismo de jovens e adultos, sua

administração estabeleceu os objetivos gerais que orientariam as ações para o

Movimento de alfabetização de jovens e adultos do município de São Paulo (MOVA

– SP):
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1) Reforçar e ampliar o trabalho dos grupos populares que já
trabalham com alfabetização de adultos na periferia da cidade.
2) Desenvolver um processo de alfabetização que possibilite aos
educandos uma leitura crítica da realidade.
3) Através do movimento de alfabetização contribuir para o
desenvolvimento da consciência política dos educandos e dos
educadores envolvidos.
4) Reforçar o incentivo à participação popular e à luta pelos
direitos sociais do cidadão, ressaltando o direito básico à educação
pública e popular.

Os quatro eixos da gestão Paulo Freire, resumidos nessa parte deste

capítulo, são os organizadores que estarão presentes na ferramenta virtual de

pesquisa para o registro das ações de políticas públicas de educação nos sistemas

de ensino que declararam assumir a pedagogia freireana como referencial para suas

propostas e ações.



CAPÍTULO II

O AMBIENTE VIRTUAL COMO POSSIBILIDADE NA DISSEMINAÇÃO
DO CONHECIMENTO
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2.1. Referências epistemológicas para o uso da tecnologia como
suporte: comunicação e diálogo nos pressupostos freireanos

Os princípios que norteiam a construção da ferramenta de pesquisa

proposta por este trabalho são, em Paulo Freire, comunicação e diálogo, sendo

que, em Paulo Freire, consideramos o diálogo como uma possibilidade na

relação entre os usuários da ferramenta e o conteúdo por ela disseminado.

As obras de Paulo Freire que utilizamos como referencial de

fundamentação, para esta seção, são Extensão ou comunicação? (2001d) e

Pedagogia do oprimido (2005).

É importante salientar que, em Extensão ou comunicação, o foco da

discussão, datada da década de sessenta, é a questão da extensão rural. O que

de importante consideramos para a discussão pertinente a este trabalho é a

comunicação enquanto ato educativo, enquanto situação só condicionada pelo

diálogo entre humanos. Por esse motivo, esta obra torna-se referência para a

questão do uso da tecnologia de informação e do ciberespaço na construção da

ferramenta virtual de pesquisa da Cátedra Paulo freire1.

Neste contexto de discussão, Jacques Chonchol (op.cit. FREIRE, 2001d,

p. 11) esclarece que “neste ensaio, Paulo Freire (...) analisa o problema da

comunicação entre o técnico e o camponês, no processo de desenvolvimento da

nova sociedade agrária que se está criando”. Chonchol (Ibid, p.16) acrescenta

que:

Hoje, provavelmente mais do que ontem, parece ao autor
inadiável que se discuta, inter-disciplinarmente, a assistência
técnica, tomando o homem a quem serve como centro da
discussão. Não, contudo, um homem abstrato, mas o homem
concreto, que não existe senão na realidade também concreta,
que o condiciona.
Esta é a razão pela qual, necessariamente, esta discussão,
tomando o homem como seu centro, se prolongará até à
realidade, pois que, sem ela, não é possível aquele que, sem
ele, não é possível a realidade (...) com a esperança de que a
contribuição daqueles que se interessem pelo mesmo tema

                                                
1 Sobre a questão do uso das NTIC´s como possibilidade de disseminação do conhecimento
produzido na Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, apresentaremos a segunda parte deste
capítulo.
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favoreça um maior esclarecimento em benefício dos reais
sujeitos de toda a ação educativa: os homens que trabalham
para a sua própria realização humana.

A partir deste contexto, Paulo Freire conceitua inicialmente os termos

extensão e comunicação. Comparando semanticamente os termos e, para tanto,

referenciando-se em Saussure, Freire (2001d, p.21) explica que: “para

Saussure2, as línguas senão como sistema, e é como e porque são sistema que

se desenvolve nelas uma solidariedade indiscutível entre seus termos, em cada

unidade lingüística. Isto significa, por outro lado, que a ‘compreensão’ da

significação destes termos só é possível enquanto se acham ‘dinamicamente

presentes na estrutura’”.

Utilizando-se da concepção de Saussure, Freire (Ibid, p.23) estabelece, a

princípio, que a fala dos educadores conceituados como extensionistas destaca,

como tarefa fundamental da educação, “persuadir as populações rurais a aceitar

nossa propaganda”. Para Freire (Idem), isso significa que ”não nos é possível

persuadir a aceitarmos a persuasão para a aceitação da propaganda como uma

ação educativa. Não vemos como se possa conciliar a persuasão para a

aceitação da propaganda com a educação, que só é verdadeira quando encarna

a busca permanente que fazem os homens uns com os outros, no mundo em

que e com que estão, de seu Ser Mais”.

Deste ponto de vista, a imposição da persuasão como ato educativo entre

humanos é inaceitável na medida em que, para Paulo Freire (Idem):

Persuadir implica, no fundo, num sujeito que persuade, desta ou
daquela forma, e num sujeito sobre o qual incide a ação de
persuadir. Neste caso, o sujeito que persuade é extensionista; o
objeto, são os camponeses. Objetos de uma persuasão que os
fará ainda mais objetos de uma propaganda.
Nem aos camponeses, nem a ninguém, se persuade ou se
submete à força mítica da propaganda, quando se tem uma
opção libertadora. Neste caso, os homens se lhes problematiza
sua situação concreta, objetiva, real, para que, captando-a
criticamente, atuem também criticamente, sobre ela. (...)

                                                
2 Ferdinand de Saussure – Curso de lingüística General, Losada S. A., B. Aires.
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Como educador, se recusa a “domesticação” dos homens, sua
tarefa corresponde ao conceito de comunicação, não ao de
extensão.

O ato educativo, segundo Paulo Freire (Ibid, p.27), é relação entre

sujeitos, e a esta relação só se pode associar o termo comunicação. Essa

relação parte do próprio ato de conhecer. Para Freire:

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa,
qualquer que seja o nível em que se dê, não é ato através do
qual um sujeito, transformado em objeto, recebe, dócil e
passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe.
O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do
sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora
sobre a realidade. Demanda busca constante. Implica invenção
e reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato
mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao
reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de seu conhecer e os
condicionamentos a que está submetido seu ato.
Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e
somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente
conhecer.

Freire (Ibid, p.66) esclarece que a relação entre comunicação e

conhecimento, do ponto de vista humano, não pode estar dissociada do ato

cognoscitivo, visto que:

A intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica
primordial deste mundo cultural e histórico.
Daí que a função gnosiológica não possa ficar reduzida à
simples relação do sujeito cognoscente com o objeto
cognoscível. Sem a relação comunicativa entre sujeitos
cognoscentes em torno do objeto cognoscível desapareceria o
ato cognoscitivo.
A relação gnosiológica, por isto mesmo, não encontra seu termo
no objeto conhecido. Pela intersubjetividade, se estabelece a
comunicação entre os sujeitos a propósito do objeto.

Freire retoma, neste ponto, as concepções existentes entre linguagem,

comunicação e conhecimento, em que a linguagem, por meio dos signos

lingüísticos, constitui-se como expressão comunicativa do conhecimento entre

os sujeitos pensantes, envolvidos no ato comunicativo, tanto em sua criação
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quanto em sua recriação. “Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um

objeto a ser pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a

comunicação entre ambos, que se dá através de signos lingüísticos. O mundo

humano é, desta forma, um mundo de comunicação” (Idem).

Sobre comunicação entre sujeitos pensantes, Freire (Idem) acrescenta

que esta implica:

(...) Além do sujeito pensante, do objeto pensado, haveria, como
exigência (tão necessária quanto a do primeiro sujeito e do
objeto), a presença de outro sujeito pensante, representado na
expressão de companhia. Seria um verbo “co-subjetivo-objetivo”,
cuja ação incidente no objeto seria, por isto mesmo, co-
participada.
O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar
sem a co-participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre
o objeto. Não há um “penso”, mas um “pensamos”. É o
“pensamos” que estabelece o “penso” e não o contrário.
Esta co-participação dos sujeitos no ato de pensar se dá na
comunicação. O objeto, por si mesmo, não é a incidência
terminativa do pensamento de um sujeito, mas o mediatizador da
comunicação.
Desta forma, na comunicação não há sujeitos passivos. Os
sujeitos co-intencionados ao objeto de seu pensar se comunicam
seu conteúdo.

Para Freire (Ibid, p.66-67), a comunicação implica diálogo. Este é o

sentido último do ato de “comunicar comunicando-se”, que se realiza por meio

do ato comunicativo, onde: “em relação dialógica-comunicativa, os sujeitos

interlocutores se expressam (...) através de um mesmo sistema de signos

lingüísticos”. Para isso:

É então indispensável ao ato comunicativo, para que este seja
eficiente, o acordo entre sujeitos, reciprocamente comunicantes.
Isto é, a expressão verbal de um dos sujeitos tem que ser
percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro
sujeito.
Se não há este acordo em torno dos signos, como expressões
do objeto significado, não pode haver compreensão entre os
sujeitos, o que impossibilita a comunicação. Isto é tão verdadeiro
que, entre compreensão, inteligibilidade e comunicação não há
separação, como se constituíssem momentos distintos do
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mesmo processo ou do mesmo ato. Pelo contrário,
inteligibilidade e comunicação se dão simultaneamente.

Estabelecidas as devidas significações de extensão e comunicação no

pensamento de Paulo Freire, resta-nos, agora, tratar da relação que estas

implicam na educação. Para Freire, a educação não é neutra, é política. E por

ser política, a educação está a serviço de um projeto de sociedade. Quando

educo, devo me perguntar: Por que educo? Para que educo? Para quem educo?

Em favor de que ou contra que educo? Educar para a manutenção e

conservação do status quo dominante ou educar para a mudança, para a

transformação, para a libertação. Essa é, portanto, a qualidade de ser política da

educação. Freire (Ibid, p.43) posiciona-se por um projeto de educação política

crítico-libertadora, em que:

Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo
desde a “sede do saber”, até a “sede da ignorância” para
“salvar”, com este saber, os que habitam nesta. Ao contrário,
educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles
que sabem que pouco sabem – por isto sabem que sabem algo
e que podem assim chegar a saber mais – em diálogo com
aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que
estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que
pouco sabem, possam igualmente saber mais.

Por esta razão, para Freire (Ibid, p.68) “a educação é comunicação, é

diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de

sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”.

No terceiro capítulo de Pedagogia do oprimido (2005), Paulo Freire

defende o diálogo como “essência da educação como prática da liberdade”. Por

isso, esta obra torna-se referência essencial à compreensão deste conceito

dentro do ato comunicativo-dialógico, caráter necessário à educação crítico-

libertadora.
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Em princípio, Freire (2005, p.91) estabelece que o diálogo, como

fenômeno humano, implica a palavra como forma de transformar o mundo, como

práxis3. Para isso, define que:

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa,
nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de
palavras verdadeiras, com que os homens transformam o
mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é
modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles um
novo pronunciar (grifo do autor).
Não é no silêncio4 que os homens se fazem, mas na palavra, no
trabalho, na ação-reflexão.
Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis,
é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns
homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto,
ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la
para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a
palavra aos demais.
O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo
mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na
relação eu-tu.
(...) Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo,
os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho
pelo qual os homens ganham significação enquanto homens.
Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o
encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de
idéias a serem consumidas pelos permutantes.

No entanto, para Freire, não basta a pronúncia do mundo por meio da

palavra. Faz-se necessário fundá-la na amorosidade. Mesmo na radicalidade

                                                
3 Palavra ______________________(ação)______________________________________ =
Práxis
                                                                      (reflexão)
Sacrifício___________________(da ação) = palavreria, verbalismo,
blábláblá__________________
                                                       (de reflexão) = ativismo
4 Não nos referimos, obviamente, ao silêncio das meditações profundas em que os homens,
numa forma só aparente de sair do mundo, dele “afastando-se para “admirá-lo” em sua
globalidade, com ele, por isto, continuam. Daí que estas formas de recolhimento só sejam
verdadeiras quando os homens nela se encontrem “molhados” de realidade e não quando,
significando o desprezo ao mundo, sejam maneiras de fugir dele, numa espécie de
“esquizofrenia histórica”.
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das opções políticas da educação libertadora, fundar a palavra na amorosidade

significa trazer o humano para o centro da práxis dialógica que a funda. Ao

contrário, a palavra pronunciada desvinculada da amorosidade leva ao

extensionismo, à mecanização tecnicista das políticas, onde o humano é mero

objeto.

Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e
recriação, se não há amor que a infunda
(..)Cada vez nos convencemos mais da necessidade de que os
verdadeiros revolucionários reconheçam na revolução, porque
um ato criador e libertador, um ato de amor.
Para nós, a revolução, que não se faz sem a teoria da revolução,
portanto, sem ciência, não tem nesta uma inconciliação com o
amor. Pelo contrário, a revolução, que é feita pelos homens, o é
em nome de sua humanização.
Que leva os revolucionários a aderirem aos oprimidos, senão a
condição desumanizada em que se acham estes?
Não é devido à deterioração a que se submete a palavra amor
no mundo capitalista que a revolução vai deixar de ser amorosa,
nem os revolucionários fazer silêncio de seu caráter biófilo.
Guevara, ainda que tivesse salientado o “risco de parecer
ridículo”, não temeu afirmá-lo. “Dejeme decirle (declarou
dirigindo-se a Carlos Quijano) a riesgo de parecer ridículo que el
verdadero revolucionaria es animado por fuertes sentimentos de
amor. Es imposible pensar um revolucionário autentico, sin esta
cualidad” 5.
(...) Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo.
Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa
verificar-se na relação de dominação. (Ibid, p.91-92)

Ainda em Pedagogia do oprimido, Freire induz o diálogo à humildade, à fé

no humano, a uma relação horizontal e à esperança como fundamentais à

pronúncia do mundo, onde a ausência de um destes fatores coloca em risco o

pensar crítico na direção da transformação permanente da realidade com vista à

libertação.

A condição de humildade necessária ao diálogo é declarada por Freire

(Ibid, p.93) da seguinte maneira:

                                                
5 Ernesto Guevara. Obra revolucionária. México: Ediciones Era-S.A. 1967, p.637-38.
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(...) Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A
pronúncia do mundo, com que os homens o recriam
permanentemente, não pode ser um ato arrogante.
O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de
saber agir, se rompe, se seus pólos (ou um deles) perdem a
humildade.
Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, a vejo
sempre no outro, nunca em mim?
Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente,
virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em que
não reconheço outros eu?
Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de
homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos
os que estão fora são “essa gente”, ou são “nativos inferiores”?
Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é
tarefa de homens seletos e que a presença das massas na
história é sinal de sua deterioração que devo evitar?
Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros,
que jamais reconheço, e até mesmo me sinto ofendido com ela?
Como posso dialogar, se temo a superação e se, só em pensar
nela, sofro e definho?
A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que
não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do
povo. Não podem ser seus companheiros na pronúncia do
mundo.

Sobre a condição da fé no humano como fundamental ao diálogo, Freire

(Ibid, p.93-94) afirma:

(...) Não há também diálogo, se não há uma intensa fé nos
homens. Fé no seu poder de fazer e se refazer. De criar e
recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de
alguns eleitos, mas direito dos homens.
A fé nos homens é um a priori do diálogo. Por isto, existe antes
mesmo de que ele se instale. O homem dialógico tem fé nos
homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Esta,
contudo, não é uma ingênua fé. O homem dialógico, que é
crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, de transformar, é
um poder dos homens, sabe também que podem eles, em
situação concreta, alienados, ter este poder prejudicado. Esta
possibilidade, porém, em lugar de matar no homem dialógico a
fé nos homens, aparece a ele, pelo contrário, como um desafio
ao qual tem de responder (...) sem esta fé nos homens, o diálogo
é uma farsa. Transforma-se, na melhor das hipóteses, em
manipulação adocicadamente paternalista.
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Para Freire (Ibid, p. 94), a relação horizontal como característica do

diálogo é fundada na confiança, pois para ele: “ao fundar-se no amor, na

humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz numa relação horizontal, em que

a confiança de um pólo no outro é conseqüência óbvia. Seria uma contradição,

se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima de

confiança entre seus sujeitos”.

A este propósito, Freire (Idem) adverte:

Se a fé nos homens é um dado a priori do diálogo, a confiança
se instaura com ele. A confiança vai fazendo os sujeitos
dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo.
Se falha esta confiança, é que falharam as condições discutidas
anteriormente. Um falso amor, uma falsa humildade, uma
debilitada fé nos homens não podem gerar confiança. A
confiança implica o testemunho que um sujeito dá aos outros de
suas reais e concretas intenções. Não pode existir, se a palavra,
descaracterizada, não coincide com os atos. Dizer uma coisa e
fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo
à confiança.

Para Paulo Freire (Ibid, p.95), não há diálogo sem esperança, pois “a

desumanização que resulta da ‘ordem’ injusta não deveria ser uma razão da

perda da esperança, mas, ao contrário, uma razão de desejar ainda mais, e de

procurar sem descanso, restaurar a humanidade esmagada pela injustiça”.

No entanto, Freire (Idem) alerta que: “não é, porém, a esperança um

cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com

esperança, espero”. Acrescenta ainda: “se o diálogo é o encontro dos homens

para ser mais, não pode fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do diálogo

nada esperam do seu quefazer, já não pode haver diálogo. O seu encontro é

vazio e estéril. É burocrático e fastidioso”.

Finalmente, o diálogo implica no pensar crítico. A este respeito, Freire

(Idem) aponta:

(...) Não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um
pensar verdadeiro, pensar crítico. Pensar que, não aceitando a
dicotomia mundo-homem, reconhece entre eles uma
inquebrantável solidariedade.
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Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que
acata em constante devenir e não como algo estático. Não se
dicotomiza a si mesmo na ação. “Banha-se” permanentemente
de temporalidade, cujos riscos não teme.

Para Freire (Idem), então, pensar crítico “opõe-se ao pensar ingênuo, que

vê o ‘tempo histérico como um peso, como uma estratificação das aquisições e

experiências do passado’6, de que resulta dever ser o presente algo normalizado

e bem-comportado”.

Desta forma, Freire distingue o pensamento ingênuo do pensar crítico, em

que “para o pensar ingênuo, o importante é a acomodação a este hoje

normalizado. Para o crítico, a transformação permanente da realidade, para a

permanente humanização dos humanos”.

Em Pedagogia do oprimido, Freire retoma a relação diálogo-

comunicação-educação, afirmando que: “somente o diálogo, que implica um

pensar crítico, é capaz, também, de gerá-lo. Sem ele, não há comunicação e

sem esta não há verdadeira educação”. (Ibid, p.96)

Esta relação dialógica da comunicação-educação é explorada, de

maneira radical, por Paulo Freire em Extensão ou comunicação (2001d, p.55),

quando o autor afirma:

Para ser autêntico só pode ser dialógico. E ser dialógico, para o
humanismo verdadeiro, não é dizer-se descomprometidamente
dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não invadir, é
não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na
transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual,
sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência
humana, está excluído de toda relação na qual alguns homens
sejam transformados em “seres para outro” por homens que são
falsos “seres para si”. É que o diálogo não pode travar-se numa
relação antagônica.

A autenticidade do diálogo entre sujeitos implica a problematização da

realidade concreta, a fim de possibilitar sua transformação. Esta

problematização em favor da libertação dos homens é denomindada, por Freire,

                                                
6 Trecho de carta de um amigo do autor.
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ao longo de sua obra, de conscientização, ou passagem da consciência ingênua

para a consciência crítica. Sobre isto, Freire (Idem, grifo nosso) esclarece:

O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém.
Conscientizam. (...) A problematização dialógica supera o velho
magister dixit, em que pretendem esconder-se os que se julgam
“proprietários”, “administradores” ou “portadores” do saber.
Rejeitar, em qualquer nível, a problematização dialógica é insistir
num injustificável pessimismo em relação aos homens e à vida.
É cair na prática depositante de um falso saber que,
anestesiando o espírito crítico, serve à “domesticação” dos
homens e instrumentaliza a invasão cultural.

Ao rejeitar o “falso saber”, Freire nega a rigidez e a burocratização que

envolvem o saber construído com bases mecanicistas e tecnicistas, pois, para

ele, técnica e ciência devem estar em favor do humano na transformação da

opressão, negando o outro como “objeto” e reconhecendo-o como sujeito.

“Numa concepção não mecanicista, o novo nasce do velho através da

transformação criadora que se verifica entre a tecnologia avançada e as técnicas

empíricas”. (Ibid, p.57)

Esta visão implica, para Freire (Ibid, p.73-74), o processo de

humanização da produção do saber, que “deve estar inspirado no trabalho de

comunicação entre técnicos”, levando em consideração o “aspecto humanista de

caráter concreto, rigorosamente científico, não abstrato”. O aspecto humanista

de caráter concreto, para Freire (Idem), significa:

Humanismo que não se nutra de visões de um homem ideal, fora
do mundo; de um perfil de homem fabricado pela imaginação,
por melhor intencionado que seja quem o imagine.
Humanismo que não leve à procura de concretização de um
modelo intemporal, uma espécie de idéia ou de mito, ao qual o
homem concreto se aliene.
Humanismo que, não tendo uma visão crítica do homem
concreto, pretende um será para ele; ele que, tragicamente, está
sendo uma forma de quase não ser.
Pelo contrário, o humanismo que se impõe (...) se baseia na
ciência, e não na ‘doxa’, e não no ‘eu gostaria que fosse’ ou em
gestos puramente humanitários.
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É um humanismo que, pretendendo verdadeiramente a
humanização dos homens, rejeita toda forma de manipulação,
na medida em que esta contradiz sua libertação.
Humanismo que, vendo os homens no mundo, no tempo,
“mergulhados” na realidade, só é verdadeiro enquanto se dá na
ação transformadora das estruturas em que eles se encontram
“classificados” ou quase “coisificados”.
Humanismo que, recusando tanto o desespero quanto o
otimismo ingênuo, é, por isto, esperançosamente crítico. E sua
esperança crítica repousa numa crença também crítica: a crença
em que os homens podem fazer e refazer as coisas; podem
transformar o mundo. Crença em que, fazendo e refazendo as
coisas e transformando o mundo, os homens podem superar a
situação em que estão sendo um quase não ser e passar a ser
um estar sendo em busca do ser mais.
Neste humanismo científico (que nem por isto deixa de ser
amoroso) deve estar apoiada a ação comunicativa.

Na defesa desta visão humanista, Freire conclui: “Por tudo isso, uma vez

mais, estamos obrigados a negar o termo extensão e a seu derivado

extensionismo as conotações do quefazer verdadeiramente educativo, que se

encontram no conceito de comunicação” (Ibid, p.74).

Para nós, a partir dos pressupostos freireanos até aqui apresentados,

fundamenta-se e justifica-se a construção – na perspectiva de realização de um

trabalho técnico-científico – de uma ferramenta de pesquisa que se coloque a

serviço de um projeto humanista de educação crítico-libertadora. Nosso projeto,

deste ponto de vista, adota a comunicação dialógica como princípio norteador

para a construção desta ferramenta tecnológica, a fim de promover a criação e a

recriação, por parte dos gestores e pesquisadores da área da educação, das

pesquisas realizadas na Cátedra Paulo Freire, da PUC – SP, sobre “a influência

de Paulo Freire nas políticas públicas de educação no Brasil”.
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2.2. A Internet como Possibilidade na Pesquisa
Pretendemos, nesta seção, apresentar um panorama geral sobre a atual

utilização dos computadores como instrumento de leitura e aquisição da informação

disponível na rede mundial de computadores. Para isso, situa-se a pertinência da

discussão no contexto da produção e disseminação do conhecimento, desenvolvidas

no ambiente de pesquisa e extensão da Universidade no campo da educação,

visando justificar a necessidade de uma atividade voltada à organização e

sistematização do conhecimento acerca da influência de Paulo Freire nas políticas

públicas de educação no Brasil, possibilitando à Cátedra Paulo Freire ampliar a troca

entre os usuários da Web30 acerca desse conhecimento.

2.2.1. Os computadores e a rede
Desde a chegada e da popularização dos computadores pessoais na década

de oitenta, no Brasil, iniciou-se uma verdadeira revolução na concepção de

produção intelectual. Com o barateamento e a popularização, na década de

noventa, cada vez mais pessoas - entre as quais os membros das universidades e

órgãos públicos envolvidos com a educação - passaram a utilizar-se dos

computadores pessoais como instrumento de acesso, leitura, produção e recriação

das informações e do conhecimento. Segundo Alberto Tornaghi31 (2005c, p.167):

Computadores são máquinas de produção intelectual. Com computadores
são produzidos textos, imagens, desenhos, filmes, sons. (...) Com
computadores é possível experimentar com números e outras entidades
abstratas como nunca se fez antes. (...) Esse é apenas um exemplo de
como essa máquina de processar informações pode ser explorada como
instrumento de experimentação, de produção intelectual.

Essa possibilidade nos coloca diante do desafio da produção, da

compreensão e recriação do conhecimento de maneira mais rápida e atraente,

diferenciando-se dos processos de produção convencionais, através da velocidade

do processamento e da facilidade de edição e transformação do produzido, relação

propiciada pelo computador como suporte que engloba os demais em si mesmo

numa única mídia. Os exemplos são muitos, valendo destacar o editor de texto

substituindo o papel e a máquina de escrever - propiciando maior rapidez, estética e
                                                          
30 Termo utilizado para representar a World Wide Web, a rede mundial de computadores.
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facilidade no registro escrito dos estudos e idéias -, os softwares multimídia

substituindo aparelhos de som e projetores na experimentação de sons simultâneos

a textos e imagens, entre outros.

Da mesma forma, sua utilização implica ainda o desafio da inserção do

usuário como navegador, a partir do advento da internet que determina um novo

ambiente de produção e disseminação do conhecimento. Ainda segundo Tornaghi

(ibid, p.168):

A Internet possibilita que textos, imagens, animações, etc., produzidos por
qualquer pessoa, tenham alcance mundial. Hoje, basta que se saiba
divulgá-los. Além disso, essas produções, quando editadas em páginas na
Internet, podem ser atualizadas de forma muito ágil e quase sem nenhum
custo adicional além da geração da informação em si. Em relação às
edições em papel, as produções no computador têm a enorme vantagem
de poderem ser corrigidas, modificadas e ampliadas a qualquer instante,
sem necessidade de produzir uma nova edição.

Essa nova realidade, a dos computadores interligados uns aos outros através

da Internet, coloca o computador não mais apenas como um instrumento facilitador

multimídia, mas como possibilitador de busca e troca de informação entre seus

usuários - a partir de agora entendidos como navegadores na Web -, cujo espaço de

navegação poder ser denominado de Ciberespaço. A este respeito, Lèvy (1999,

p.92, destaque gráfico do autor) assim se manifesta: “Eu defino o ciberespaço como

o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e

das memórias dos computadores”.

Do ponto de vista da construção do conhecimento, o ciberespaço ganha

dimensão privilegiada, conforme observa Tornaghi (2005c, p.167): “Se os

computadores, como diz Pappert, ampliam a inteligência dos seres humanos,

ligados em rede permitem que as inteligências trabalhem em cooperação”.

Acrescenta ainda que: “(...) Pierre Lèvy, criou o conceito de ‘inteligência coletiva’

para se referir ao que ele pensa ser uma ampliação significativa de nossa

capacidade de pensar, criar e decidir, em decorrência de podermos estar

conectados em rede” (Idem). Portanto, para Tornaghi (ibid, p.168), a existência do

ciberespaço já o indica como possibilidade educativa: “A ligação em rede mundial,

por si, já indica que essas tecnologias reunidas – computadores e redes de

                                                                                                                                                                                    
31 Coordenador de Extensão do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de
Janeiro – Cederj – e mestre em Engenharia de Sistemas pela Coppe/UFRJ.
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comunicação – têm grande potencial para a educação, seja ela a distância ou

presencial”; no entanto, o autor alerta: “Vamos pôr os pés na terra e ver como essa

cooperação pode se dar concretamente, como se realizam as colaborações e que

ganhos podem trazer para a educação (...)”.

2.2.2. Web: espaço de pesquisa e troca de informações / conhecimento
Como visto, a máquina computador é um instrumento tecnológico importante

como interface32 entre as informações disseminadas na Rede Mundial de

Computadores - Web - e os navegadores, apresentando uma nova dinâmica de uso

e acesso às informações, propiciando, com isso, um ambiente diferenciado de

pesquisa e experimentação. Sobre essa dinâmica, Pierre Lèvy (1999, p.106) aponta

que:

Na Web cada elemento de informação contém ponteiros ou links que
podem ser seguidos para acessar outros documentos sobre assuntos
relacionados. A Web também permite o acesso por palavras-chave a
documentos dispersos em centenas de computadores dispersos através
do mundo, como se esses documentos fizessem parte do mesmo banco
de dados ou do mesmo disco rígido.

Para que os conteúdos disponibilizados na Web sejam acessados, vários

softwares (programas) e ambientes (conjunto organizado de ferramentas) são

disponibilizados como recursos de acesso e navegação. Esses recursos,

ferramentas e ambientes seguem particularidades de recursos de organização que

antecedem sua existência, como, por exemplo, os tutoriais e hipertextos. Lèvy

(1999) exemplifica que as bibliotecas – que antecedem a existência da internet - são

formas de hipertextos, ao conterem um sem número de textos à disposição de seus

usuários. Um exemplo de tutorial que independe das NTICs33 é um programa de

uma disciplina escolar, que sistematiza informações sobre um determinado conteúdo

a alunos e professores. Porém, o aporte tecnológico proporciona a revisão e

                                                          
32 “Usamos aqui o termo ‘interfaces’ para todos os aparatos materiais que permitem a interação entre
o universo de informação digital e o mundo ordinário”. (LÉVY, 1999, p.37)
33 Novas Tecnologias de Informação e Comunicação.
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ampliação desses recursos, conforme explicitado por José Armando Valente34

(2005d, p.27) ao discorrer sobre como:

O computador apresenta um dos mais eficientes recursos para a busca e o
acesso à informação. Existem hoje sofisticados mecanismos de busca que
permitem encontrar de modo muito rápido a informação existente em
banco de dados, em CD-ROMs e mesmo na web. Essa informação pode
ser isolada ou organizada na forma de um tutorial sobre um determinado
tópico disciplinar.(...)
No caso dos tutoriais, a informação é organizada de acordo com a
seqüência pedagógica e o aluno pode seguir essa seqüência, ou pode
escolher a informação que desejar. Em geral, há softwares que permitem
escolha, as informações são organizadas na forma de hipertextos (textos
interligados), e passar de um hipertexto para outro constitui a ação de
“navegar” no software.

Sobre a diferença do uso dos tutoriais e hipertextos navegando na Web ou

através de outros recursos, Valente (Idem) acrescenta ainda que:

O uso da Internet e, mais especificamente da Web, como fonte de
informação não é muito diferente do que acontece com os tutoriais. Claro
que, no caso da Web, existem outras facilidades, como a combinação de
textos, imagens, animação, sons e vídeos, que tornam a informação muito
mais atraente. Porém, a ação que o aprendiz realiza é a de escolher entre
as várias opções oferecidas, (...) decidindo entre as várias possibilidades
oferecidas pela Web. Uma vez escolhida uma opção, o computador
apresenta a informação disponível (execução da opção) e o aprendiz pode
refletir sobre ela. Com base nessas reflexões o aprendiz pode selecionar
outras opções, provocando idas e vindas entre tópicos de informação e,
com isso, navegar na Web.

No contexto da pesquisa realizada em ambientes virtuais, as ferramentas de

busca e as homepages aparecem como principais recursos dentro da Web. Numa

ferramenta de busca, é possível ao navegador realizar uma varredura na Web sobre

o tema ou informação específica que procura, através de palavras-chave,

transformando a rede, como já apontado por Lèvy (1999) num único banco de

dados. O produto dessa varredura é uma listagem de endereços eletrônicos de

homepages (sites) que contenham essas informações. Partindo dessa listagem, o

navegador pode acessar os endereços pertinentes à pesquisa realizada, salientando

que, no caso do navegador possuir endereços sobre o tema desejado, a busca

através desse recurso pode não ser necessária. A utilização desse recurso pode ser

                                                          
34 Professor do Núcleo de Informática Aplicado à Educação - Nied – Unicamp e professor colaborador
do Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo da PUC – SP.
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exemplificada pela busca através do Google35 para se obter informações a respeito

de Paulo Freire – digitando-se para isso a palavra-chave Paulo Freire no campo

determinado - o resultado, hoje36, será uma listagem com aproximadamente

1.460.000 endereços de homepages relacionados à palavra-chave. Dentre eles,

destaca-se que o primeiro resultado encontrado é o endereço da homepage da

Cátedra Paulo Freire da PUC – SP (http://www.pucsp.br/paulofreire), campo de

pesquisa e intervenção desta dissertação.

Em que pese a importância desse tipo de ferramenta, cuja utilização é muito

difundida entre os navegadores da Web, o resultado do exemplo mencionado

demonstra a necessidade de direcionamento e reflexão do navegador em relação às

informações que pretende acessar ao realizar a pesquisa, uma vez que o trabalho

de seleção entre 1.460.000 opções encontradas para uma pesquisa parece inviável

se não existirem mecanismos objetivos que auxiliem nessa seleção. Para isso,

Tornaghi sugere que a própria Web disponibiliza recursos de comunicação que

propiciam a cooperação na busca desses mecanismos auxiliares, uma vez que os

navegadores “estejam onde estiverem, podem interagir e trocar sua produção, não

só com os responsáveis diretos por algum curso como com os seus pares e com

terceiros” (Tornaghi, 2005c, p.168). O autor sugere ainda que se leve em

consideração as vantagens e desvantagens em relação à infinidade de material

disponível aos navegadores, que:

Podem ter acesso, a custo muito baixo, a farto material informacional, a
fontes de toda ordem e origem. Como decorrência, é fundamental
desenvolver estratégias para criticar e avaliar as informações conseguidas
na Internet, este mar infindável de dados, fatos e versões, alguns bem
fundamentados, outros completamente fantasiosos.

Quanto às homepages - e as próprias ferramentas de busca possuem como

interface homepages - constituem-se em locais na Web que organizam informações

sobre os mais variados temas e com os mais variados objetivos e enfoques,

passando por atividades desde interesses pessoais, comércio, entretenimento,

transações financeiras, educação até a divulgação de conhecimento científico.

Essas homepages são espécies de tutoriais, conforme salientado por Valente

                                                          
35 Ferramenta de busca na Web mais acessada por navegadores no mundo, versão brasileira
disponível, no Brasil, em: http://www.google.com.br .
36 07/09/2005.
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(2005d), organizadas e acessadas na forma de hipertextos. Lèvy (1999, p.56-57)

conceitua hipertextos na Web da seguinte maneira:

O suporte digital traz uma diferença considerável em relação aos
hipertextos que antecedem a informática (...) não é mais o navegador que
segue os instrumentos da leitura e se desloca fisicamente no hipertexto,
virando páginas, deslocando volumes pesados, percorrendo a biblioteca.
Agora é um texto móvel caleidoscópico, que apresenta suas facetas, gira,
se dobra e se desdobra à vontade frente ao leitor.
O navegador pode tornar-se autor de maneira mais profunda do que ao
percorrer uma rede preestabelecida: ao participar da estruturação de um
texto. Não apenas irá escolher quais links preexistentes serão usados mas
irá criar novos links, que terão um sentido para ele e que não terão sido
pensados pelo criador do hiperdocumento.
Quando o sistema de visualização em tempo real da estrutura do
hipertexto (ou sua cartografia dinâmica) é bem concebido, ou quando a
navegação pode ser efetuada de forma natural e intuitiva, os
hiperdocumentos abertos acessíveis por meio de uma rede de
computadores são poderosos instrumentos de escrita-leitura coletiva.

É importante salientar, sobre a afirmação acima explicitada, que não

consideramos que o meio virtual ou a navegação por meio dos hipertextos digitais

possa acontecer de “forma natural ou intuitiva” ao navegador, sob o risco de, ao

concordarmos com tal afirmação, parecermos ufanistas em relação às NTIC’s ou,

como Freire aponta em “Extensão ou comunicação” (2001d), incorrermos no que o

autor denomina um “messianismo da técnica”.

Sobre isto, Freire (2001d, p.56) afirma que:

Não são as técnicas, mas sim a conjugação de homens e
instrumentos o que transforma uma sociedade37(...)
Nem a concepção vaziamente ‘humanista’, no fundo reacionária e
tradicionalista, antitransformação, que nega a técnica, nem tampouco
a concepção mítica desta última, que implica num tecnicismo
desumanizante;numa espécie de ‘messianismo’ da técnica, em que
esta aparece como salvadora infalível (...)
Este messianismo acaba, quase sempre, por desembocar em
esquemas ‘irracionalistas’, nos quais o homem fica diminuído.

Nesta concepção, ainda segundo Freire (Ibid, p.57):

                                                          
37 Octavio Paz – “Claude Lévi-Strauss o el Festin de Esopo” – Editorial Joaquim Mortiz – México, 1ª
edição, 1957, pág. 97.
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O centro da mudança não se acha na área da transformação, mas
fora dela. A estrutura que se transforma não é sujeito de sua
transformação.
A comunicação (...) implica na reciprocidade que não pode ser
rompida.

Daí entendermos, também, que não há relevância na comunicação virtual, por

meio da internet ou quaisquer outros meios no ciberespaço, sem uma crescente

política de inclusão digital, mas também não há relevância na política de inclusão

digital se não houver espaços de diálogo entre sujeitos nesse ciberespaço.

Neste sentido, em que pese o uso consciente e comprometido com uma

educação crítico-libertadora do aporte digital das NTIC’s, Maria Elizabeth B. de

Almeida38 (2005b, p.42) aproxima-se das idéias de Freire e Lèvy e acrescenta que:

Descrever idéias com o uso das mídias digitais cria um movimento entre o
escritor e o texto que os aproxima, criando vínculos que seduzem o leitor
para ler, refletir, reescrever, atribuir significados, trocar informações e
experiências, divulgar fatos do cotidiano, produzir histórias, criar
hipertextos e desenvolver projetos.
Outros recursos tecnológicos também permitem o registro de idéias e de
visões de mundo por meio da escrita. Porém, até o presente, apenas a
tecnologia de informação e comunicação tem como característica o fazer,
rever e refazer contínuo, transformando o erro em algo que pode ser
revisto e reformulado (depurado) instantaneamente para produzir novos
saberes.

Assim, aliado ao aporte tecnológico, o hipertexto estabelece uma maneira

criadora de produzir conhecimento, que transforma o navegador em sujeito dessa

criação na medida em que, ao traçar sua trajetória de pesquisa, dialoga39 com a

produção existente, recriando-a.

Para Tornaghi (2005c, p.169), o aporte tecnológico aliado ao hipertexto

significa ainda dizer que:

Cada hipertexto pode fazer conexões com quaisquer outras páginas de
Internet. Assim, começa a se esboçar a inteligência coletiva de que nos
fala Pierre Lèvy. Cada autor de um hiperdocumento na internet pode lançar
mão do conhecimento produzido por outros, colocando vínculos no

                                                          
38 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC – SP e do
Departamento de Ciência da Computação da PUC – SP.
39 Na primeira parte deste capítulo, expusemos um entendimento do conceito diálogo numa
perspectiva freireana, a fim de explicitá-lo como uma possibilidade ao ambiente virtual que é objeto
deste trabalho.
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hipertexto que produz e agregando assim, à sua produção, o trabalho de
terceiros.

A inteligência coletiva proposta por Lèvy mencionada por Tornaghi apresenta

o entendimento de que:

Como as tecnologias intelectuais, sobretudo as memórias dinâmicas40, são
objetivadas em documentos digitais ou programas disponíveis na rede (ou
facilmente reproduzíveis ou transferíveis) podem ser compartilhadas entre
numerosos indivíduos, e aumentam, portanto, o potencial de inteligência
coletiva dos grupos humanos.( Lèvy, 1999, p.157)

É nessa medida que se entende a possibilidade da construção de

conhecimento de forma não linear, propiciada pelas correlações possíveis que os

hipertextos oferecem. Tornaghi defende essa dimensão como uma faceta especial,

porque os hipertextos se constituem numa :

(...) forma inferencial de representar o conhecimento, são uma forma de
representação mais próxima de como pensamos. Pensamos, construímos
conhecimentos, construímos significados (e compreendemos as coisas
que nos rodeiam) estabelecendo correlações, fazendo inferências. O
hipertexto permite que essas correlações (ou ao menos parte delas) sejam
representadas de forma concreta e operacional. Ao lermos um
hiperdocumento em uma via especial, temos uma visão particular e
estabelecemos algumas correlações. Seguindo outras vias, percebemos
outras relações, outras inferências e formas de compreender o
conhecimento ali apresentado. (Tornaghi, 2005c, p.169)

A essa discussão, Lèvy (1999, p.158) acrescenta que:

No lugar de uma representação em escalas lineares (...), a partir de agora
devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes,
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo
com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição
singular e evolutiva.

Diante desse contexto, entende-se a necessidade de, cada vez mais, a

academia tornar acessível aos navegadores da Web o conhecimento produzido e

sistematizado por ela em homepages – sites – organizadas em hiperdocumentos, a

                                                          
40 Navegação por hiperdocumentos caça a informação através de mecanismos de pesquisas,
knowbots ou agentes de software, exploração contextual através de mapas dinâmicos de dados.
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fim de que esse conhecimento possa servir como fonte de reflexão, cooperação e

recriação dessa “inteligência coletiva” conceituada por Lèvy.

Assim, Almeida (2005b, p.41) salienta que “compreender as diferentes formas

de representação e comunicação propiciadas pelas tecnologias disponíveis bem

como criar dinâmicas que permitam estabelecer o diálogo entre as formas de

linguagem das mídias são desafios para a educação atual”.

E acrescenta ainda ser:

Importante integrar as potencialidades das tecnologias de informação e
comunicação nas atividades pedagógicas, (...) bem como o registro
sistemático de processos e respectivas produções, para que possa
recuperá-las, refletir sobre elas, tomar decisões, efetuar mudanças que se
fizerem necessárias, estabelecer novas articulações com conhecimentos e
desenvolver a espiral da aprendizagem. (...) Novas e diferentes maneiras
de produção de saberes e descoberta de conhecimentos, bem como
diversas representações que entrelaçam forma e conteúdo nos
significados que autores atribuem aos fatos, fenômenos ou problemas em
estudo são propiciadas pelas TIC e por representações em textos,
hipertextos e sites (homepages), unindo distintas mídias e linguagens.
(Ibid, p.42)

Os aspectos até aqui explicitados convergem para o entendimento de que

agir com vista à criação de uma ferramenta de pesquisa que permita, no contexto do

ciberespaço, o registro e a divulgação do conhecimento, pressupõe, segundo Lèvy

(1999, p.160), o entendimento de que: “Na Web tudo se encontra no mesmo plano.

E no entanto tudo é diferenciado. Não há hierarquia absoluta, mas cada site é um

agente de seleção, de bifurcação ou hierarquização parcial”. Essa tensão entre a

igualdade e a hierarquização torna a Web uma articuladora aberta para múltiplos

pontos de vista, porém, sem nenhuma organização pré-determinada que os medeie.

Lèvy conclui: “que este estado de coisas engendre confusão, todos concordam”. No

entanto, alerta para a necessidade de que: “Novos instrumentos de indexação e

pesquisa devem ser inventados”, e exemplifica sobre esses instrumentos

movimentos que vêm sendo realizados nessa direção indicados pela “riqueza dos

trabalhos atuais sobre a cartografia dinâmica dos espaços de dados, os ‘agentes’

inteligentes ou a filtragem cooperativa das informações” (Ibid, p.160), que

contribuem para o avanço qualitativo da usabilidade e do acesso às informações na

Web por seus navegadores.
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Portanto, com base na reflexão acerca das NTIC’s apresentadas, justifica-se

a utilização da plataforma de hipertexto na criação de uma ferramenta de pesquisa

que possibilite a organização, sistematização e disseminação do conhecimento

sobre a influência de Paulo Freire nas políticas públicas de educação no Brasil,

produzido no âmbito da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP.



CAPÍTULO III

O CONTEÚDO DIGITAL
A reestruturação do site e a criação da ferramenta de pesquisa da

Cátedra Paulo Freire da PUC – SP
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Nesta seção pretendemos explicitar, num primeiro momento, algumas das

preocupações que, no contexto das NTIC’s apresentados no segundo capítulo,

embasaram as opções adotadas para a construção da ferramenta de pesquisa e

para a reestruturação do site da Cátedra Paulo Freire da PUC - SP, partindo do

entendimento de que esse conjunto (site/ferramenta) deve possibilitar a interação

entre os seus usuários potenciais – gestores e pesquisadores em educação, e

aqueles que se interessam por conhecer ou reconstruir conhecimento sobre o

pensamento de Paulo Freire – no ciberespaço e o conhecimento produzido sobre

essa temática, estimulando a reflexão e a recriação desse conhecimento.

Num segundo momento, apresenta-se a descrição do site da Cátedra Paulo

Freire a partir de sua reestruturação.

No terceiro momento, apresentaremos a ferramenta de pesquisa criada para

a Cátedra Paulo Freire da PUC – SP.

3.1. Criando uma ferramenta de sistematização de conhecimento na Web
Um site, como espaço virtual de pesquisa e de divulgação do conhecimento,

deve privilegiar a organização das informações disponíveis e a facilidade de acesso

a elas como elementos fundamentais ao uso e à atratividade do ambiente aos

usuários potenciais.

Segundo Martha Carrer Gabriel41 (apud Alves, 2005), “o internauta leva de 5 a

10 segundos para decidir se vai ou não permanecer no site”. Os motivos dessa

decisão passam por aspectos variados, mas que obrigatoriamente perpassam a

questão da atratividade, como cor, layout da homepage, tutorial explicativo e objetivo

sobre o conteúdo e indicações de navegação (links, por exemplo). Outro aspecto

importante nessa decisão é o tempo de carregamento da página inicial na tela.

Estes são os fatores críticos que determinam a usabilidade de uma

homepage. Entende-se como usabilidade o conjunto de características que tornam o

uso das homepages mais dinâmico, rápido e atraente no ambiente da Web, aliado a

uma coerência entre o que anuncia como conteúdo e o que efetivamente

disponibiliza. Para o alcance da usabilidade, reconhece-se entre os especialistas em

Web Design dois eixos distintos: a programação e a apresentação. No entanto, para

                                                          
41 Engenheira, Web designer e Professora da Universidade Anhembi-Morumbi de São Paulo. É autora
de estudos publicados sobre a influência das cores na construção de homepages.
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os usuários, estes eixos encontram-se interligados, um influenciando o outro durante

a navegação.

Os aspectos da programação dizem respeito ao fato de que uma homepage

que pretenda ter a maior abrangência possível e alcance a quaisquer equipamentos

utilizados como interface à navegação deve ser corretamente escrita em HTML

válido, reconhecido pela imensa maioria dos softwares e tecnologias existentes.

As páginas, desde a principal até as secundárias, devem carregar

rapidamente. Um layout limpo, sem muitas fotos e apresentações em flash ou

gráficos em movimento, ao menos na “Home”, possibilitam, além de um visual

orgânico e agradável, um carregamento rápido a quaisquer tipos de equipamentos,

conexões e browsers.

Na prática, isto significa dizer que, por exemplo: um texto que diga “Quem

somos” atrelado a um link possui nove caracteres. Ao optar por colocá-lo num botão

“3D”, colorido e que pisque, esse mesmo texto com a mesma funcionalidade passa a

ocupar o espaço equivalente a 1000 caracteres. O que carrega mais rápido?

Multiplicando-se isso pela quantidade de textos e links numa homepage pode-se

perceber o quanto essa pequena preocupação pode significar no tempo que se leva

para acessar uma página, ou desistir dela.

Quanto à apresentação do site, essa diz muito ao navegador logo no primeiro

momento do acesso. Um site limpo, de boa visualização, de cores sem exagero e

agradáveis à vista, com links e menus claros e bem dispostos, estabelece uma

impressão de seriedade e organização bem estruturada ao navegador. Para

demonstrar essa preocupação na reestruturação do site da Cátedra Paulo Freire, a

cor aparece como um elemento importante e ilustra bem a complexidade envolvida

nesse processo.

O site da Cátedra possui, como cor predominante no plano de fundo da

página principal e de todas as outras, um tom fechado de azul profundo,

acinzentado42. Escolhemos essa cor atendendo a algumas preocupações. Essa é a

cor predominante na homepage da PUC – SP, hospedeira do site da Cátedra, e ao

adotar a mesma cor como padrão estabelece-se ao usuário este vínculo. Em relação

à usabilidade, as cores neutras e fechadas são menos agressivas às vistas dos

usuários, possibilitando que estes permaneçam por períodos mais longos nos

                                                          
42 Pode-se visualizar essa e as demais cores do site através das figuras disponíveis nos itens 3.2.1. a
3.2.9. desta seção ou por meio do acesso à homepage: http://www.pucsp.br/paulofreire.
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ambientes em que essas cores predominam, entendendo-se a partir desse cuidado

o explicitado por Martha Carrer Gabriel (apud Alves, 2005) ao afirmar que "nesse

meio, as cores são importantes, pois capturam ou afastam os usuários".

Outro fator também ressaltado na escolha das cores é o conhecimento do

público alvo do site. Nesse caso, a intencionalidade da cor é garantir um ambiente

harmônico, que proporcione uma visualização agradável e diferencie o site de um

site comercial ou empresarial, por exemplo. É importante usar poucas cores e

respeitar, na escolha das cores secundárias (fontes, links já clicados, fundos para

fotos, botões de acesso) os contratipos da própria cor predominante que, ao mesmo

tempo, destaquem o conteúdo e se harmonizem com o conjunto do ambiente.

Martha Gabriel (idem) indica, sobre isto: "Usamos as cores conjugando-as

com o que o site aborda e ao conteúdo. Se é um site de texto, podemos colocar

cores que contribuam para a dinâmica da leitura”. Dessa idéia vem a preocupação

de que, num site voltado à pesquisa, haja a observação cautelosa de que o público

alvo ali permanece por um tempo maior que num site com outra funcionalidade.

Assim, a opção por nortear-se pelo que os especialistas chamam de

“harmonia de qualidade” (Alves, 2005), usando poucas cores e sem apelos de

indução a uma ou outra seção do site, ilustra, juntamente com os outros elementos

até aqui explicitados, algumas das preocupações que advêm da busca de uma

reestruturação e reorganização preocupadas com a atratividade e usabilidade que,

ao mesmo tempo, diga quem o site representa – afinal o site da Cátedra também é

sua representação no ciberespaço e, portanto, deve conter sua identidade como

marca –, e seja um espaço voltado aos usuários potenciais, consolidando o conjunto

site/ferramenta como espaço de pesquisa e reflexão acerca do conhecimento

produzido no âmbito da Cátedra.

É importante salientar que o resultado de uma consulta avaliativa desse

espaço e da ferramenta de pesquisa proposta por este trabalho será apresentada

nas considerações finais deste trabalho.

A partir destes esclarecimentos, passaremos para a descrição do site da

Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, iniciando a apresentação pela página principal –

Home – local onde se encontra o “cabeçalho”, contendo os links cuja nomenclatura

designa e conduz o pesquisador aos demais subespaços do site: 1. Home; 2. Quem
Somos; 3. Paulo Freire; 4. Links; 5. Eventos; 6. Álbum; 7. Fale Conosco; 8.

Pesquisa; e 9. Bibliografia. Cada um desses links leva às páginas, subespaços,
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onde o pesquisador encontrará as informações anunciadas pelos links no

“cabeçalho”.

3.2. O site da Cátedra Paulo Freire da PUC–SP

3.2.1. Home
Entre os subespaços do site da Cátedra Paulo Freire, o primeiro a ser

apresentado e descrito, dentro de sua função no conjunto de páginas que o compõe,

é o link Home, primeiro na lista de links que levam às páginas do site. Ele aparece

ao pesquisador assim que este acessa, sendo o cartão de visitas do site, a página

principal, conforme figura 1 abaixo.

Nesta página visualiza-se, no topo, à esquerda, o brasão da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, onde, ao clicar com o botão esquerdo do

mouse, o pesquisador é conduzido à homepage da Universidade, hospedeira do site

da Cátedra e local físico onde a Cátedra se encontra. Ao centro, a informação em

texto “Cátedra Paulo Freire” é necessária para informar ao pesquisador em que

espaço esse se encontra dentro da Web. À direita, uma ilustração do TUCA – Teatro

 Figura 1: Página principal – Home
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da PUC – SP e um dos símbolos dessa Universidade – também representando o

vínculo da Cátedra com a PUC. Essa organização da parte superior da página

assemelha-se, por questões estéticas e de referencial – assim como a cor escolhida

como plano de fundo – ao padrão estabelecido para a homepage da PUC –

provedor onde está instalado o site – pelos responsáveis por sua idealização.

Porém, o site da Cátedra mantém, em relação ao padrão PUC, uma identidade

própria.

Logo abaixo encontramos, dispostos horizontalmente, os nove links principais

–  Home; Quem Somos; Paulo Freire; Links; Eventos; Álbum; Fale Conosco;

Pesquisa; e Bibliografia – que serão descritos, a exemplo da página principal

(home), em seções individuais deste texto. Esses links, ao serem clicados,

conduzem o pesquisador aos subespaços do site.

O conjunto descrito nos dois parágrafos acima compõe o “cabeçalho”, que

aparecerá como referência ao pesquisador durante o seu acesso aos links,

subespaços do site, no intuito de mantê-lo referenciado quanto ao local onde está

navegando / pesquisando, com exceção das páginas que contém conteúdos finais

nos elos do hipertexto, também com a intecionalidade de referenciar ao pesquisador

que a partir daquele ponto ele terá de voltar a pontos já visitados, à página principal

(home) ou a outros sites quaisquer.

Como espaço que se dedica ao ensino-pesquisa realizado sob o aporte

teórico de Paulo Freire, aparecem, em destaque, a imagem de Freire e, em

movimento, pensamentos por ele registrados em sua obra: "Ninguém educa

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados

pelo mundo." (Freire, 2005a, p.78); e " Ninguém nasce feito, ninguém nasce

marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos

programados, mas, para aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no

exercício social de nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que, em

nós, seja um a priori da nossa história individual e social." (Freire, 20001b, p.104).

Apresenta-se ainda uma imagem abaixo dos extratos, relacionada ao pensamento:

“mãos de homens ou de povos que se estendam menos em gestos de súplica, e se

vão fazendo cada vez mais, mãos humanas que transformem o mundo...”.
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Esta página possui ainda links com breves informações sobre a Cátedra

Paulo Freire da PUC – SP nos idiomas Inglês e Espanhol43, localizados no canto

inferior direito da visualização da página.

3.2.2. Quem somos
O segundo link disposto no “cabeçalho” destina-se ao registro de informações

sobre a Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, conforme figura 2 abaixo:

                                                          
43 O link com informações referentes ao site da Cátedra no idioma espanhol encontra-se no site,
porém, o conteúdo ainda não se encontra disponível.

Figura 2: Página Quem Somos
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O “cabeçalho”, como já anunciado na seção anterior, permanece como na

página principal, como referencial ao pesquisador e como possibilidade de seguir

para os outros subespaços do site em qualquer momento. A barra de rolagem

lateral, conhecida e utilizada corriqueiramente pelos usuários de computadores,

auxilia – nesse e nos outros subespaços em que se faz necessária – na visualização

e manipulação do conteúdo da página, evitando que o mesmo conteúdo seja

subdividido em várias páginas por conta da limitação do tamanho da tela da

interface (computador). O conteúdo, em forma de hipertexto, discorre um breve

histórico sobre a criação da Cátedra, assim como sua estrutura e sua Coordenação.

Especificamente sobre a coordenação, há a opção ao pesquisador de se informar

mais sobre a Coordenadora Profa. Dra. Ana Maria Saul. Ao clicar sobre seu nome –

em destaque para que se saiba da existência do link (negrito e sublinhado) – o

pesquisador é conduzido para outro subespaço, que possui como conteúdo um

breve curriculum de Ana Maria Saul, incluindo suas principais publicações (veja

detalhe da figura 2).

Disponibiliza-se ainda, por meio de um “botão de acesso” abaixo do conteúdo

acima descrito, uma página com apresentação mais detalhada da Cátedra.
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3.2.3. Paulo Freire
Este link, o terceiro no cabeçalho, destina-se ao registro de breves

informações sobre Paulo Freire, referencial teórico-prático das atividades da

Cátedra, conforme ilustrado na figura 3.

O conteúdo aparece em forma de imagens e textos, organizados de maneira

que o pesquisador consiga visualizar a trajetória de Paulo Freire, através de uma

breve biografia cronológica44. Trata-se, mais que uma contribuição àqueles que

acessarem o site em busca de informações sobre Freire, de um compromisso com a

memória do ser humano e educador que permeia através de sua trama de

conhecimentos, todas as discussões, estudos e pesquisas realizadas no bojo da

Cátedra.

                                                          
44 Na figura, apenas a primeira imagem e o primeiro fragmento do texto são visualizados. A
visualização geral somente é possível navegando no site, com o auxílio da barra de rolagem lateral.

Figura 3: Página Paulo Freire
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3.2.4. Links
Quarto link do “cabeçalho”, a página Links contém alguns outros endereços

afins à Cátedra Paulo Freire e ao pensamento freireano, adotados como fonte de

informações complementares, conforme demonstrado na figura 4.

É possível ao pesquisador encaminhar-se aos endereços eletrônicos

relacionados nesta página, também por meio da estrutura de hipertexto, clicando

nos respectivos endereços, pois a eles está atrelado um link direto que conduz aos

locais na Web. A relação desses endereços é atualizada conforme pesquisa

realizada pelos participantes da Cátedra e pelo administrador do site, assim como

sugestões enviadas por usuários.

Figura 4: Página Links
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3.2.5. Eventos
O quinto link, Eventos, destina-se à divulgação dos eventos promovidos pela

Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, ou onde ela esteja direta ou indiretamente

representada, como pode ser observado na figura 5.

O conteúdo desta página é informativo, também na estrutura de hipertexto,

proporcionando opção ao pesquisador de conduzir-se diretamente aos locais na

Web onde as informações detalhadas sobre o evento divulgado podem ser

acessadas, bastando, como nos outros subespaços do site, clicar sobre a

informação desejada.

A atualização das informações, ou seja, inclusão e exclusão dos informativos

dos eventos, é realizada pelo administrador do site, sob orientação da Coordenadora

da Cátedra, sendo possível também a inclusão partindo de dados enviados por

usuários do site.

Figura 5: Página Eventos
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3.2.6. Álbum
O link Álbum, sexto na lista de links do “cabeçalho”, expõe o registro das

imagens relativas ao trabalho da Cátedra Paulo Freire. O ambiente das aulas, a

participação em eventos dentro e fora do país, os eventos promovidos, entre outras

coisas, estarão presentes na coletânea exibida nessa página, conforme figura 6

abaixo:

As imagens são complementadas com legendas em texto explicativo sobre o

exposto na imagem, no intuito de situar o pesquisador sobre o contexto onde essas

Figura 6: Página Álbum
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tenham sido registradas. Para uma melhor visualização, basta clicar sobre as

imagens (veja detalhe da figura 6), que estas serão ampliadas em tela específica.

3.2.7. Fale Conosco
Esta página, acessada através do sétimo link do “cabeçalho”, Fale Conosco,

destina-se às comunicações entre o usuário e o grupo da Cátedra, seja através de

mensagem de correio eletrônico, seja respondendo, opinando, avaliando as

propostas e conteúdos explicitados no site, conforme figura 7 abaixo:

Através do botão “Contato via e-mail”, o pesquisador pode enviar, utilizando-

se da caixa de mensagem (conforme detalha a figura 7), sugestões, perguntas,

conteúdos, etc., a fim de colaborar ou buscar colaboração com o grupo da Cátedra.

Essa mensagem será enviada automaticamente ao administrador do site e

submetida à apreciação da Coordenação da Cátedra para encaminhamentos. Já o

botão “Suas impressões” (veja detalhe na figura 7) destina-se ao acesso da página

que contém questionário de avaliação do site da Cátedra, onde o usuário, ao

responder on-line, contribui com a análise e com os encaminhamentos necessários

para as reformulações deste.
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Figura 7: Página Fale Conosco
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3.2.8. Pesquisa
O link Pesquisa, oitavo na lista de links do “cabeçalho”, destina-se à

disseminação, por meio da ferramenta de pesquisa – objetivo deste trabalho –, das

pesquisas realizadas no âmbito da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP acerca da

influência de Paulo Freire nas políticas públicas de educação do Brasil,

disponibilizando os materiais, instrumentos de análise e relatos de pesquisa

produzidos pelos grupos de estudo da Cátedra, de maneira organizada e

sistemática, conforme figura 8.

A apresentação e descrição dos subespaços pertencentes a este link são

objeto de discussão relativa à parte 3 deste capítulo, cujo conteúdo é destinado à

demonstração do trabalho de criação e confecção da ferramenta de organização e

sistematização do conhecimento produzido e discutido na Cátedra Paulo Freire.

Figura 8: Página Pesquisa
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3.2.9. Bibliografia
Último link, Bibliografia, destina-se a fornecer ao pesquisador material

bibliográfico pertinente à literatura produzida pela Cátedra e/ou literatura utilizada

como referencial por ela, conforme figura 9.

Figura 9: Página Bibliografia
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Este subespaço do site interliga-se a três outras páginas, acessíveis por meio

dos três botões atrelados a links.

O primeiro botão encaminha o pesquisador ao referencial bibliográfico de

Paulo Freire, uma listagem das publicações e livros do autor, sendo que, no caso

dos livros, as imagens das capas são disponibilizadas para facilitar uma possível

localização física ou aquisição das obras.

O segundo botão, seguindo o cursor da esquerda para a direita, encaminha

para outra listagem, um levantamento das Teses e Dissertações sobre políticas

públicas de educação no Brasil elaboradas no período de 1987 a 2003, a partir de

pesquisa realizada no banco de dados da CAPES45 (Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

O terceiro botão destina-se ao registro das publicações produzidas a partir do

trabalho da Cátedra Paulo Freire, também disponibilizando as imagens das capas

dos livros pelos mesmos motivos explicitados anteriormente.

                                                          
45 Algumas considerações sobre este levantamento encontram-se explicitadas no item 2 do primeiro
capítulo do presente trabalho.
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3.3. A Ferramenta de Pesquisa da Cátedra

Dedicamos esta seção à apresentação da ferramenta de pesquisa, oitavo link

do site da Cátedra Paulo Freire, que objetiva registrar e disseminar os resultados

das pesquisas realizadas na Cátedra sobre “a influência de Paulo Freire nos

sistemas públicos de ensino no Brasil, referenciada em especial nos pressupostos

freireanos. A base de construção desta feramenta tem como referência os estudos

acerca das NTICs apresentados na segunda parte do segundo capítulo deste

trabalho.

A apresentação das páginas que compõem a ferramenta – em forma de

hipertexto – está organizada na ordem em que essas aparecem ao usuário

(pesquisador) quando este navega no site e na própria ferramenta: 1. Tutorial de
pesquisa; 2. A pesquisa na Cátedra Paulo Freire da PUC – SP; 3. Quadro-
síntese da Pesquisa; 4. Quadros dos casos em estudo.
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3.3.1. Tutorial da pesquisa
Primeira página que compõe a ferramenta, o Tutorial da pesquisa é um

informativo sobre a ferramenta, que visa informar, por meio de texto bastante breve

e dos botões de acesso às páginas seguintes, do que se trata a ferramenta e dar

indicações sobre as informações que ali possam ser encontradas, conforme pode

ser visualizado na figura 10.

Após o texto referencial “Tutorial de pesquisa”, localizado logo abaixo do

“cabeçalho”, segue o texto “Este espaço dedica-se à disseminação da pesquisa

 Figura 10: Página Pesquisa
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realizada na Cátedra sobre: A influência de Paulo Freire nas políticas públicas de

educação no Brasil”, cuja intencionalidade é informar a que se destina a ferramenta.

Abaixo desse texto, aparecem dois botões de acesso, nominados, da esquerda para

a direita: “A pesquisa na Cátedra” e “Acessar pesquisa”, que dão acesso às páginas:

A pesquisa na Cátedra Paulo Freire da PUC – SP e Quadro-síntese da
pesquisa, os quais informam respectivamente sobre o entendimento da Cátedra

acerca de pesquisa e dos estudos disponibilizados, conforme explicitado nos

detalhes da figura 10 e que serão apresentados na seqüência.

3.3.2. A pesquisa na Cátedra Paulo Freire da PUC – SP
Esta página, acessada a partir do botão “A pesquisa na Cátedra”, tem como

conteúdo um texto explicativo sobre a maneira como a Cátedra entende o ensino-

pesquisa, escrito por sua Coordenadora, Profa. Dra. Ana Maria Saul, conforme figura

11.

O texto tem como principal intenção propiciar ao pesquisador o entendimento

do referencial de ensino-pesquisa utilizado pela Cátedra Paulo Freire da PUC – SP

Figura 11: Página A pesquisa na Cátedra
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como método para a produção e reflexão de conhecimento, presentes nos estudos

sistematizados pela ferramenta.

3.3.3. Quadro-síntese da pesquisa
A página intitulada Quadro-síntese da pesquisa tem por objetivo fornecer ao

usuário uma “visão panorâmica” dos estudos que foram/estão sendo realizados na

Cátedra, sobre a temática, funcionando como um menu de opções, a fim de que

esse possa decidir qual (is) a(s) pesquisa(s) deseja acessar, conforme ilustrado na

figura 12 abaixo.

  Figura 12: Página Quadro síntese da Pesquisa
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O Quadro-síntese da pesquisa foi concebido com base nas concepções

explicitadas por Freire em suas obras, principalmente em “A educação na cidade”

(2001b) e “Política e educação” (2001c), como sendo os eixos norteadores para uma

política pública em educação, voltada para a humanização e para a transformação

numa perspectiva crítico-libertadora, quais sejam: Gestão Democrática;

Reorientação Curricular; Formação de Educadores e Educação de Jovens e Adultos

(EJA), conforme explicitado no Capítulo I da presente dissertação. Para a

visualização e consulta do Quadro, a cartografia dinâmica, referenciada por Lèvy

(1999) e já exposta no Capítulo II, foi utilizada na elaboração da página.

Assim, a página pode ser visualizada como uma tabela. Por meio do

cruzamento entre os quatro eixos norteadores dispostos nas colunas e as cidades/

gestões onde as pesquisas foram realizadas – listadas na primeira coluna de cada

linha –, faz-se possível localizar as redes públicas onde a política assumiu e praticou

o referencial de Paulo Freire, lendo em poucas palavras o teor dos casos de estudo.

Interessando-se por um dos casos de estudo ali expostos, basta ao pesquisador

clicar sobre a informação que será conduzido ao Quadro do caso em estudo, onde

poderá obter informações mais detalhadas sobre o mote do estudo produzido, assim

como o material utilizado na realização da mesmo (veja detalhe na figura 12).

3.3.4. Quadro do caso em estudo
O Quadro do caso em estudo constitui-se na página que procura explicitar

todo o conteúdo disponível sobre o estudo escolhido. O seu acesso é dado por meio

das células do Quadro-síntese da pesquisa que contém as informações

preliminares de cada um dos casos estudados ou em estudo.

O uso da tabela, como organizador, visa disponibilizar em uma só tela as

informações básicas sobre o estudo, assim como as fontes documentais disponíveis,

conforme figura 13 abaixo.



83

Figura 13: Página Quadro do caso de estudo
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O Quadro do caso em estudo apresenta-se na forma de uma tabela

composta por quatro colunas, da esquerda para a direita, a primeira coluna

especifica a Cidade e o período pesquisado.

A segunda coluna disponibiliza duas informações pertinentes à temática. A

parte superior apresenta o tema/título do estudo e, na parte inferior, encontram-se as

palavras-chave relacionadas à temática estudada.

A terceira coluna dedica-se a expor um resumo do caso em estudo, mais

detalhado do que aquele apresentado inicialmente no Quadro-síntese da pesquisa.

Na quarta e última coluna encontram-se listados os materiais para consulta,

coletados e construídos durante e para a realização das discussões e análises

referentes ao estudo apresentado. O acesso direto às páginas de conteúdos

referentes a esses materiais é realizado por meio de links, como pode ser

visualizado nos detalhes da figura 13 –, para que possam ser lidos e/ou consultados.

Os itinerários percorridos na Cátedra durante a elaboração do estudo

apresentado no quadro também são disponibilizados como parte dos materiais para

consulta.

São conteúdos recorrentes nos Quadros dos casos em estudo, por serem

base para as discussões e análise:

• Documento da proposta: documentos de propostas das gestões estudadas;

documentos de práticas, que podem ser sistematizados pelo próprio órgão

público – como, por exemplo, no Quadro de Porto Alegre – ou coletados em

campo por meio de observações e entrevistas – como no caso do Quadro do

estudo de Santo André;

• Dados da escola: dados do local pesquisado – seja uma escola ou outro local

onde a prática educativa balizada pela proposta de gestão sob os

pressupostos freireanos tenha acontecido ou aconteça – coletados também

de maneira já descrita;

• Obras consultadas: relação das obras de Paulo Freire visitadas para a

construção da trama conceitual que permeia as discussões e análises do

estudo;

• Relatos de pesquisa: análises e considerações acerca do estudo realizado

com base nos materiais, apresentados anteriormente, como resultado de

pesquisa realizada pelos grupos da Cátedra;
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• Quadros de sistematização: instrumento criado na Cátedra do qual constam

extratos da proposta de gestão em estudo e extratos da obra de Paulo Freire

relacionados aos temas selecionados nas propostas.

Eventualmente, outros conteúdos podem ser incluídos como fontes para

consulta, como vídeos, fotos, apresentações em tecnologias digitais, etc.

Observe-se que as partes aqui apresentadas funcionam de maneira dinâmica,

possibilitando ao pesquisador ir e voltar no hipertexto que essas compõem, quantas

vezes e da maneira que desejar, a fim de que, como já discutido na parte 1 do

segundo capítulo, a opção pelo hipertexto garanta a possibilidade de autonomia,

autoria e o papel de sujeitos na construção e reconstrução do conhecimento

disponibilizado.

Finalmente, cabe ressaltar que a criação e construção da ferramenta de

pesquisa, assim como a reestruturação do site da Cátedra discutidas e apresentadas

neste capítulo, visam contribuir para que o conhecimento produzido possa ir “para

além dos muros da PUC – SP” através do ciberespaço. Cabe observar que a

contribuição e viabilidade da ferramenta virtual de pesquisa aqui apresentada serão

analisadas nas considerações finais deste trabalho, tendo como fonte de pesquisa

uma consulta avaliativa entre o público-alvo desta ferramenta.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



86

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossas considerações, ao final do trabalho desenvolvido, dizem respeito à

reflexão sobre o processo de trabalho realizado, que envolveu a concepção, a

implantação e a consulta avaliativa, na procura de apontar as possibilidades e limites

da ferramenta de pesquisa criada para a Cátedra Paulo Freire da PUC – SP.

Nesse sentido, nossa reflexão se encontra demarcada em três aspectos, quais

sejam: concepção, implantação e resultados dos acessos à ferramenta; análise dos

dados obtidos a partir da consulta avaliativa sobre a viabilidade da ferramenta junto

ao público-alvo; e sobre os desdobramentos possíveis para a continuidade e o

desenvolvimento da representação virtual da Cátedra e da viabilização da

disseminação de sua pesquisa através do ciberespaço.

Ao iniciarmos o trabalho de concepção para a criação da ferramenta de pesquisa,

deparamo-nos com duas necessidades não previstas inicialmente: a reestruturação

do site da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP e a produção e a sistematização (e

digitalização) de conteúdos tanto para o site como para a ferramenta.

Nessa medida, estas necessidades exigiram, de nossa parte, inicialmente,

estudos a respeito de concepções estéticas e de usabilidade em web design, a fim

de configurar a representação virtual da Cátedra como ambiente propício ao acesso

e à pesquisa dos conteúdos disponibilizados na ferramenta implantada neste

espaço.

Dessa forma, a reestruturação do site antecedeu a elaboração e a criação do

conteúdo digital da ferramenta, constituindo-se como primeira etapa do trabalho.

É importante salientar que, a partir do estabelecimento dos padrões estéticos e

de navegação, o site e a ferramenta passaram a ser elaborados simultaneamente.

O site da Cátedra, reestruturado e com a ferramenta implantada, foi apresentado

ao público, no dia de sua implantação na web, em 19 de setembro de 2005, durante

o “V Colóquio Internacional Paulo Freire”, realizado em Recife – PE na UFPE –

Universidade Federal de Pernambuco – entre os dias 19 e 22 de setembro do

mesmo ano. A publicação na web e a apresentação pública do site/ferramenta, aos

quais nos referimos, constituíram-se na segunda etapa deste trabalho.

A partir da publicação da ferramenta de pesquisa na web, começamos a observar

o acesso ao site e, em 05 de dezembro de 2005, incluímos um contador digital de

acessos atrelado a ele, que acumulou, até o final fevereiro de 2007, 27892 acessos.
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Por meio destes acessos, tivemos cerca de 120 comunicações espontâneas

recebidas de navegadores, por meio do link “Fale conosco/mensagem via e-mail”.

Sobre a natureza dos acessos ao site, não podemos afirmar categoricamente

sobre os interesses dos navegadores ao acessar, mas podemos realizar algumas

inferências com base na procedência desses acessos e no conteúdo das

mensagens espontâneas recebidas. Podemos inferir que a maioria dos acessos foi

realizada por meio de resultados da procura em sites de busca, como o google, por

exemplo, outros por meio do link atrelado ao site do Programa de Pós-Graduação

em Educação: Currículo da PUC – SP e, ainda, por meio de divulgação realizada no

âmbito da Cátedra Paulo Freire e por seus pesquisadores/participantes.

Sabemos que, ao não podermos comprovar as intenções de pesquisa por parte

dos navegadores aos conteúdos disseminados pela ferramenta virtual, é incorreto

afirmarmos a viabilidade dessa disseminação por meio do ciberespaço.

No entanto, se observarmos a quantidade de visitas ao site registrados pelo

contador, podemos estabelecer uma relação interessante a respeito do potencial de

disseminação de conhecimento acadêmico desse ambiente. Num período de 17

meses, dificilmente a Cátedra Paulo Freire da PUC – SP, em seu espaço na PUC ou

em suas participações em eventos acadêmicos de variados tipos de comunicação,

atingiria 28000 visitantes. Por este olhar, acreditamos que essa quantidade de

visitas atesta, como uma possibilidade, a viabilidade e a relevância da disseminação

dos resultados da pesquisa realizada no âmbito da Cátedra Paulo Freire no

ambiente virtual.

Ainda na tentativa de estabelecer a viabilidade e a relevância de nossa

ferramenta de pesquisa, procuramos realizar uma consulta avaliativa por meio de

entrevistas direcionadas ao público-alvo desta ferramenta, quais sejam:

pesquisadores; gestores de políticas públicas de educação; e professores de ensino

superior de estabelecimentos públicos e privados.

Para a realização dessa consulta avaliativa, elaboramos um questionário

contendo 6 questões, a fim de coletar as respostas do público-alvo sobre três

aspectos: acesso e navegação no site/ferramenta; relevância e potencial de

utilização das informações apresentadas; e sugestões para o aperfeiçoamento da

ferramenta de pesquisa.

Escolhemos o ambiente virtual como meio de comunicação com o público-alvo, a

partir do envio do convite à avaliação contendo as instruções de navegação e do
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questionário1, que se encontrava anexo às mensagens e atrelado à ferramenta no

site por meio de um link intitulado “avalie nossa ferramenta de pesquisa”.

O movimento de consulta avaliativa iniciou-se em dezembro de 2005, a partir de

uma listagem contendo 20 possíveis avaliadores, constituindo-se numa amostragem

não probabilística intencional (LAKATOS, 1999), indicados pelos professores do

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC – SP e

pesquisadores da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP.

Num primeiro momento, as mensagens contendo o convite, as instruções e o

questionário anexo, foram enviadas a esta lista com um prazo de vinte dias para

retorno por parte dos convidados. Ao final deste período, na segunda metade de

janeiro de 2006, verificamos o retorno de apenas um dos avaliadores convidados.

A partir deste resultado, consideramos precipitadamente o período de férias

acadêmicas como fator principal do não-retorno por parte dos avaliadores. Num

segundo momento, decidimos então reenviar as mensagens, o que refizemos por

seis vezes de quinze em quinze dias sistematicamente. Após esse período, em abril

de 2006, tínhamos quatro questionários preenchidos.

Elaboramos uma nova listagem contendo 10 possíveis avaliadores e repetimos o

processo já descrito por mais três vezes, conseguindo apenas mais uma resposta.

Assim, nossas inferências sobre as considerações do público-alvo baseiam-se na

resposta de 5 questionários respondidos pelos avaliadores entre dezembro de 2005

até junho de 2006.

Desse modo, os resultados da consulta avaliativa ficaram limitados, na medida

em que o retorno das respostas aos questionários foi restrito, e que não se

conseguiu avaliadores de todas as categorias do público-alvo pretendido para a

ferramenta de pesquisa.

Podemos associar o baixo índice de retorno à consulta avaliativa entre o público-

alvo, provavelmente, ao fato de que a pesquisa realizada em ambientes virtuais não

faz parte ainda da cultura do público ao qual dirigimos o questionário.

Porém, as respostas dos avaliadores2 nos possibilitam refletir sobre alguns

limites e possibilidades quanto à viabilidade e relevância de nossa ferramenta de

pesquisa.

                                                
1 A carta-convite aos avaliadores e o modelo de questionário encontram-se anexados a este trabalho.
2 Caracterizados como: Avaliador 1 – Gestor em políticas públicas de educação em nível estadual;
Avaliadora 2 – professora de ensino superior; Avaliadora 3 – Gestora de políticas de educação em
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De maneira geral, os avaliadores consideram que a organização do site propicia

uma navegação dinâmica e fácil, apontando que:

Os ícones são de fácil identificação.

As informações do site são de fácil localização e permitem uma
navegação rápida.

O site está organizado de forma simples e prática e propicia um
panorama geral não só do que é a Cátedra Paulo Freire, mas de
pesquisas na área, o que propicia uma janela para o mundo do
pensamento freireano.

O site conduz generosamente aos ‘lugares’ que apontam elementos
das pesquisas anunciadas.

Quanto à organização da ferramenta em quadros, os avaliadores consideram

que os mapas e quadros-síntese são propícios ao acesso à pesquisa sistematizada.

Algumas críticas são realizadas de maneira pontual, como a respeito do tamanho

pequeno das fontes utilizadas nos resumos dos quadros dos casos em estudo, que

podem dificultar a leitura rápida desses conteúdos, ou sobre a ausência de alguns

conteúdos nos links desses mesmos quadros, anunciados “em construção” por

estarem ainda em fase de sistematização3.

Outro aspecto avaliado diz respeito à relevância e potencial de utilização das

informações apresentadas na ferramenta de pesquisa, levando ao entendimento, por

parte dos avaliadores, de que a ferramenta apresentada é um instrumental útil para

as educadoras e educadores que trabalham ou pretendem trabalhar com a proposta

de Paulo Freire.

O acesso às informações de pesquisa realizadas na Cátedra Paulo
Freire da PUC – SP por meio da internet facilita o conhecimento e
aprofundamento do universo pedagógico de Paulo Freire (...) a
organização desses dados poderá redimensionar novos campos de
estudo e pesquisa, proporcionando uma ampliação de temas
pertinentes e atuais da educação no Brasil (Avaliador 1).

                                                                                                                                                        
fundação de prestação de serviços para rede estadual de educação; Avaliadora 4 – Gestora
administrativo-pedagógica de curso superior em instituição privada e pesquisadora da Pós-
Graduação; e Avaliador 5 – Professor de Pós-Graduação e pesquisador da Pós-Graduação em
instituição pública federal.
3 Esta sistematização, a qual nos referimos, é fruto das pesquisas em andamento realizadas no
âmbito da Cátedra Paulo Freire.
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A Avaliadora 2 acrescenta que “a ferramenta de pesquisa é importante para a

disseminação do conhecimento produzido na Cátedra porque há uma carência de

dados de pesquisa nesta área”.

Para o Avaliador 5, é importante ressaltar que:

O que está em andamento aqui é uma reflexão sobre produção do
conhecimento científico na constituição da ciência a serviço da vida,
a favor do que tanto Freire lutou. O acesso democrático e
universalizado às informações, penso, é central para que tal possa
ocorrer. Penso que a disponibilização do conjunto dos elementos que
cercam uma pesquisa com certeza amplia a possibilidade de
concretização do objeto a que a Cátedra busca alcançar, ou seja, é
central para educadores e educadoras, penso, que a própria
metodologia, os resultados, parciais e finais, possam estar
disponíveis na página, mantidos os devidos cuidados para evitar que
pessoas simplesmente se apropriem dos dados e não cumpram com
as devidas exigências em relação, por exemplo, à autoria do
divulgado.

Sobre a necessidade e a relevância de disseminar os resultados das

pesquisas realizadas na Cátedra sobre a “influência de Paulo Freire nos sistemas

públicos de ensino no Brasil” utilizando o ciberespaço e a nossa ferramenta de

pesquisa, os avaliadores contribuem conjuntamente com a resposta de nossa

questão de pesquisa – Como disseminar os resultados das pesquisas acadêmicas

realizadas no âmbito da Cátedra Paulo Freire da PUC – SP entre gestores em

educação por meio de uma ferramenta virtual de pesquisa?

A respeito dessas contribuições, cabe observarmos que cada um dos avaliadores

analisa a relevância da ferramenta e do conteúdo digital a ela atrelado como

possíveis balizadores de decisões em políticas públicas de educação a partir de um

olhar particular referenciado em suas atuações profissionais.

O Avaliador 1, gestor de políticas públicas em nível estadual, destaca a

necessidade de relações de proximidade entre a Cátedra e órgãos públicos, tanto no

campo presencial como no campo virtual, a fim de manter vivo o diálogo entre a

produção de reflexões sobre políticas públicas de educação – realizada no âmbito

da Cátedra a partir dos pressupostos freireanos – e aqueles que produzem e

decidem sobre o tema. Isso, para o avaliador, juntamente com o conteúdo

disponibilizado pela ferramenta, possibilita que os resultados das pesquisas

realizadas na Cátedra se tornem referências para as decisões em políticas públicas,

ao afirmar que:
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A definição de políticas públicas requer um conjunto de fatores. No
caso, o rápido acesso ao conhecimento sistematizado pode ser parte
do campo definidor. Mas, para que isso ocorra, é necessário um
conjunto sistematizado de articulações com órgãos públicos e
privados que definem políticas públicas educacionais.

A Avaliadora 2, professora de ensino superior, cujo interesse se encontra nas

práticas pedagógicas de sala de aula, aponta a importância da disseminação da

pesquisa em políticas públicas na perspectiva de Paulo Freire como contribuição às

práticas pedagógicas, principalmente nos eixos temáticos formação de educadores e

reorientação curricular. Ao afirmar isso, a avaliadora alerta que essa possibilidade se

consolidará “se a ferramenta for melhor alimentada”. Ou seja, há a necessidade de

sistematizar e disponibilizar conteúdos sobre as pesquisas – em andamento ou

concluídas – voltados ao acesso de professores e professoras a fim de subsidiar

suas práticas cotidianas em sala de aula e sua participação efetiva nas decisões

sobre as políticas públicas de educação.

A Avaliadora 3, gestora de políticas de educação em fundação de prestação de

serviços para a rede estadual de educação, entende que a ferramenta “permite o

rápido acesso às informações, contextualizadas e sistematizadas”, porém, indica a

ausência de diálogo (por meio de interação direta) entre os navegadores e os

pesquisadores que produziram o conhecimento disseminado pela ferramenta. A

avaliadora indica a necessidade de interatividade entre a Cátedra e seu público-alvo

no ciberespaço, o que só pode ocorrer por meio de uma estrutura de comunicação

direta – a partir da disponibilidade na própria ferramenta ou no site de instrumentos e

ambientes de contato.

A Avaliadora 4, gestora administrativo-pedagógica de curso superior em

instituição privada e pesquisadora da Pós-Graduação, expõe que “as pesquisas

realizadas sobre os fundamentos do pensamento freireano têm apontado para

superações interessantes no campo das políticas públicas. É muito importante

termos uma ferramenta que nos apresenta tais pesquisas, apesar de estar em

construção”. Ao final de sua exposição, a avaliadora alerta para um ponto

importante, que é a alimentação e a geração de conteúdos para os “casos em

estudo”, uma vez que alguns dos casos ainda se encontram sem conteúdos

atrelados aos links, encontram-se “em construção”.
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Ainda sobre a questão da necessidade e relevância da disseminação dos

resultados da pesquisa da Cátedra por meio da ferramenta virtual, o Avaliador 5,

professor e pesquisador de curso de Pós-Graduação em instituição pública federal,

aponta para a validade epistemológica da disseminação do pensamento freireano

em políticas públicas de educação:

Muito embora os dados ainda não estejam inteiramente disponíveis,
é possível perceber o grau de provocação que os mesmos trazem à
cena. Freire, tenho defendido, é uma presença forte em pesquisa
educacional, até porque é necessário confrontar a validade de seu
texto com as urgências do presente. Assim, retomar Freire e
democratizá-lo, como se propõe o site, é central para reconhecer que
seu programa político-pedagógico é projeto possível que fortalece a
construção contra-hegemônica, necessária para enfrentar fatalismos
culturais, impondo-se como único expediente. Particularmente, estou
de acordo com Torres quando afirma que “...é possível concluir que
há boas razões pelas quais, na pedagogia da atualidade, podemos
ficar com Freire ou contra Freire, mas não sem Freire”. Torres
desenvolve a afirmação baseado em reflexões do próprio autor,
defendendo que é fundamental realizar estudos sobre processos
educacionais em Freire partindo de “...dupla perspectiva: usando a
lente da classe hegemônica - reprodução de relações sociais de
produção - e usando a lente das classes subordinadas - educação
como forma de construir uma nova hegemonia.” Para o autor, a
importância da educação está na reconstrução “da cultura do
oprimido, particularmente através da noção de elaboração
sistemática do conhecimento popular (...) como instrumento de luta
da contra-hegemonia (...)”. Torres avança e afirma que “designar
práticas educacionais autônomas inseridas nas comunidades
urbanas e rurais pobres pode ajudar a ampliar a organização e o
poder do oprimido.” O autor conclui afirmando que “a noção de Freire
de uma relação dialética entre a liderança revolucionária e as
massas tem um terreno rico nas práticas educacionais, na verdade -
em termos gramscianos - um rico terreno para desenvolver a
liderança de trabalhadores (...)” (Torres, in McLaren e outros. Freire:
Poder, desejo e memórias de libertação. ArtMed, 1998). A esperança
de Freire, que a leio desenhada em sua obra, é que as relações
resistentes e combativas, fraternas e solidárias, também se
globalizem, a menos que apenas elas permaneçam à margem do
atual movimento histórico (a pobreza já é...). É central retomar,
democraticamente, Freire porque é um pensador que, tomando as
vertentes teórico-filosóficas da dialética e da fenomenologia, busca
superar o relacionamento oposto entre teoria e prática, desafiando e
propondo a desdogmatização, também do próprio estatuto de
verdade das pedagogias críticas, central, penso, para refletir e propor
políticas públicas de educação, nos conturbados tempos que
vivemos.
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A partir da avaliação da viabilidade do site e da ferramenta de pesquisa, os

avaliadores passaram às sugestões para o aperfeiçoamento de nossa ferramenta

virtual de pesquisa.

Para o Avaliador 1, é importante que a ferramenta de pesquisa disponibilize

outras informações, tais como:

 Informações sobre projetos que utilizaram as pesquisas como
fonte de organização e definição de metodologias;

 Quadro de conclusões, apontando para as diferentes pesquisas,
as potencialidades específicas de cada uma;

 Follow up das pesquisas concluídas;
 Referências e biografias de autores nacionais e internacionais

que dialogam com a pedagogia freireana;
 Textos apropriados para os educadores refletirem nos trabalhos

em sala de aula, a partir das pesquisas realizadas;
 “Canto Multimídia” – esse espaço seria usado para imagens,

vídeos, fotos e depoimentos de educadores que conviveram com
Paulo Freire ou que estão pesquisando sobre suas idéias;

 Criar campos pedagógicos – Categorias como: Currículo,
alfabetização, relação professor-aluno, educação e liberdade etc.

 Elencar e disponibilizar material para pesquisadores e
professores que atuam em sala de aula.

A Avaliadora 2 sugere que se disponibilize e indique “textos e pesquisas que se

contraponham (explicitamente) ao pensamento de Paulo Freire”.

A Avaliadora 3 inclui a estas sugestões, ainda, a necessidade de se disponibilizar

informações sobre “exemplos de programas/projetos que utilizam a temática como

metodologia; síntese das pesquisas concluídas; e indicativos de pesquisas futuras”.

A Avaliadora 4 considera:

As informações existentes são suficientes para o objetivo do
instrumento, porém penso que seria interessante manter uma
pesquisa constante no site (um link que estimulasse o visitante a
falar sobre experiências sobre práticas realizadas a partir do
pensamento de Freire), para uma maior aproximação entre teoria e
prática.

O Avaliador 5 encaminha suas sugestões, diferentemente dos demais

avaliadores, que se preocuparam com conteúdos, focando sua consideração nos

aspectos do acesso às informações na ferramenta:

Quando acionei “acessar pesquisa”, apareceram opções diversas de
pesquisas. Mas eu não pude ter acesso às Cidades, ou seja, eu
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poderia, penso, acessar ou me interessar por determinada pesquisa
a partir da opção “Cidade”. Liberando o acesso pela “Cidade” eu
poderia simplificar minha busca. Ademais, penso que, como dito
aqui, todos os elementos da pesquisa podem aparecer tanto no seu
conjunto como em “partes” apresentados através de links
específicos.

Por fim, é consenso entre os avaliadores a necessidade de dar prosseguimento à

sistematização da pesquisa sobre o pensamento de Paulo Freire por meio de nossa

ferramenta de pesquisa. Para isso, cada um dos avaliadores justifica sua posição de

maneira distinta.

Para o Avaliador 1:

A ferramenta, desde que alimentada e atualizada sistematicamente,
pode ser considerada útil e pioneira na sistematização de dados da
pesquisa sobre o pensamento de Paulo Freire. Um outro aspecto a
ser considerado e extremamente favorável para os pesquisadores é
a facilidade, custo e rapidez na obtenção das informações.

A Avaliadora 2 aponta que a importância da continuidade da pesquisa e sua

disponibilização por meio da ferramenta se justificam “pela importância do nome

Paulo Freire enquanto pesquisador na área educacional, em especial na área da

educação popular”.

Já para a Avaliadora 3, o prosseguimento deste trabalho é importante, mas

ressalta a necessidade de que ”as fontes sejam fidedignas; ampliem links com sites

confiáveis sobre o assunto; as atualizações sejam freqüentes; e o foco não se

perca”.

A avaliadora 4 destaca que a importância de dar prosseguimento ao trabalho se

justifica porque ela acredita na proposta:

Acredito, principalmente pelo potencial que ela carrega. Para mim
esta ferramenta pode ser um elo entre os educadores do mundo todo
para a troca de experiências, estudos e prática, para a expansão do
pensamento freireano.

O Avaliador 5 acredita, ainda, que “Paulo Freire nos ensinou que a

democratização da informação é central para que a produção do conhecimento se

torne possível a todas as pessoas”.
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Percebemos, a partir dos contributos apresentados pelos Avaliadores que

retornaram à nossa consulta, que a viabilidade e a relevância da ferramenta de

pesquisa por nós criada como representação virtual da Cátedra Paulo Freire da PUC

– SP no ciberespaço e como instrumento de disseminação dos resultados da

pesquisa ali produzida é inegável.

Alia-se a essa constatação o resultado obtido no levantamento de dados

realizado por nós sobre a pesquisa em políticas públicas de educação sob o

referencial freireano, por meio do acesso e análise de Dissertações e Teses do

Banco de dados da Capes, que apresenta significativa produção tanto no que diz

respeito ao tema – políticas públicas em educação referenciados em Paulo Freire –,

quanto aos eixos temáticos voltados ao estudo sobre o tema – democratização da

gestão, reorientação curricular, formação permanente de educadores e políticas de

alfabetização de jovens e adultos.

Ao estabelecermos a relevância da pesquisa produzida sobre políticas públicas

em educação referenciadas em Paulo Freire e a viabilidade da disseminação dos

resultados da pesquisa produzida sobre este tema pela Cátedra Paulo Freire da

PUC – SP por meio do ciberespaço, devemos, ainda, refletir sobre as possibilidades

e os limites da ferramenta de pesquisa criada por nós neste trabalho, a partir de

nossa experiência no desenvolvimento deste trabalho e das contribuições obtidas

por meio da consulta avaliativa realizada.

Destacamos que as principais possibilidades que se apresentaram à nossa

proposta dizem respeito à geração, sistematização e alimentação constante da

ferramenta com conteúdos, abrindo o leque de possibilidades para o

navegador/pesquisador sem, entretanto, perder o foco a que se destina a produção

de pesquisa pela Cátedra.

No entanto, alertamos, como um limite, que, a partir de certo volume de

informações e pesquisas sistematizadas, será necessário transformar a ferramenta

de pesquisa, atualmente configurada em linguagem direta de internet (HTML), em

um banco de dados (SQL) que possibilite uma personalização da busca por parte do

navegador/pesquisador.

Outra possibilidade que se apresenta à ferramenta é a criação de ambientes

interativos entre: navegador/navegador; navegador/Cátedra; Cátedra/outros espaços

de discussão. Esta interação pode ocorrer por meio de links, fóruns virtuais de
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discussão, teleconferências, chats, etc., conforme indicado como necessidade à

interatividade por todos os avaliadores.

Vale salientar, sobre a geração de novos conteúdos e ampliação do espaço

virtual, a necessidade de enquadrar tanto o site quanto a ferramenta de pesquisa da

Cátedra na legislação de internet pertinente quanto à exibição e uso de imagens,

textos e outros conteúdos, principalmente no que diz respeito aos direitos autorais e

aos padrões de usabilidade e acessibilidade4.

Assim, acreditamos que a ferramenta virtual de pesquisa criada como objeto de

reflexão por este trabalho, aliada aos conteúdos sistematizados que a compõe

(resultados do trabalho de ensino-pesquisa realizado na Cátedra Paulo Freire da

PUC – SP) podem caracterizar-se como uma contribuição para os gestores e

pesquisadores na área de educação em suas decisões e reflexões sobre políticas

públicas de educação no Brasil referenciadas no pensamento crítico-libertador

proposto por Paulo Freire.

                                                
4 Sobre padrões de usabilidade e acessibilidade, algumas considerações encontram-se explicitadas
na parte 2 do segundo capítulo da presente dissertação.
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ANEXOS



ANEXO 1
Tabelas e quadros de sistematização



TABELA 1
Produção acadêmica dos trabalhos da área Educação com referência a Paulo Freire

TABELA 2
Produção acadêmica dos trabalhos sobre políticas públicas de educação com
referência a Paulo Freire

Período

Trabalho
1987-
1989

1990-
1992

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2003* Total

Dissertações 2 5 5 16 14 29 71
Teses 1 1 1 1 2 8 14
Total 3 6 6 17 16 37 85
Total (%) 3,53% 7,06% 7,06% 20,00% 18,82% 43,53% 100%

TABELA 3
Produção acadêmica, por área de conhecimento, dos trabalhos da educação com
referência a Paulo Freire

Área de conhecimento

Trabalho
Educação Outras áreas Total

Dissertações 163 105 268
Teses 30 17 47
Total 193 122 315
Total (%) 61,27% 38,73% 100,00%

               Período

Trabalho
1987-
1989

1990-
1992

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2003 Total

Dissertações 11 16 23 45 72 101 268
Teses 1 2 3 8 14 19 47
Total 12 18 26 53 86 120 315
Total (%) 3,81% 5,71% 8,25% 16,83% 27,30% 38,10% 100%



TABELA 4
Produção acadêmica, por dependência administrativa das instituições, na área
Educação, com referência a Paulo Freire.

Dependência
Administrativa

Trabalho
Pública Particular Confessional Total

Dissertações 194 30 44 268
Teses 32 4 11 47
Total 226 34 55 315
Total (%) 71,75% 10,79% 17,46% 100,00%

Tabela 5
Produção acadêmica, por dependência administrativa das instituições, dos
trabalhos sobre políticas públicas de educação com referência a Paulo Freire

            Dependência
Administrativa

Trabalho
Pública Particular Confessional Total

Dissertações 48 8 15 71
Teses 9 0 5 14
Total 57 8 20 85
Total (%) 67,06% 9,41% 23,53% 100,00%

Tabela 6
Produção acadêmica, por eixos temáticos, dos trabalhos sobre políticas públicas
de educação com referência a Paulo Freire

        Eixo temático

Trabalhos

Democratização
da gestão

Reorientação
curricular

EJA Formação
de

educadores

Total

Dissertações 20 17 14 20 71
Teses 3 2 2 7 14
Total 23 18 16 27 85
Total (%) 27,06% 21,18% 18,82% 31,76% 100%



Quadro 1
Produção acadêmica, por eixo temático e conceitos, que referenciam Paulo Freire
sobre Políticas públicas de educação (85 trabalhos)

          Eixos temáticos

Conceitos

Democratização
da gestão

Reorientação
curricular EJA

Formação
de

educadores
Total %

diálogo 7 8 7 4 26 30,59%
conscientização 4 2 6 2 14 16,47%
politicidade 4 3 2 5 14 16,47%
educação libertadora 4 3 5 2 14 16,47%
construção coletiva
do conhecimento 1 2 1 4 8 9,41%
participação 7 3 2 4 16 18,82%
ação-relfexão-ação 1 2 2 4 9 10,59%
humanização 0 2 0 2 4 4,71%
curiosidade
epistemológica 0 0 1 1 2 2,35%
historicidade 0 2 0 1 3 3,53%
concepção de
homem 0 1 0 1 2 2,35%
saber de experência
feito 2 1 0 3 6 7,06%
emancipação 1 1 0 1 3 3,53%
educação popular 1 3 0 2 6 7,06%
diversidade
cultural/social 1 0 0 1 2 2,35%
transformação 0 1 0 0 1 1,18%
ética 0 0 0 4 4 4,71%
relação educador-
educando 1 0 0 1 2 2,35%
cultura 0 0 0 1 1 1,18%
cidadania 0 0 1 1 2 2,35%
hegemonia 0 0 1 0 1 1,18%
autonomia 2 0 0 2 4 4,71%
currículo Crítico 0 1 0 0 1 1,18%
oprimido/opressor 0 1 0 0 1 1,18%
gestão democrática 2 0 1 0 3 3,53%
dialética 0 0 1 0 1 1,18%
criticidade 0 1 0 0 1 1,18%

TOTAL 38 37 30 46 151



Quadro 2
Produção acadêmica sobre políticas públicas de educação no eixo
Democratização da Gestão e conceitos da pedagogia freireana

Eixo Temático Democratização da gestão (23 trabalhos) 
 Dissertações Teses Total %
diálogo 6 2 8 34,78%
conscientização 4 0 4 17,39%
politicidade 4 0 4 17,39%
educação libertadora 3 1 4 17,39%
construção coletiva do
conhecimento 0 1 1 4,35%
participação 5 2 7 30,43%
ação-relfexão-ação 1 0 1 4,35%
saber de experência feito 2 0 2 8,70%
emancipação 1 0 1 4,35%
educação popular 1 0 1 4,35%
diversidade cultural/social 1 0 1 4,35%
relação educador-educando 1 0 1 4,35%
autonomia 1 1 2 8,70%
gestão democrática 2 0 2 8,70%

Quadro 3
Produção acadêmica sobre políticas públicas de educação no eixo Reorientação
Curricular e conceitos da pedagogia freireana

Eixo Temático Reorientação curricular (18 trabalhos)
 Dissertações Teses Total %
diálogo 7 0 7 38,89%
conscientização 2 0 2 11,11%
politicidade 3 0 3 16,67%
educação libertadora 2 1 3 16,67%
construção coletiva do
conhecimento 2 0 2 11,11%
participação 2 1 3 16,67%
ação-relfexão-ação 2 0 2 11,11%
humanização 2 0 2 11,11%
historicidade 2 0 2 11,11%
concepção de homem 1 0 1 5,56%
saber de experência feito 0 1 1 5,56%
emancipação 1 0 1 5,56%
educação popular 2 1 3 16,67%
transformação 1 0 1 5,56%
currículo crítico 1 0 1 5,56%
oprimido/opressor 0 1 1 5,56%
criticidade 1 0 1 5,56%



Quadro 4
Produção acadêmica sobre políticas públicas de educação no eixo Educação de
Jovens e Adultos e conceitos da pedagogia freireana

Quadro 5
Produção acadêmica sobre políticas públicas de educação no eixo Formação de
Educadores e conceitos da pedagogia freireana

Eixo Temático formação de educadores (27trabalhos)
 Dissertações Teses Total %
diálogo 4 0 4 14,81%
conscientização 2 0 2 7,41%
politicidade 5 1 5 18,52%
educação libertadora 2 0 2 7,41%
construção coletiva do
conhecimento 3 1 4 14,81%

Eixo Temático EJA (16 trabalhos)
 Dissertações Teses Total %
diálogo 6 1 7 43,75%
conscientização 5 1 6 37,50%
politicidade 2 0 2 12,50%
educação libertadora 4 1 5 31,25%
construção coletiva do
conhecimento 1 0 1 6,25%
participação 2 0 2 12,50%
ação-relfexão-ação 2 0 2 12,50%
curiosidade epistemológica 1 0 1 6,25%
hegemonia 1 0 1 6,25%
gestão democrática 1 0 1 6,25%
dialética 1 0 1 6,25%
cidadania 1 0 1 6,25%



participação 3 1 4 14,81%
ação-relfexão-ação 2 2 4 14,81%
humanização 2 0 2 7,41%
curiosidade epistemológica 1 0 1 3,70%
historicidade 1 0 1 3,70%
concepção de homem 1 0 1 3,70%
saber de experência feito 2 1 3 11,11%
emancipação 1 0 1 3,70%
educ popular 0 2 2 7,41%
diversidade cultural/social 0 1 1 3,70%
ética 1 3 4 14,81%
relação educador-educando 1 0 1 3,70%
cultura 2 0 2 7,41%
cidadania 0 1 1 3,70%
autonomia 2 0 2 7,41%
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aulo Freire em Políticas públicas de Educação no Brasil - base de dados para definição das tabelas ref
(Tabela 7)
Título
A ESCOLA PÚBLICA COMO ESPAÇO DE MEDIAÇÃO NA RECEPÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVOS

Uma proposta da Gestão Escolar Democrática e Popular, suas Possibilidades e Limites: o caso da Secretaria Municipal de Educação d
Educação popular em saúde: do monólogo permitido da doença ao diálogo das ações coletivas em saúde. relato de experiência sobre o itinerário de Paulo 

ESCOLA CIDADÃ: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
A conscientização como princípio metodológico da formação de professores - registro sobre uma experiência ineditamente viável na política educacional da

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS E ADOLESCENTES SEGUNDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE 
PRÁTICAS EDUCATIVAS NA LUTA PELA TERRA: uma análise freireana das experiências dos trabalhadores e trabalhadoras rurais d
A etnomatemática e suas possibilidades pedagógicas: algumas indicações pautadas numa professora e em s
AS IMPLICAÇÕES DE UM OLHAR PLURAL DA COORDENADORA NA CONFIGURAÇÃO DO PERFIL DE GESTÃO DA ESCOLA BÁ
Metodologias da alfabetização de adultos: análise de resultados e experiências
PROJETO ESCOLA DE PENSAR: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM PIRACICABA

Informática na Educação de Jovens e Adultos: Estudo de Caso na Elaboração e Execução de Trabalhos a Partir de Temas Geradores
 INFORMÁTICA EDUCATIVA NO RIO GRANDE DO SUL: UM ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO EM UMA ESCOLA P
A TEORIA E A PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA RE(VISÃO) DO CURSO DE FORMAÇÃO MAGISTÉRIO
A pedagogia da pergunta: participação e empoderamento do conselho escolar como trama da educação ined
Políticas Públicas em Educação: Homogeneização X Singularidade
O DISCURSO SOBRE EDUCAÇÃO EM GRUPOS DIFERENCIADOS
A problemática sócio-ambiental de uma comunidade, discutida a partir de encontros democráticos
A Construção da Identidade da Coordenadora Pedagógica Rumo a um Projeto de Escola: O Ideal, o Legal e 
MEMÓRIA NARRATIVA: A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO POPULAR DE FORTALEZA.
Educação Ambiental e Formação de Professores nas Escolas Públicas de Poconé-MT.
Ensino e Aprendizagem na Perspectiva do Tema Gerador "Lixo" - Uma Estratégia na Educação Ambiental na
Formação inicial de professoras: buscando práticas comprometidas com as classes populares.
EDUCANDO COM A HISTÓRIA LOCAL: MARCAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORAS NO FAZER ESCOLAR.
A PROFISSIONALIZAÇÃO AO NÍVEL DE 2º GRAU NA LEI FEDERAL 5692/71 PERANTE A EDUCAÇÃO LIBERTADORA PROPOSTA
Políticas de Currículo em Conflito: Uma Análise da Estrutura Curricular em Ciclos na Secretaria Municipal de
O Programa de Informática na Educação: uma experiência de capacitação de professores em Aracaju/SE
OS QUATRO PILARES PROPOSTOS PELO RELATÓRIO DELORS E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MOVIMENTOS DE EXCLUSÃO ESCOLAR OCULTA.
Paulo Freire e a Política Nacional de Formação da CUT: identidades político-pedagógicas.
O Fundef e o Custo - Aluno. 
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE UMA EXPERIÊNCIA - NEPE/UFAM (1989-1996). 
A AÇÃO SUPERVISORA PARA UMA EDUCAÇÃO SEGUNDO AS IDÉIAS DE PAULO FREIRE. 
A Prática Educativa dos Educadores Sociais de Rua no Distrito Federal: Uma Análise da Metodologia de Açã
Calma eu tenho o meu tempo: os caminhos da inclusão como uma prática pedagógica transgressora (e obrig
MATEMÁTICA E CONSCIENTIZAÇÃO A PARTIR DO PENSAMENTO DE PAULO FREIRE: CONTRIBUIÇÃO A ELABORAÇÃO DE UMA PEDAGOGIA PR

Informática e Educação: encontros e desencontros no ensino fundamental público. 
Uma Interlocução entre Paulo Freire e Matthew Lipman na Educação Pública: Educar para pensar. 
A PRÁTICA DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO AJA E
FORMAÇÃO DE FORMADORES PARA EDUCAÇÃO POPULAR ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO CAJAMAR
Reflexões sobre uma experiência: o que pensam docentes-enfermeiros da formação pedagógica a distância?
Começando a pensar com ciência: a educação pré-escolar em ciências em interações discursivas
A dimensão ambiental no Currículo Escolar através de temas geradores de ensino escola rural - região Coxip
Saberes dos professores: um estudo acerca dos docentes do ciclo inicial do ensino fundamental da Cidade T
CONVERSANDO COM EDUCADORAS E EDUCADORES DE BERÇÁRIO: RELAÇÕES DE GÊNERO E DE CLASSE NA EDUCAÇÃO
Educação de Adultos como Possibilidade de Formação Cidadã.
O SENTIDO DA ARTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL: UMA CONTRIBUIÇÃO M
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ESTUDO DE UMA PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA POPULAR.
A formação do professor leigo em Rondônia - trajetória de sonho e espera/esperança. 
O ENSINO DE GEOGRAFIA NA VISÃO DOS ALUNOS SECUNDARISTAS:LIMITES PRESENTES, DESAFIOS FUTUROS.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ORIENTADA EM COMPETÊNCIA: ANÁLISE DE CONCEITOS E DE UM CURSO NO ESTADO D
O ENSINO DE HISTÓRIA COMO COMPREENSÃO, CONSTRUÇÃO E PRONÚNCIA DO MUNDO.
FUTEBOL BRASILEIRO COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR BRASILEIRA



Planejamento Educacional - A Visão do Plano Decenal de Educação Para Todos: 1993 - 2003. 
O LIVRO DIDÁTICO NO COTIDIANO DA ESCOLA PÚBLICA DE 1º GRAU.. 
CURRÍCULO E FORMAÇÃO NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: NAVEGANDO NA CONSTRUÇÃO DE NOVAS FORMAS DE P
EDUCAÇÃO POPULAR EM QUESTÃO: REFLEXÕES A PARTIR (E PARA ALÉM) DE UMA PRÁTICA.. 
DE COMO ARACNE TECE NO COTIDIANO: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE GÊNEROS DISCURSIVOS NA PRÁTICA DE PROFESSOR

Um estudo sobre o letramento no Programa de alfabetização de jovens e adultos (PROAJA) no município de
Indisciplina Escolar: Multiplicidade de Causas e Sujeitos - Um Olhar à Escola Municipal de Ensino Fundamental "José Honório Rodrigu
Situação-limite como objeto de conhecimento: uma reflexão a partir da história do GEA (Grupo de Estudos em Alfabetização) SMED/N
A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NA GESTÃO DA PREFEITA LUIZA ERUNDINA DE S
A ATUAÇÃO DE EDUCADORES EM MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS POLÍTICO-PARTICIPATIVAS PARA A EDUCAÇ

Práticas pedagógicas na Educação infantil e a visualidade contemporânea.. 
O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES: GESTÃO ERUNDINA/PAULO FREIRE NO
TODO SER HUMANO TEM CONDIÇÃO DE CONSTRUIR CONHECIMENTO; UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, EM PARCERIA ENTRE MOVIMENTOS P

Projeto Político-Pedagógico para a Escola do Campo: dialogando com Paulo Freire. 
Vai ter dança hoje? Itinerários juvenis no espaço escolar.
A integração da estação ecológica do Taim no contexto local e regional: uma questão de Educação Ambienta
A EDUCAÇÃO POPULAR EM CLASSES DE PRIMEIRA A QUARTA SÉRIES DO PRIMEIRO GRAU EM NOVOS ALAGADOS.. 
A Administração da Educação de Adultos em Bauru (1985-1988): Um Relato de uma Experiência. 

A PARTICIPAÇÃO DA SOCEDADE CIVIL NO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR - PLANFOR: NA PRÁTIC
AÇÃO REFLEXIVA DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: POSSIBILIDADES E LIMITES. 
CONTEXTO LINGUÍSTICO-CULTURAL DAS CRIANCAS DE BOM JUÁ E ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS DA ESCOLA. 
Pontos para uma discussão do Currículo em Educação de jovens e adultos. 
NEM SÓ DE PÃO. A FUNDAMENTAÇÃO DA ÉTICA PEDAGÓGICA DO TRABALHO EDUCATIVO
O CONHECIMENTO NA PEDAGOGIA DA LIBERTAÇÃO - RUMO À ESCOLA PÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA
ESCOLA COOPERATIVA: PROTAGONISMO COMPARTILHADO DE PAIS/MÃES PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SABERES IMAGINÁRIOS E REPRESENTAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO SABER-FAZER-EDUCATIVO DE PROFESSORES/AS NA 
A Prática Alfabetizadora em Questão: Competências Necessárias. 
DA CULTURA DO SILÊNCIO PARA A CANTIGA DA ESCOLA (UMA PROPOSTA DE ARTE-EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DE 
VÍNCULOS DE APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO CONTINUADA: UM ESTUDO CRÍTICO SOBRE O PEC - FORMAÇÃO UNIVERSIT
Ação educativa e movimentos populares – a experiências do Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo
EDUCAÇÃO INSTITUIÇÃO E AUTONOMIA: ANÁLISE DA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO PERÍODO
Diálogo & Conscientização: alternativas pedagógicas nas políticas públicas de educação de jovens e adultos



ferentes aos eixos temáticos e cate

Eixo temático
democratização
democratização
democratização
democratização
democratização
EJA
reorientação 
reorientação 
democratização/reorientação
EJA
EJA
EJA
reorientação
formação de educadores
democratização da gestão
formação de educadores
democratização
democratização
formação de educadores
democratização
formação de educadores
reorientação 
formação de educadores, reorientaç
formação de educadores
reorientação 
democratização, reorientação
formação de educadores
EJA
democratização
formação de educadores
democratização
EJA
democratização
reorientação 
democratização
reorientação
reorientação 
reorientação 
EJA
formação de educadores
formação de educadores
reorientação 
reorientação 
formação de educadores
formação de educadores
EJA
formação de educadores
EJA
formação de educadores
formação de educadores
formação de educadores
reorientação 
democratização, reorientação



democratização, reorientação
reorientação 
reorientação 
EJA
formação de educadores
EJA
reorientação 
formação de educadores
EJA, reorientação
formação de educadores
formação de educadores
democratização da gestão
EJA, formação de educadores
democratização, reorientação
reorientação
democratização, reorientação
reorientação
EJA, reorientação

democratização (PLANFOR)
formação de educadores
reorientação
EJA, reorientação
formação de educadores (enfoque e
democratização da gestão
reorientação, democratização (não d
formação de educadores
formação de educadores
formação de educadores
formação de educadores
formação de educadores
democratização (gestão PF/SP)
EJA

Legenda cores
democratização
reorientação
EJA - Educação de Jovens e Adultos
Formação de educadores



egorias teóricas para a análise. 

categorias em Freire
diálogicidade
gestão democrática
diálogo, politicidade
política pública democrática,ppp
diálogo, conscientização
diálogo
diálogo, concepção de educ libertadora
construção coletiva de conhecimento
participação
diálogo
politicidade, diálogo
conscientização, ação-reflexão-ação, diálogo
humanização, historicidade
ação-reflexão-ação, curiosidade epistemológica
diálogo, participação
autonomia, participação
concepção de educação libertadora
participação comunitária
politicidade, concepção de escola
politicidade, concepção de educação libertadora
concepção de educação libertadora, politicidade
construção coletiva de conhecimento
conscientização,humanização
humanização, politicidade, historicidade
conscientização, dialogicidade
conscientização, ação-reflexão-ação, ciclos
concepção de homem, construção de conhecimento
curiosidade epistemológica
relação educador-educando, saber de experiência feito
emancipação dos sujeitos, ppp 
qualidade na educação libertadora
dialogicidade
diálogo
participação, educ popular, emancipação dos sujeitos
diversidade
diálogo
concepção de educ libertadora, transformação
ação cultural dialógica
ação-reflexão-ação, educação libertadora, diálogo
ética, politicidade
relação educador-educando
diálogo, ação-reflexão-ação
politicidade, ppp, diálogo, participação
saber de experiência feito, cultura
participação
ppp, concepção de educ libertadora, conscientização, construção da cidadania
ação-reflexão-ação
concepção de educ libertadora, hegemonia, práxis pedagógica
diálogo
diálogo
diálogo, autonomia, concepção de educ libertadora
dialogicidade
saber de experiência feito, emancipação



dialogicidade, ppp, politicidade
politicidade, criticidade, conscientização, ação-reflexão-ação
concepção de currículo crítico, dialogicidade
conscientização, concepção de educ libertadora
saber de experiência feito, construção do conhecimento 
conscientização, diálogo, ppp
concepção de educ libertadora, humanização
conscientização, libertação dos sijeitos
politicidade, ppp, gestão democrática
participação, politicidade, ppp
processo de construção de conhecimento, diálogo
gestão democrática
participação, ppp, 
conscientização, participação, autonomia
historicidade, politicidade, concepção de homem (sujeitos no espaço escolar)
concepção de educ popular, conscientização, participação, politicidade
concepção de educ popular
conscientização, participação, dialética

participação
ação-reflexão-ação
saber de experiência feito, conceito de educ popular, rel oprimido/opressor
relação currículo com educ libertadora, linguagem
ética, cidadania
concepção de conhecimento, educ libertadora
concepção de conhecimento coletiva, participação
ética, diversidade (nec. Especiais)
ética, politicidade, construção de conhecimento coletiva
valorização da cultura local, saber de experiência feito, conceito de educação popular
ação-reflexão-ação
concepção de educ popular participação
dialogicidade, autonomia, participação.
diálogo, conscientização

Trabalhos dissert / Teses / Total
                    20        03          23
                    17        02          19
                    14        02          16
                    20        07          27



ANEXO 2
Modelo do formulário do Banco de Teses da CAPES



1)NOME DO AUTOR.                           TÍTULO.                             DIA/MÊS/ANO

VOLUMES. QUANT. DE PÁGINAS. MESTRADO/DOUTORADO. INSTITUIÇÃO /
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Orientador(es): NOME DO(S) ORIENTADOR(ES)

Biblioteca Depositaria: NOME DA BIBLIOTECA

Email do autor:

E-MAIL DO AUTOR

Palavras - chave:

Área(s) do conhecimento:

Banca examinadora:

NOMES DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA BANCA EXAMINADORA



Linha(s) de pesquisa:

Agência(s) financiadora(s) do discente ou autor tese/dissertação:

 

Idioma(s):

Dependência administrativa

 



Resumo tese/dissertação:



ANEXO 3
Instrumento de avaliação da ferramenta

(Carta convite e questionário)



Carta Convite

Prezado(a) Professor(a)...

Sou mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo da

PUC – SP, sob orientação da Profa. Dra. Ana Maria Saul.

O objeto de minha Dissertação de Mestrado é a construção de uma

Ferramenta de Pesquisa virtual que utiliza-se da Internet como fonte de divulgação

dos resultados da Pesquisa que vem se desenvolvendo na Cátedra Paulo Freire da

PUC – SP acerca da Influência de Paulo Freire nas Políticas Públicas de Educação

no Brasil, sob a coordenação da Profa Ana Maria Saul.

Os objetivos da criação desta ferramenta virtual são:

a) sistematizar os resultados da pesquisa realizada na Cátedra Paulo

Freire da PUC – SP acerca da Influência de Paulo Freire nos

sistemas públicos de ensino no Brasil;

b)  disponibilizar essas informações a gestores públicos de educação,

pesquisadores, professores e a todos aqueles que trabalham ou

pretendem trabalhar com a proposta de Paulo Freire e

c)  estimular, por meio do instrumental criado, a reflexão e recriação

destas informações, buscando contribuir com novas pesquisas e no

processo de decisão sobre políticas públicas que tomem como apoio

referencial freireano .

Nesta etapa de minha pesquisa é necessário testar e avaliar a Ferramenta.

Por indicação da Profa. Dra. Ana Maria Saul, convido-o (a) a integrar o grupo de

avaliadores desta produção.

Para tanto, solicito-lhe a gentileza de responder ao questionário anexo

seguindo os procedimentos que serão indicados a seguir. Aguardo a sua resposta

via e-mail no endereço carrara.m@uol.com.br, até 15 de dezembro próximo.

Procedimentos para acessar o instrumento:

1. Acesse o site da Cátedra a partir do link http://www.pucsp.br/paulofreire

2. Na barra horizontal de links, na parte superior da página, clique no link

“Pesquisa”. Ao acessar o “Tutorial de pesquisa” aparecerão dois botões de

acesso (para acessar basta clicar sobre os mesmos), intitulados “A pesquisa



na Cátedra” e “Acessar pesquisa”. Clique no botão da direita para iniciar a

navegação na ferramenta.

3. Ao acessar o “Quadro síntese da pesquisa”, observe a disposição do quadro

e os estudos disponibilizados para consulta.

4. Para acessar algum(s) dos estudos, basta clicar sobre a célula que apresenta

as suas informações preliminares.

5. Feito esse procedimento, aparecerá o “Quadro do caso de estudo”, uma

tabela com os dados do estudo selecionado composta por quatro colunas

onde, da esquerda para a direita, a primeira coluna especifica a Cidade e o

período pesquisado.

A segunda coluna disponibiliza duas informações pertinentes à temática. A 

parte superior apresenta o tema/título do estudo e, na parte inferior, 

encontram-se as palavras-chave relacionadas à temática estudada.

A terceira coluna dedica-se a expor um resumo do caso do estudo mais 

detalhado do que aquele apresentado inicialmente no Quadro síntese da 

pesquisa.

Na quarta e última coluna encontram-se listados os materiais para consulta,

coletados e construídos durante e para a realização das discussões e 

análises referentes ao estudo apresentado.

6. Para acessar o conteúdo disponibilizado na quarta coluna do “Quadro do

caso de estudo”, basta clicar no próprio texto anunciado na listagem, que

funciona também como link. Observa-se que, por se tratar de um

protótipo, alguns conteúdos anunciados ainda estão em fase de revisão,

sistematização ou digitalização, e por isso podem estar indisponíveis.

Porém, devem ser disponibilizados até o final da pesquisa e serão

atualizados dentro do período determinado pela equipe da Cátedra.

7. Após a navegação na ferramenta e no site reformulado, avalie-os por meio do

preenchimento do questionário anexo a esta mensagem (documento em

word), no próprio documento.

8. Envie o arquivo preenchido como anexo para o e-mail carrara.m@uol.com.br,

já referenciado anteriormente, identificando-se na mensagem.

Agradeço antecipadamente a sua colaboração.

Mauricio Carrara.



Remetente: Mauricio Carrara – Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo
da PUC – SP, sob orientação da Profa. Dra. Ana Maria Saul.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

Nome do Avaliador:

Instituição:

Local: Endereço, telefone, CEP, cidade, Estado.

Função:

1. ACESSO E NAVEGAÇÂO NO SITE/FERRAMENTA

1.1. Você considera que a organização do site propiciam uma navegação

dinâmica e fácil?

( ) Não

( ) Sim

Por quê? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

1.2. A organização da Ferramenta de Pesquisa (Link pesquisa – acessar

pesquisa) em Mapas e Quadro – síntese propiciam uma facilitação do uso e acesso à

pesquisa sistematizada? É possível, através da Ferramenta, visualizar de maneira

panorâmica as informações apresentadas?

( ) Não

( ) Sim

Por quê? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

2. RELEVÂNCIA E POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

APRESENTADAS

2.1. Você considera que a Ferramenta apresentada é um instrumental útil para

as educadoras e educadores que trabalham / pretendem trabalhar com a proposta de

Paulo Freire?

( ) Não



Remetente: Mauricio Carrara – Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo
da PUC – SP, sob orientação da Profa. Dra. Ana Maria Saul.

( ) Sim

Por quê? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

2.2. Você considera que as informações de pesquisa apresentadas na

Ferramenta construída podem contribuir para decisões sobre políticas públicas?

( ) Não

( ) Sim

Por quê? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

3. SUGESTÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA DE

PESQUISA

3.1. Que outras informações poderiam ser disponibilizadas nesta Ferramenta

de Pesquisa?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

3.2. A Cátedra Paulo Freire da PUC – SP pretende prosseguir na

sistematização da pesquisa sobre o pensamento de Paulo Freire. Você

considera que uma Ferramenta como esta que lhe foi apresentada para

avaliação pode ser útil para este propósito?

( ) Não

( ) Sim

Justifique sua resposta: _________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.



ANEXO 4
CD ROM contendo o site da Cátedra Paulo Freire

da PUC – SP


