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RESUMO 

 
 

Pedagogia da Autonomia: Os Limitadores da Docência no Exercício da Autonomia 
na Instituição Escolar. São Bernardo do Campo, Universidade Metodista de São 
Paulo, 2010. (Dissertação de Mestrado). 
O principal objetivo deste trabalho é identificar se existem elementos presentes nas 
atividades diárias do professor que interferem em seu ministério e quantificar sua 
influência, utilizando como referencial teórico o livro “A Pedagogia da Autonomia” 
de Paulo Freire e as bases conceituais da pedagogia freiriana. Foi feito um 
levantamento da rotina das instituições para comprovar a existência e a extensão 
do que chamaremos aqui limitadores da autonomia do trabalho docente 
responsáveis pela redução da capacidade do docente em seu trabalho junto aos 
alunos. Dessa forma, eventos cuja origem se acha fora da ação do professor, 
muitas vezes, distante mesmo do ambiente escolar, em um contexto em que a 
própria instituição se insere, têm sua participação na redução dessa autonomia. 
Outros limitadores têm sua gênese dentro do próprio ambiente educacional, 
dificultando e às vezes impedindo, essa ação. São limitadores que por sua ligação 
intrínseca com a instituição, do ponto de vista de contexto, neste ensaio classifico 
como institucionais. O excesso de atividades a que o professor se encontra sujeito, 
bem como a avalanche burocrática obrigando-o por vezes a levar parte de suas 
atividades para dentro de sua vida pessoal, aparecem aqui como limitadores 
funcionais, por estarem intimamente ligados aos aspectos da própria prática do 
docente. Mesmo as barreiras físicas e assecuratórias da tranqüilidade do ambiente 
escolar, como: crachás, portões, catracas e outros, são tratados aqui como 
limitadores físicos, compondo com os demais as categorias em torno das quais o 
tema aqui tratado se desenvolve. Existem de fato, limitadores da ação 
educacional? Em que medida produzem seus efeitos e em que proporção são 
sentidos pelos profissionais da educação? São questões cujas análises se 
embasarão em respostas dadas por professores da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental I e II além do Ensino Médio, a um questionário, que compiladas e 
estatisticamente tratadas, desembocarão na conclusão hipótese deste ensaio: “A 
atividade educacional padece dos efeitos provocados pelos limitadores da ação 
docente”. Para tanto faremos o estabelecimento das bases referenciais no capítulo 
primeiro, recortando da obra do eminente educador os elementos que servirão para 
seu embasamento teórico. Partindo dos aspectos mais genéricos para os mais 
específicos, que têm conotação com o presente tema, passamos no capítulo 
segundo ao levantamento das diversas atividades próprias da prática educativa, 
das quais o professor não tem como se eximir, classificando-as didaticamente, em 
uma preparação para um momento posterior de levantamento de dados. No 
capítulo terceiro é apresentado o questionário e seus resultados; a metodologia 
estatística empregada foi a qualitativa, porém com avaliações que permitem 
mensurar o grau de interferência de cada categoria presente no resultado final. 
Desta forma concluí, de acordo com a hipótese inicial, pela existência dos 
limitadores como fatores inerentes à prática educacional e sua relevância como 
agentes inibidores da ação docente dentro do universo estudado. 
 



 

ABSTRACT 
 

Pedgogy of Autonomy: The Limitation of Teaching in the Exercise of Autonomy of 
Schools. São Bernardo do Campo, Methodist University of São Paulo, 2010. 
(Dissertation)  
The main objective of this study is to identify whether there are elements present in 
the daily activities of the teacher who interfere with his ministry and quantify its 
influence, using the theoretical book "The Pedagogy of Autonomy" by Paulo Freire 
and the conceptual foundations of pedagogy Freirien. We gathered the routine of 
the institutions to establish the existence and extent of what we call here limiting the 
autonomy of teaching responsibility by reducing the capacity of teachers in working 
with students. Thus, events which is outside the teacher's action, often far from the 
same school environment, an environment in which the institution is situated, have 
reduced their participation in this autonomy. Other limiters have their genesis inside 
the educational environment, difficulting and sometimes preventing this action. Are 
limiting it by its intrinsic link with the institution, in terms of context, this paper 
classify as institutional. Excess activities that the teacher's subject and the 
avalanche bureaucratic forcing him sometimes to take part in its activities into your 
personal life, appear here as limiting functional, being closely linked to aspects of 
the practice the teacher. Even the physical barriers that ensure the tranquility of the 
school environment, such as badges, gates, turnstiles and others, are treated here 
as a physical limitation, writing with the other categories around which the subject 
matter hereof develops. There are in fact, limiting the educational action? To what 
extent have their effects and to what extent are felt by education? These are 
questions whose analysis will be grounded by responses given by teachers of early 
childhood education, elementary school I and II beyond high school, a 
questionnaire, which compiled and statistically treated will culminate in the 
hypothesis at the conclusion of this essay: "The educational activity suffers from the 
effects caused by limiting the action teacher”. To this end we will establish the 
bases in the reference section first, cutting the work of the eminent educator 
elements that serve to its theoretical basis. Starting from the most generic to the 
specific nature, which have connotations with this issue, we in the second chapter 
to survey the various activities of their own educational practice, which the teacher 
has no way to escape, calling them didactically, in preparation a later time for data 
collection. In the third chapter is presented in the questionnaire and its results, the 
statistical methodology employed was qualitative, but with ratings that allow 
measuring the degree of interference in each category present in the final result. So 
I decided, according to the initial hypothesis, the existence of the limiting factors 
inherent in the educational practice and its importance as the inhibitors of the 
teaching activities within the universe studied 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os tempos de minha infância, a figura do professor tem sido marcante 

em toda a vida. Mesmo nas primeiras letras vislumbrava a importância daquela 

atividade em cada nova descoberta de que participavam os professores dentro da 

escola e os meus pais, dentro de casa. 

Aprender a ler e a escrever mostrou-se essencial na formação de meu 

caráter, pois, mesmo possuindo uma leitura de mundo, pude a partir do 

aprendizado da leitura e da escrita, compreender os fenômenos sociais de um 

modo mais aprofundado. Para Paulo Freire seria a “importância do ato de ler”, cuja 

teoria e prática vinculam-se à compreensão que precede a leitura da palavra. 

Com o passar do tempo novos saberes apresentaram-se como desafiadores 

da minha vocação e formação profissional, buscando, cada um ao seu tempo, a 

transformação do sonho em realidade no futuro sempre mais perto.  

Ler, escrever, somar, subtrair, atividades progressivamente mais complexas 

lentamente descortinaram aos meus olhos a importância de aprender e sua 

inexorável ligação com ensinar; essa conexão inseparável foi paulatinamente 

ocupando o espaço reservado aos meus ideais profissionais, como algo 

insubstituível – desde logo concluí que, educação, inequivocamente, era a minha 

grande paixão. 

Das brincadeiras lúdicas, do faz de conta, do brincar de escolinha com 

amigas e personagens imaginárias na infância, a realidade tomava corpo ganhando 

importância cada vez maior na medida em que crescia, definindo as respectivas 

vocações profissionais. Já não era mais um passatempo preferido, mas uma firme 

idéia, a definição do rumo da minha vida: educação. 

A formação no magistério e a graduação em Pedagogia na década de 1980, 

instrumentaram-me com os recursos teóricos que me franquearam a entrada no 

universo do educador Paulo Freire, suas obras e pensamento; envolta por esses 
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ideais, a passagem da vida acadêmica à profissional foi o próximo passo na 

direção almejada. 

Após a entrada no mundo profissional, diversas oportunidades me sorriram, 

facultando meu acesso a diversos campos de atuação dentro da instituição escolar, 

permitindo o alargamento da visão e a possibilidade de vivenciar as experiências 

possíveis em cada um deles. A trajetória iniciada como professora de Educação 

Infantil, responsável primeira pela descoberta da grande importância dessa 

atividade, fase em que a autonomia do sujeito ganha seus primeiros contornos, 

segui como docente para alunas do extinto magistério, quando as preocupações 

profissionais acham-se turbinadas por hormônios da adolescência que reforçam as 

tonalidades com que são vistos os problemas e os ideais profissionais. Foi a 

oportunidade de realizar um trabalho que ressaltou a necessidade de 

desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da 

educação em nível municipal tendo por base os pressupostos freirianos. 

Com os fundamentos do educador em mente e a oportunidade nas mãos, vi-

me diante de novo desafio; quando na função de Orientadora Educacional tive a 

oportunidade de desenvolver um trabalho em equipe, com a participação dos 

docentes, pais e alunos, em que a reflexão sobre problemas apresentados em 

longos processos de escuta, serviram de material para proposta de significativas 

alterações nos procedimentos internos da instituição; trabalho que provou ser 

momento importante de desenvolvimento e exercício da autonomia de toda a 

equipe. 

Atuando na Coordenação Pedagógica com docentes de Educação Infantil ao 

Ensino Médio durante muitos anos, tive a chance de participar do aperfeiçoamento 

desses profissionais, sempre mantendo presente a necessidade da formação 

reflexiva, analisando suas demandas e dificuldades em promover o necessário 

desenvolvimento da curiosidade epistemológica em seus alunos, diante de 

limitadores sempre presentes e algumas vezes insuperáveis, cuja existência ainda 

se mostra atual. 
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Seguiu-se na carreira profissional a experiência na Direção Pedagógica e 

Administrativa. Vi-me diante de novo desafio: o de promover a valorização e o 

incremento da autonomia da equipe na busca pela excelência educacional, não 

perdendo nunca de vista a importância dos pressupostos do educador Paulo Freire 

que embasam a gênese da autonomia docente. 

O permanente contato com os problemas educacionais fez-me ver que é 

opinião unânime, em todos os níveis em que os docentes atuam, a influência da 

autonomia no processo de formação do sujeito social, apto a decidir não apenas 

sobre os problemas com os quais se defronta, mas capaz de analisar criticamente 

a situação da comunidade em que vive, colaborando para a  melhoria de sua 

situação de vida, e sendo capaz de elaborar soluções viáveis para os entraves ao 

progresso social de toda a coletividade. 

Essa intrigante correlação entre o desenvolvimento do sujeito autônomo e o 

professor, que atua como orientador desse processo formativo, foi desde logo 

objeto de meu interesse e o objetivo deste ensaio. 

A obra do eminente educador, tomada como apoio a este trabalho, carece 

de profundas reflexões a serem feitas por todos os que se propõem a atuar na área 

da educação. Analisada sob seu aspecto ontológico, desnuda o ser, colocando-o 

em sua verdadeira grandeza: um constante vir a ser, tornar-se, em um processo 

permanente de crescimento, aproximando-o sempre do que Paulo Freire chama de 

“ser mais”. Idéia que se contrapõe à desumanização dos que têm sua vida, 

enquanto sonhos e objetivos, roubada pelo sistema capitalista desumano, 

sobretudo na pessoa de seu agente principal: a classe dominante opressora.  

Neste sistema a deterioração do ser humano se dá não apenas no que 

sofre, segundo Freire, mas também no que a promove, tornando a busca pelo ser 

mais, um movimento de libertação a quatro mãos, já que o agente opressor 

também se liberta. 

Este processo, segundo ele, somente se verifica mediante uma profunda 

transformação do sujeito pela educação, que, elaborando seus saberes pré- 
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existentes, municiando-o com conhecimento e dando a ele instrumentos científicos 

criteriosos, faz desabrochar um novo sujeito. 

Este, agora com instrumental refinado de aproximação a novos 

conhecimentos, tem transformada a sua curiosidade ingênua em curiosidade 

epistemológica que, secundada pelo maior senso crítico, permite fechar um ciclo 

em que ele, sujeito, agora é ferramenta de sua própria transformação neste novo 

ser, e que ao se transformar, aumenta seu poder de penetração nos mistérios de 

novos saberes. 

Em sua dimensão axiológica a obra de Paulo Freire denuncia a opressão 

pela qual os valores das classes dominantes são impostos aos oprimidos, com o 

firme propósito de mantê-los na exata posição em que se encontram. Segundo o 

autor: 

“Daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadez 
neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa 
inflexível ao sonho e à utopia. (FREIRE, 2008, p.9) 

Por esse sentido incentiva a criação de valores morais e o desenvolvimento 

desses valores, por meio da educação, conduzida por educadores. Utilizando a 

mediação da realidade presente no dia a dia do aluno, descortina para ele uma 

nova realidade, em que deixa de ser mero agente passivo, mostrando sua 

capacidade de mudar as condições presentes e contribuindo incontestavelmente 

para a melhoria dos valores sociais. 

A ética, como modelo de conduta, para Freire tem importância capital na 

formação de uma sociedade mais justa, na qual o oprimido tenha seu lugar como 

agente ativo social. 

A principal referência de sua obra por este prisma, é a “Pedagogia do 

Oprimido”, de 1968, que recebe toda a influência do período em que o pedagogo 

sofreu a repressão feita pela ditadura militar iniciada com o golpe de 1964. Exilado 

no Chile, essa experiência marcou profundamente esta fase de sua obra. 

Com a assinatura da anistia pelo presidente João Batista Figueiredo, 

puderam, a partir de 1979, voltar ao Brasil, os exilados políticos e entre eles Paulo 
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Freire. Militando no Partido dos Trabalhadores e vendo a ascensão da classe 

operária ao poder com a eleição de Luiza Erundina à prefeitura de São Paulo, 

acaba convidado para ser secretário municipal de educação deste governo. Estes 

novos eventos marcam a fase em que foi criada sua obra “Pedagogia da 

Esperança”, quando Freire busca a materialização de toda a sua concepção sobre 

educação. 

Esses movimentos de tendência na obra do educador estão em absoluta 

sintonia com os acontecimentos históricos e necessidades identificadas por ele 

como carências na formação de sujeitos sociais. É, portanto uma obra 

contextualizada e como tal deve ser entendida e estudada, em perfeita conexão 

com seu tempo, em harmonia com as marcas culturais, sociais e históricas de sua 

época. 

Pela época da ditadura militar, iniciava eu minha vida escolar e desde então, 

sem consciência ainda do problema, vivenciava as crescentes restrições que, de 

forma progressiva, se insinuavam dentro do ambiente escolar; seus efeitos me 

acompanharam até o final de minha formação acadêmica, e sem dúvida, em alguns 

segmentos, mostram até os dias atuais, as deformações que produziram. 

Em antítese a todo este ambiente de limitações e de ausência de liberdade, 

tinha em casa o exemplo e o incentivo de meus pais no sentido de assunção de 

minhas responsabilidades e de todas as conseqüências de meus atos; nas 

palavras de minha mãe, ninguém era mais do que ninguém, e não deveria ter medo 

de assumir perante os demais, qualquer resultado de minhas opções.  

Analisando-se pelo viés da autonomia, percebe-se o quanto que essa idéia 

contrastava com o momento político e com a quase total ausência de direitos 

sociais para o povo; se as camadas mais abastadas da população já se ressentiam 

da falta de liberdade e de condições para o desenvolvimento pleno das 

capacidades humanas, pode-se ter uma noção de quão difícil eram as condições 

de que dispunham os menos favorecidos. 
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O primeiro capítulo do presente trabalho aborda os conceitos estabelecidos 

por educadores como Paulo Freire, cuja obra é a base do presente trabalho, John 

Dewey, Thomas Luckmann, Jean Piaget e outros conceitos que estabelecem um 

modelo de comparação, uma linha referencial em torno da qual toda a análise 

transcorre.  

No segundo capítulo são relacionados os aspectos limitadores da autonomia 

e os efeitos que provocam na atividade do professor, influenciando o resultado de 

seu trabalho. 

O terceiro capítulo relaciona os dados coletados por meio de questionário e 

de entrevista com professores na busca pela confirmação da influência presumida, 

dentro de um quadro em que a autonomia como liberdade total, somente delimitada 

pela autonomia alheia e tida como valor máximo da opção do professor, somente 

existe em seu conceito abstrato, aproximando-se ora mais, no mais das vezes 

menos, do necessário à formação do ambiente ideal para a produção do 

conhecimento, o que Paulo Freire denomina como sistema progressista, em 

contraposição ao sistema bancário que, por decorrência dessa ausência de 

condições autônomas, se mostra como a grande realidade em nosso país. 
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CAPÍTULO  2 – CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE SOBRE 

EDUCAÇÃO E AUTONOMIA 

 

Ao pensar a educação escolar como uma das possibilidades fundamentais 

para a formação dos sujeitos, é esperado que, ao longo desse processo educativo 

histórico-social, os seres humanos possam desenvolver sua capacidade crítica de 

atuar em sociedade, ou seja, de participar, de modo autônomo e reflexivo, da 

organização da vida social. O processo educacional, permeado pelas relações 

pedagógicas entre educadores e educandos, permite o desenvolvimento gradual 

de todos os sujeitos envolvidos no contexto escolar. Nenhum indivíduo nasce 

sabendo “ser humano”, mas, é na convivência histórico-social e dialógica que “a 

consciência da incompletude nos seres humanos leva-nos a envolver em um 

processo permanente de pesquisa”. (FREIRE, 2001b, p. 65) 

Segundo Freire, a função do educador relaciona-se intimamente com 

reflexão e prática libertadora. Isso não significa incorporar os objetivos e as 

aspirações do educador como reprodução acrítica pelos educandos, mas originar a 

possibilidade na qual esses educandos se tornem produtores que constroem, 

coletivamente com os educadores, suas próprias histórias. 

Por este prisma os limitadores da ação docente operam no sentido de 

reduzir as possibilidades que se encerram dentro do complexo de aprendizado, no 

qual a exposição de conteúdos e o desafio à construção do conhecimento pelo 

aluno, são momentos distintos. 

 

 

1.1. Apropriação e produção de saberes na formação do sujeito 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar um conceito de educação 

progressista, para conectarmos com os pressupostos de autonomia da obra de 
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Paulo Freire. Isto porque o modelo progressista de educação encontra-se 

profundamente imbricado com todo o conceito de autonomia. Este processo de 

desenvolvimento do ser humano, dentro de um contexto histórico e político-social, 

tem profundo relacionamento com a construção da autonomia dos sujeitos e sua 

participação ativa dentro de um cenário social, presentes as múltiplas e diversas 

interações sociais. 

Ressaltamos que em toda a obra, Freire mantém uma relação bastante 

estreita entre os aspectos pedagógicos e políticos, que em seu modo de pensar, 

são indissociáveis.  

Desenvolveremos idéias sobre educação para a formação da pessoa. 

Analisaremos as contribuições das idéias freirianas, dentro de uma perspectiva 

filosófica, histórica e social, já que segundo ele, a formação do sujeito ocorre dentro 

de um ambiente social e em função de uma condição de tempo e espaço. 

A educação é um fenômeno social em que existe, por parte de seus 

agentes, uma apropriação de uma herança cultural produzida pelas gerações 

anteriores, ao mesmo tempo em que uma nova produção é elaborada pelos 

mesmos agentes, considerando-se um contexto político-social. A apropriação 

dessa herança histórica se dá por meio do processo educativo, passando-se os 

ensinamentos de geração a geração, por meio de diversas relações, permitindo 

aos atores participarem da construção de uma nova realidade que será por sua 

vez, herança das gerações futuras. 

Pela qualidade de ser gregário, e dentro dessa perspectiva, o ser histórico-

social somente se faz sujeito na convivência com o outro, dentro de uma sociedade 

inscrita em um momento da história, presentes todos os seus conflitos e bem 

aventuranças. Essa construção tem como meta não apenas o que se forma, mas 

toda uma sociedade, logo, ao negar ao outro essa condição, sua própria condição 

de sujeito também é negada. 

Jean Piaget, psicólogo do desenvolvimento, apresenta contribuições à teoria 

da educação, com uma linha de pensamento que em vários pontos se aproxima de 
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Paulo Freire; entende o educador que a construção da autonomia, se desenvolve 

por meio da cooperação entre os sujeitos que participam do processo de ensino e 

aprendizagem. Por volta dos 11 anos, época em que o pensamento socializado 

toma o lugar do egocentrismo infantil, há a consolidação dessa qualidade. 

Segundo ele, a socialização é tida como elemento fundamental no 

desenvolvimento do pensamento mais elaborado e a cooperação entre os sujeitos, 

contribui para o aprofundamento da formação cognitiva. 

Somente o homem é capaz de criar novos valores e essa herança cultural 

construída na relação com outros homens é transmitida às demais gerações pela 

educação, ou seja, pela ação educativa, transformando-se em condição 

humanizadora dos sujeitos. 

Assim, por este ponto de vista, a existência do outro é fator de capital 

importância como componente do processo formativo, opinião compartilhada por 

Freire, segundo o qual os homens não vivem sozinhos, implicando 

necessariamente em uma vida em comunhão, permitindo que o processo se repita 

indefinidamente, o que nos faz vislumbrar um viés político na constituição dos 

seres humanos. 

A educação tem por meta, dar ao indivíduo as condições para que ele 

resolva por si seus problemas. O processo educativo precisa de planejamento e 

desenvolvimento, partindo de princípios coerentes com os fins desejados, que não 

é a vida completa, mas uma vida em que, por meio do constante contato com a 

experiência, constitua-se nas condições que propiciem o desenvolvimento do ser 

mais, de Paulo Freire. A direção do processo educativo é função das 

características de que se constitui o meio social onde este processo irá se 

desenvolver. As idéias são hipóteses de ação e são verdadeiras quando funcionam 

como orientadoras dessa ação.  

O processo deverá ter como meta, não a formação de indivíduos com base 

em modelos prévios, ou um simples direcionamento para um futuro, mas sim o 

desenvolvimento de capacidades potenciais que permitirão a ele, ser 
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simultaneamente paciente e ator do processo de sua formação, além de agente 

ativo na construção cultural para as novas gerações. 

O filósofo americano John Dewey mostrou preocupação em valorizar as 

relações do sujeito com seu semelhante e com a cultura produzida pela sociedade 

em seu caminhar histórico. Para ele os elementos formadores do universo mantém 

entre si relações de modos diversos, permitindo transformações que dessas 

relações se utilizam. Essas ações produzem modificações recíprocas sobre os 

corpos atuantes que o autor define como experiência. No plano humano ação e 

reação ganham amplitude, uma vez que os sujeitos são capazes de reflexão, 

acesso ao conhecimento e à reconstrução da experiência. Dessa forma a 

experiência não se completa sem a presença do outro, em paralelo com o 

pensamento de Paulo Freire, para quem a educação não se faz sozinha, mas com 

o outro. A construção e constante reconstrução da experiência pela reflexão é o 

que permite caracterizar a perspectiva humana da vida em sociedade. 

O meio social, por intermédio de relações indiretas estabelecidas com o 

sujeito, promove o processo de educação conduzido pelo trabalho da escola, tendo 

como direção a formação humana e social do educando, propiciando a ele o 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Atua assim a educação em dois níveis: o social e o pessoal. Pelo aspecto 

social relaciona-se à formação integral do indivíduo com vistas à sua melhor 

convivência em sociedade, promovendo o “viver melhor” coletivo, uma 

preocupação pelo desenvolvimento do grupo; quanto ao aspecto individual, o 

homem apropria-se da cultura produzida historicamente, usufruindo das conquistas 

das gerações precedentes, promovendo seu auto-desenvolvimento, estabelecendo 

relações e criando novos conhecimentos. 

Neste contexto, longe de serem depósitos de saberes, as instituições 

escolares permitem o desenvolvimento e a apropriação de saberes que farão a 

base de formação do processo libertatório. Paulo Freire entende que na formação 

do ser, é essencial a conscientização de sua condição social e de sua realidade, 

colaborando para que criticamente perceba a necessidade da transformação, 
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tornando-se sujeito ativo do processo de mudança além de promover seu 

desenvolvimento e a construção de um melhor convívio entre seus semelhantes, 

com um enriquecimento das experiências. 

Na compreensão dos pressupostos do pensamento de Dewey, a chave 

central é o conceito de experiência, já que nessa perspectiva a função da escola 

não é a de preparar para a vida, uma vez que a educação é a própria vida. Assim 

vida, experiência e aprendizagem estão unidas e a função da escola é possibilitar à 

criança uma reconstrução permanente do vivenciado. No seu desenvolvimento, a 

autonomia encontra-se profundamente dependente da reprodução das 

experiências decisórias na medida em que a repetitividade dá maior segurança às 

escolhas que se sucedam. 

O mundo da criança é feito de contato pessoal, segundo Dewey, em que 

fatos e leis são inexistentes; as escolas tradicionais apresentam programas que, 

dicotomizando com a realidade dela, criança, mostra a existência de um tempo e 

espaço infinitos, estendendo-se desde há muito no passado para um futuro sem 

limites. Não existe para a criança um isolamento consciente, a vida dela é um todo 

unitário, nem consciência das alterações que ela opera ao mudar seu interesse de 

um objeto a outro.  

[...] a criança vive em um mundo em que tudo é contato pessoal. 
[...] O seu mundo é um mundo de pessoas e de interesses pessoais 
e não um sistema de fatos ou leis. Tudo é afeição e simpatia, não 
havendo lugar para a verdade no sentido de conformidade com o 
fato externo. Opondo-se a isso, o programa de estudos que a 
escola apresenta, estende-se, no tempo, indefinidamente para o 
passado, e prolonga-se, sem termo, no espaço. [...] a vida da 
criança é integral e unitária: é um todo único. Se ela passa, a cada 
momento, de um objeto para outro, como de um, o faz sem 
nenhuma consciência de quebra ou transição. Não há isolamento 
consciente. (DEWEY, 1959, p. 51-52) 

Neste aspecto a vida escolar propicia um dilatamento dos horizontes 

cognoscíveis, aumentando os elementos nos quais se basearão as opiniões do 

educando. 
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Como ambiente essencialmente heterogêneo a escola propicia aos 

educandos situações em comum, que marcarão sua constituição como sujeito, 

sendo que o próprio ambiente escolar propicia a socialização.  

A escola passa a ser vista como instituição sócio-educativa que deve 

cumprir a função de, tanto socializar o educando com os saberes produzidos dentro 

de um contexto histórico social, quanto viabilizar a produção de novos saberes.  

Mediante esse olhar as objetivações fornecidas aos indivíduos são 

interiorizadas como um mundo intersubjetivo sendo, no entanto, impossível viver a 

vida cotidiana sem estar em constante interação e comunicação com os demais 

sujeitos, mesmo estando o indivíduo isolado em seu mundo de sonhos, há a 

consciência da realidade cotidiana, tanto para si quanto para os outros. 

A inserção dos indivíduos em determinado setor da sociedade, mediante a 

socialização primária, analisando-se por um ângulo educacional, seria de 

responsabilidade da família, enquanto a secundária relacionar-se-ia à função da 

instituição escolar, ficando ela como responsável tanto pela troca de experiências 

entra as diversas culturas apreendidas na socialização primária, quanto pela 

possibilidade de aquisição de conhecimentos especificamente ligados à instituição 

em que estejam vinculados. 

É, portanto por meio de relações sociais permeadas pelo diálogo, mediante 

as múltiplas interações entre ele e o seu meio social e em permanente contato com 

a recriação de relações sociais e a cultura, em um processo ininterrupto e dialético 

em que a interdependência é permanentemente presente, que existe a 

possibilidade da autotransformação do sujeito,. 

Para Dewey a dependência do sujeito é entendida como capacidade social 

de viver em comum com seus semelhantes. Pode-se traçar um paralelo entre essa 

relação de interdependência entre os sujeitos sociais e a característica de 

plasticidade do organismo humano, uma vez que ele é capaz de aprender a 

modificar os próprios atos, conformado por experiências anteriores. Para ele, o 

senso de comunidade entre os homens é desenvolvido por essa relação e sua 
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organização estimula, tanto a cooperação quanto a criação do aspecto social. 

Opostamente ao tradicional ensino que prioriza a obediência, o espírito de iniciativa 

e de independência leva os educandos à autonomia e ao autogoverno, virtudes de 

uma sociedade democrática. 

Na educação para a vida em sociedade, a autonomia habilita o ser humano 

a ser um cidadão do mundo, qualificando-o como apto a tomar decisões, que 

pautadas pela ética e fundadas no conhecimento adquirido da realidade pré-

existente socialmente produzida, torna-o um co-construtor da realidade futura. 

Peter L. Berger e Thomas Luckmann (1996) entendem o sujeito como um  

habitante do mundo de forma coletiva e tratam da importância dessa relação 

dialética entre homem e mundo social em sua clássica obra “A Construção Social 

da Realidade”, na qual esse sujeito sofre modificações ao longo da formação 

humana. Ele, o sujeito, apreende a realidade como algo pré-ordenado, já que 

aparece como já objetivada antes mesmo de sua entrada no meio social (a 

realidade surge como algo exterior ao sujeito, uma vez que se constitui como 

produção de diferentes gerações). As relações sociais dialéticas entre gerações 

permitem a compreensão da realidade, favorecendo a apropriação dos 

conhecimentos já elaborados e ordenados, permitindo ainda que os novos sujeitos 

interfiram na construção do mundo mediante sua participação. 

A linguagem de que se utilizam na vida cotidiana, permite uma interiorização 

das objetivações fornecidas, na forma de um mundo intersubjetivo. Mesmo só, em 

seu mundo de sonhos, há a consciência da realidade da vida cotidiana que engloba 

não apenas o sujeito, mas todos os participantes em sua vida, haja vista a 

impossibilidade de estar, na vida cotidiana, sem uma constante interação e 

comunicação com os demais sujeitos. 

Por este ponto de vista, exteriorização, objetivação e interiorização 

aparecem como três momentos dialéticos da realidade social e cada um representa 

uma especificidade do mundo social: “a sociedade é um produto humano. A 

sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um produto social.” (BERGER, 

Luckmann, 1996, p. 87).  
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Para eles a dialética social somente surge em sua plenitude a partir da 

transmissão do mundo social a uma nova geração. Somente mediante o 

surgimento dessa nova geração é que se pode falar propriamente de um mundo 

social; esse fato confere a necessidade das múltiplas relações dialéticas entre as 

diferentes gerações. 

É importante ainda uma reflexão sobre as contribuições de Berger e 

Luckmann concernentes à socialização primária e à secundária, dada a 

importância que tem a educação escolar como meio para as múltiplas relações 

sociais entre educadores e educandos. Eles, em sua definição do conceito de 

socialização, dividem-no em dois subtipos valendo-se de seu uso corrente na área 

das ciências sociais. Ela é entendida como “a ampla e consistente introdução de 

um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou de um setor dela”. A primeira 

introdução do individuo como membro da sociedade que ele experimenta ainda na 

infância, é chamada de socialização primária; já qualquer processo que introduz o 

indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo, é chamado de 

socialização secundária. 

O primeiro mundo individual é constituído na fase de socialização primária e 

é representado pela infância, que conduz a criança, em seu trato diário, a adquirir 

confiança nas pessoas com as quais convive, sendo que os conteúdos de que ela 

se apropria nessa fase, variam de sociedade para sociedade. Essa socialização é 

vista como a que tem, em geral, o valor mais significativo para o indivíduo, dentro 

da qual há outros significativos que se responsabilizam pela sua socialização: 

Os outros significativos estabelecem a mediação deste mundo para 
ele e modificam o mundo na curso da mediação. Escolhem 
aspectos do mundo de acordo com sua própria localização na 
estrutura social e também em virtude de suas idiossincrasias 
individuais, cujo fundamento se encontra na biografia de cada um. 
(BERGER, Luckmann, 1996, p. 176). 

Devido à sua ligação intima a outros significativos, a fase de socialização 

primária se destaca mais pelo alto grau de emoção que pelo aspecto cognoscitivo 

de que se apropria. A interiorização somente se realiza quando há identificação, ou 

seja, quando a criança absorve e interioriza papéis e atitudes dos outros 



26 

 

significativos nos momentos em que houve intima identificação com o aspecto 

emocional. De acordo com os autores: “por meio desta interiorização com os outros 

significativos a criança torna-se capaz de identificar a si mesma, de adquirir uma 

identidade subjetivamente coerente e plausível”(BERGER, Luckmann, 1996, p. 

176-177). 

A consciência criada na socialização primária permite a constituição da 

abstração progressiva dos papeis e atitudes dos outros particulares, que 

desembocando na formação da consciência do outro generalizado, marca uma 

fase decisiva na socialização. O estabelecimento subjetivo de uma identidade 

coerente e contínua, bem como a interiorização da sociedade como tal e da 

realidade objetiva nela presente, é fruto de processo. Cristalizam-se de modo 

subjetivo nessa interiorização, tanto a sociedade, quanto a identidade e a 

realidade, fenômeno decorrente do processo de interiorização da linguagem pelos 

sujeitos. Nas palavras de Berger e Luckmann (1996, p. 179): 

[...] quando o outro generalizado cristalizou na consciência, 
estabelece-se uma relação simétrica entre a realidade objetiva e a 
subjetiva. Aquilo que é real “fora” corresponde ao que é real 
“dentro”. A realidade objetiva pode ser facilmente “traduzida” em 
realidade subjetiva, e vice-versa. A linguagem evidentemente é o 
principal veículo deste progressivo processo de tradução em ambas 
as direções. [...] As duas realidades correspondem uma à outra, 
mas não são co-extensivas. Há sempre mais realidade objetiva 
“disponível” do que a efetivamente interiorizada em qualquer 
consciência individual, simplesmente porque o conteúdo da 
socialização é determinado pela distribuição social do 
conhecimento. Nenhum indivíduo interioriza a totalidade daquilo 
que é objetivado como realidade em sua sociedade, mesmo que a 
sociedade e sua realidade sejam relativamente simples. Por outro 
lado, há sempre elementos da realidade subjetiva que não se 
originaram na socialização, tais como a consciência da existência 
do próprio corpo do indivíduo anteriormente e à parte de qualquer 
apreensão dele socialmente apreendida. 

O papel da família, a partir desses conceitos de socialização primária e 

secundária tecidos pelos autores, dentro de um contexto educacional, é o de uma 

das responsáveis pela socialização primária e pela inserção da criança em um 

setor específico da sociedade.  
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No primeiro momento, o da socialização primária, pela própria característica 

da convivência familiar, as oportunidades de decisões autônomas são 

sensivelmente menores, não apenas pelo menor número de significativos 

presentes na vida da criança, mas porque devido à sua pouca maturidade, a maior 

parte das decisões cabe naturalmente a esses mesmos significativos. Isto implica 

necessariamente que, o momento mais importante do desenvolvimento de sua 

autonomia, acontece na segunda fase. 

Esta segunda fase, a educacional, é a que apresenta as maiores 

possibilidades de desenvolvimento da autonomia enquanto qualidade do sujeito 

social, devido à maior interação da criança com o meio, e por isso mesmo, 

habilitando-a a um crescente número de situações decisórias, como já dito, 

motores do exercício da autonomia. 

Ainda deste ponto de vista, a socialização secundária estaria mais 

relacionada ao âmbito da instituição escolar, como responsável tanto pela troca de 

experiências entre as diversas culturas aprendidas na socialização primária, quanto 

pela possibilidade de aquisição de conhecimentos e funções específicas, próprias 

da instituição à qual o vínculo se fez.  

Amplia-se dessa forma a compreensão sobre o desenvolvimento dos 

sujeitos, com uma construção feita a partir de múltiplas interações entre eles e seu 

meio social, em contato com a cultura histórica e socialmente produzida; a 

transformação do sujeito se dá por meio de relações sociais permeadas pelo 

diálogo, e esse processo ininterrupto e dialético auxilia no esclarecimento da 

hipótese. 
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1.2. Paulo Freire e a Educação  

 

 

A pedagogia de Paulo Freire essencialmente dialógica implica em repensar  

valores já estabelecidos, avaliar e re-criar a realidade como algo não definido, mas 

em eterno transformar-se, ambiente em que a autonomia é elemento atuante como 

um fiel da balança, tendo fatos, dados e conhecimento em um prato, ética justiça e 

amor do outro.  

Dessa forma a base teórica para o presente trabalho não poderia ser outra, 

vez que o fio condutor que nos levará ao resultado, passa obrigatoriamente pela 

conversa com os envolvidos, refletindo conjuntamente e analisando de maneira 

crítica e autônoma a questão dos limitadores. 

Antes de passarmos para a análise da pedagogia da autonomia faremos 

uma breve introdução informando sobre a atualidade do pensamento de Paulo 

Freire. 

 

1.2.1. Atualidade do Pensamento de Paulo Freire 

“Ao terem a percepção de como antes 

percebiam, percebem diferentemente a 

realidade, e, ampliando o horizonte do 

perceber, mais facilmente vão 

surpreendendo, na sua visão de fundo, as 

relações dialéticas entre uma dimensão e 

outra da realidade.” Paulo Freire. 

 

A atualidade do pensamento de Paulo Freire é reconhecida por educadores, 

devido à contemporaneidade de suas idéias de educação como prática de 
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liberdade e pelo interesse na formação política dos sujeitos, influenciado 

principalmente pela sua experiência de vida e pelos acontecimentos 

experimentados por ele no Brasil e no Chile, na década de 60, durante seu exílio. 

Foi quando teve a oportunidade de realizar sua prática chamando a atenção para 

os resultados que obteve. Com início em Pernambuco, avançando por todo o Brasil 

e estendendo-se para o Chile e a America Latina. 

Já em seu primeiro trabalho demonstrava os cuidados com a relação de 

opressão que se estabelecia no sistema de produção, tendo como traço marcante 

em toda sua obra, a preocupação constante em reescrevê-la, aprofundando-se 

sempre, mantendo-a sintonizada com os problemas de seu tempo. Assim, desde o 

início, surge o interesse na conscientização dos oprimidos de sua condição, como 

um caminho para conquista de sua libertação convidando à participação, também 

os opressores, para que se libertem. 

Tratou-se de uma tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da 

Educação na Escola de Belas-Artes de Pernambuco em 1959 . 

Em 1968 durante seu exílio no Chile, suas experiências com os camponeses 

de lá deram-lhe subsídios para a criação de seu clássico “A Pedagogia do 

Oprimido”, retomando a discussão sobre opressores e oprimidos, abordando a 

temática da educação bancária dentro do contexto educacional. Até 1997, ano de 

sua morte, publicou diversos trabalhos como: “Educação como Prática de 

Liberdade”, “A Importância do Ato de Ler”, “Pedagogia dos Sonhos Possíveis”, 

“Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido”.  

Indissociável na obra de Freire, os aspectos pedagógicos se apresentam 

amalgamados aos contextos políticos nos quais se inserem, revelando um trabalho  

educativo em que os sujeitos do processo fazendo-se artífices de seu aprendizado, 

apreendem os saberes de forma a torná-los base de análise crítica como 

fundamento de uma mudança de realidade. 

Essa visão crítica, que incorpora seu aspecto político, não se faz sem o 

fundamento pedagógico do aprendizado, no qual o educando vai descobrindo o 
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mundo em que se insere como ator, partícipe e construtor da realidade, que pode 

ser modificada, fazendo-se assim fonte de esperança de tempos melhores. 

Nascida de uma possibilidade na qual o oprimido conscientiza-se de sua 

condição de sujeito, surge no decorrer da obra, a esperança do nascimento de um 

novo mundo, anunciando sua capacidade de promover a alteração da realidade em 

conjunto com os demais sujeitos.  

Um processo de pesquisa constante, gerado pela consciência de sua 

incompletude, propicia o surgimento dessa esperança, mediada pela busca do 

sujeito em sua constante formação e na ânsia de, por esse meio, atingir sua 

libertação. Tendo por ferramenta o exercício de uma ação humana de escolhas e 

tomadas de decisões, ele se torna mais ético no trabalho de sua construção.  

Não se trata no entanto, de um processo simples em que as aquisições 

acontecem ao acaso ou de maneira fácil, natural e delicada. A conquista da 

consciência do ser como ponto de partida para a construção de sua autonomia é 

uma luta árdua, batalha constante do dia a dia, que não tem propriamente um 

termo, um final em que o sujeito se diga: estou pronto. O processo de libertação de 

uma situação de opressão exige muito sacrifício; como seres duais, os oprimidos 

guardam dentro de si a imagem dos opressores como parte deles mesmos.  

Entendendo a política como processo consciente de escolhas, pode-se 

destacar em toda a obra, momentos de maior relevância em cada um dos 

aspectos: o político e o pedagógico, que reforçamos, nela encontram-se 

indissociáveis. A posição do educando enquanto ser menos, oprimido e passível de 

alterar o seu futuro, demonstra o seu lado político como visão de sociedade de 

classes. 

A Pedagogia do Oprimido tem que ser forjada com ele e não para ele, no 

fogo dessa batalha pela conquista de sua humanidade, se reconstruindo 

constantemente pela reflexão dos oprimidos sobre as causas que determinam a 

sua condição. Segundo Paulo Freire: 
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Os oprimidos, que introjetam a “sombra” dos opressores e seguem 
suas pautas, temem a liberdade, à medida em que esta, implicando 
na expulsão desta sombra, exigiria deles que “preenchessem” o 
“vazio” deixado pela expulsão, com outro “conteúdo” – o de sua 
autonomia. O de sua responsabilidade, sem o que não seriam 
livres. (FREIRE, 2008b, p. 18) 

Ao arrancar a sua metade refletida da imagem do opressor, situação criada 

pela força do processo de opressão, que dualiza o ser humano promovendo a sua 

reificação, ele corta o cordão umbilical que o liga ao sistema e à realidade que o 

subjuga; toma consciência de que não é algo, mas alguém; ao se conscientizar de 

sua situação, torna-se crítico, ampliando seu raio de visão de mundo, 

reconstruindo-se como ser, rompendo com o mundo mítico criado pelo opressor e 

utilizado como ferramenta do processo de opressão. 

Pedagogicamente observada a problemática da incompletude, apresenta 

como solução pedagógica o aprendizado de uma nova visão de mundo em que 

pela apreensão de novos conceitos e pela critização do inteligido, cria-se um novo 

panorama diante do educando que o aproxima das origens da realidade em que 

ele, enquanto pessoa do mundo, vive. Em sintonia com a libertação dos oprimidos, 

sua solução conclama os opressores a libertarem-se de sua condição iniciando sua 

caminhada ao ser mais. 

É problema de atualidade constante, a superação da incompletude exposta 

em toda a obra freiriana, como uma preocupação de toda a sociedade. Segundo 

ele: 

[...] sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também 
uma conotação da forma histórico-social de estar sendo de 
mulheres e de homens. Faz parte da natureza humana que, dentro 
da história, se acha em permanente processo de tornar-se. 
Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, como 
sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção 
no mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter 
no sonho também um motor da história. Não há mudança sem 
sonho como não há sonho sem esperança (FREIRE, 2008c, p. 91). 

Freire discute em suas obras a necessidade de que os oprimidos se 

conscientizem de sua condição como grupo social, e que em conjunto com os 

opressores, construam uma nova forma de relações humanas, a partir da 
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humanização de ambos, traduzindo-se em um processo de libertação mútua; o 

fundamental é a dignidade da pessoa humana, que no processo opressivo atinge 

uma dimensão de universalidade; pensamento atual que induz a uma análise do 

contexto contemporâneo, dada a necessidade de recolocar-se a educação como 

formação necessária à estruturação do ser humano enquanto sujeito. O opressor 

por sua vez, reconhecendo-se na condição de agente positivo da ação, somente se 

transforma, quando se engaja na modificação da realidade em que ambos, ele e o 

oprimido, se encontram, alterando as relações de causa e efeito. Dito por Paulo 

Freire: 

O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto 
deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e 
passa a ser um ato de amor àqueles. (FREIRE, 2008b, p. 20) 

A libertação acontece por força de uma práxis em que o agente atua sobre a 

realidade, tornando-a antes ainda mais opressora, adicionando-se a ela a 

consciência de sua existência opressora, de tal maneira que ela atua como o motor 

da modificação dessa realidade, emergindo de seu condicionamento e voltando 

sobre ela em uma ação que Paulo Freire chama de imersão crítica.  

No pensamento do autor, a indissociabilidade dos pólos político e 

pedagógico, evidencia-se pela transição constante entre esses pólos, como 

verdadeiros centros de causa e efeito mútuos. A realidade opressora, com causas 

políticas, esmaga o oprimido, que por meio da ação pedagógica, torna-se 

progressivamente consciente, e por isso mais capaz de atuar na sua 

transformação, em um verdadeiro processo político. 

O ato de reflexão sobre a formação de uma consciência crítica tem seu 

ponto máximo nas considerações sobre o pensamento de Paulo Freire, na sua 

idéia de que os oprimidos precisam ver-se enquanto consciências sociais atuantes, 

que em um processo conjunto com os opressores, caminhem da fase de 

consciência intransitiva para a de consciência transitiva-crítica; no contexto escolar 

entendido como formação humana de educandos, esses ideais de Freire aparecem 

de modo presente e contemporâneo. Sua crítica nesse aspecto é contundente: 



33 

 

Daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadez 
neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa 
inflexível ao sonho e à utopia. (FREIRE, 2008a. p. 9). 

Deste ponto de vista, sua concepção sobre a formação do ser humano traz 

como item de grande relevância a convivência, uma vez que segundo ele, os 

homens não vivem sozinhos, mas sim em sociedade e mediados pela realidade do 

mundo, assumindo portanto, grande significação e importância o contexto histórico-

cultural, função da época vivida. Ainda desta perspectiva, como os saberes são 

criados coletivamente, é possível o compartilhamento desse produto, o que ainda 

mais aproxima os sujeitos. 

A produção é assim um processo ininterrupto mobilizando os diversos 

estratos sociais, incluídos educadores e educandos, que se configuram como 

sujeitos, por estabelecerem relações entre si e com o mundo, em determinado 

momento da história por todos compartilhada, representando a capacidade 

intrinsecamente humana de interação social. Dessa forma, partindo de elementos 

de fora de si, o sujeito vai construindo, pouco a pouco dentro de si, um substrato 

que lentamente vai se tornando sua autonomia, uma maneira própria, particular de 

visão de mundo, uma criticidade que tem por base as experiências vividas em um 

contexto fora de si, onde participam os elementos constituintes de sua vida 

cotidiana, que paulatinamente se transformam, passam a ser analisados sob um 

ponto de vista diferente do inicio do processo. De acordo com Freire: 

Um esforço sempre presente à prática da autoridade 
coerentemente democrática é o que torna quase escrava de um 
sonho fundamental: o de persuadir ou convencer a liberdade de 
que vá construindo consigo mesma, em si mesma, com materiais 
que, embora vindo de fora de si, sejam reelaborados por ela, a sua 
autonomia. É com ela, a autonomia, penosamente construindo-se, 
que a liberdade vai preenchendo o “espaço” antes “habitado” por 
sua dependência. Sua autonomia que se funda na responsabilidade 
que vai sendo assumida. (FREIRE, 2008a. p. 36). 

A prática na superação de situações-problema desafiadoras, torna o ser 

consciente de sua incompletude, fazendo da busca incessante do “ser mais”, uma 

ação permanente. 
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Em sua primeira obra “Educação e Atualidade Brasileira” (1959) Paulo Freire 

demonstra sua preocupação com a função essencial da escola na formação de 

seres críticos, participativos e livres da condição de oprimidos e opressores; 

partindo de um contexto histórico, afirma ser necessário o envolvimento e a 

participação dos educandos no conhecimento e na produção de uma nova 

existência dos seres humanos enquanto grupo social. É em resumo, uma síntese 

crítica do processo de ensino dos sistemas em que a deposição de conhecimento é 

a prática usual, e por isso mesmo demonstra, nesse aspecto, seu viés pedagógico. 

Segundo o autor: 

[...] como, porém, aprender a discutir e a debater numa escola que 
não nos habitua a discutir, porque impõe? Ditamos idéias. Não 
trocamos idéias; discursamos aulas. Não debatemos ou discutimos 
temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 
Impomos-lhe uma ordem a que ele não se ajusta concordante ou 
discordante mas se acomoda. Não lhe ensinamos a pensar, porque 
recebendo as formulas que lhe damos, simplesmente as ‘guarda’. 
Não as incorpora, porque a incorporação é o resultado da busca de 
algo, que exige, de quem o tenta, esforço de realização e de 
procura. Exige reinvenção (FREIRE, 2001 a. p. 90-91). 

Essa relação entre opressores e oprimidos é facilmente visível quando se 

analisa a instituição escolar pelo prisma dos ideais da Educação Bancária, por 

meio do qual o saber é simples doação dos professores aos alunos que nada 

sabem, como se estes fossem meros receptáculos vazios que necessitassem de 

ser preenchidos. 

De um ponto de vista político, a visão freiriana de educação coloca o 

educando como artífice de seu futuro, que segundo Freire, não é dado como certo, 

mas como uma possibilidade, que se desenvolverá de acordo com que o educando 

for tomando consciência de sua condição de oprimido e que mediante novos 

saberes desenvolva o seu caminho de libertação por intermédio das escolhas que 

faça. 

A conscientização dos oprimidos sobre sua condição, e a assunção de uma 

postura crítica sobre a necessidade de tomada de posição para a transformação 

dessa situação para uma nova em que a libertação torna-se possível, é tom 

marcante na obra de Freire: “Pedagogia do Oprimido”. Sua opinião é a de que essa 
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libertação poderá trazer consigo a libertação dos opressores, trazendo em seu 

âmago o sentido de autonomia como formação política, coerente com a discussão 

freiriana tendente a neutralizar a ação corrosiva dos processos e instrumentos de 

dominação. 

A ciência atualmente também opera como instrumento alienante, 

reproduzindo estruturas de que se servem os opressores para manterem seu jugo 

sobre os oprimidos; assim é por exemplo, quando ela qualifica mecanicamente a 

consciência como algo vazio a ser preenchido, validando implicitamente a 

concepção de que a educação, menos que um processo libertatório, é um processo 

de depósito de informações reproduzidas, catalogadas e analisadas do ponto de 

vista da classe dominante, para que não haja necessidade de um exame crítico, 

que pode despertar a capacidade latente que existe dentro do ser, de se superar e 

com isto, se construir. Conforme relata Paulo Freire: 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode fundar-se numa 
compreensão dos homens como seres “vazios” a quem o mundo 
“encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos 
homens como “corpos conscientes” e na consciência como 
consciência intencionada ao mundo. (FREIRE, 2008b, p. 38) 

Não se traduz, assim, essa concepção em um sistema dinâmico, mas algo 

parado, estático, como um simples depósito onde educadores e educandos, em 

pólos opostos, transformam-se em meros depositantes e depositários 

respectivamente, como receptáculos passivos de comunicados que o educador faz. 

Nessa visão os seres são vistos como colecionadores de conhecimentos 

arquivados em compartimentos estanques. 

Deste ponto de vista, são os educadores os únicos sujeitos ativos do 

processo, responsáveis por “encher” alunos “vazios” com conteúdos que são meros 

retalhos de realidade, completamente desconectados de contexto, fora de um 

painel histórico-social. Relação desumanizadora visto negar os verdadeiros fins da 

educação, consequentemente a constituição mais íntima do ser humano. 
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A visão pedagógica do autor desnuda o processo que ele chama de “visão 

bancária da educação”, ao demonstrar que o desenvolvimento da autonomia no 

sujeito fica comprometido, comprometendo por conseqüência, sua formação como 

ser humano crítico e atuante em seu caminho em direção à libertação. 

 Não há no processo reflexão, discussão democrática sobre o tema, mas 

uma simples imposição autoritária de conhecimento, que tem por característica 

dificultar o processo construtivo da autonomia, considerando o discente, nada mais 

que um receptáculo de conteúdos, sem possibilidade de dialogar, refletir e de 

elaborar opiniões. O termo “educação bancária” é assim utilizado por Paulo Freire 

de forma contundente: 

Para o “educador bancário”, na sua antidialogicidade, a pergunta, 
obviamente, não é a propósito do conteúdo do diálogo, que para ele 
não existe, mas a respeito do programa sobre o qual dissertará a 
seus alunos. E a esta pergunta responderá ele mesmo, 
organizando seu programa. Para o educador-educando, dialógico, 
problematizar, o conteúdo programático da educação não é uma 
doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser 
depositado nos educandos – mas a devolução organizada, 
sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 
este lhe entregou de forma desestruturada. A educação autêntica 
não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, 
mediatizados pelo mundo (FREIRE, 2008b, p. 83-84). 

Não se avalia, portanto, uma educação que visa a formação voltada para a 

democracia, pela quantidade de conteúdos que foram “depositados” pelo professor 

em seus alunos, mas sim pelo caráter crítico do diálogo, da construção da cultura e 

do mundo, visando a formação política dos sujeitos.  

A participação de representantes do povo é fundamental, não apenas na 

elaboração dos temas geradores, de forma a garantir sua verdadeira legitimidade 

como indicadores de situações limites, mas também na interpretação dos 

resultados do processo de descodificação desses temas, cabendo a eles não só 

ouvir os indivíduos, mas desafiá-los problematizando os temas utilizados bem 

como as próprias respostas que dão os educandos no decorrer do diálogo. 

A formação crítica desse sujeito é também ação cultural, a ser estabelecida 

e reconstruída na relação de liberdade entre os participantes do processo, tendo o 
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diálogo como ferramenta do cidadão democrático. Essa construção histórica e 

social do ser humano é algo da maior relevância em qualquer circunstância onde 

ele participe, a fim de que faça surgir uma sociedade democrática. E a liberdade 

advinda dessa construção é algo que habilita o sujeito em suas escolhas do que 

seja melhor para si e para a coletividade. Desse ponto de vista em que o sujeito é o 

protagonista de suas escolhas, o resultado por ele idealizado, surge pautado em 

uma ética que prioriza não apenas seus objetivos pessoais, mas algo maior em que 

esteja presente toda uma coletividade, daí percebe-se claramente o tom político do 

discurso do educador. 

 

 

1.2.2. O processo de constituição da autonomia para Freire 

 

 

Não perdendo de vista os objetivos deste ensaio, retomemos a idéia da 

autonomia como fruto deste processo de aquisição de qualidades e exercício 

permanente da capacidade de escolha, que habilita o educando a decidir 

criticamente com base nos valores morais adquiridos, estruturado pelas 

experiências vividas em decisões anteriores e alicerçado pela cultura histórica e re-

construída com que a educação lhe favoreceu. 

A apropriação da cultura histórica e socialmente produzida pelas gerações 

passadas e a condição de poder participar dessa produção para as gerações 

futuras, é a proposta da educação de Paulo Freire, em um ciclo de humanização 

constante e de construção dos indivíduos envolvidos na relação ensino 

aprendizagem. Passam a perceber-se enquanto seres históricos e reflexivos,  

imergindo em um universo de buscas incessantes. 

Conforme visto anteriormente os ideais freirianos propõem uma educação 

problematizadora que desafia o sujeito, dando-lhe a dimensão de sua incompletude 
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e participante de uma realidade histórica e social igualmente inacabada, de cuja 

consciência de inconclusão surge a vontade humana de “ser mais” em uma 

permanente reconstrução de si mesmo. O processo pedagógico é então, 

fundamentado nessa consciência de incompletude do ser, em uma busca 

permanente pelo “ser mais”. Este, consciente de sua incompletude, pretende 

completar-se na busca incessante pela liberdade. 

A liberdade no ser mais se manifesta pela apreensão constante de novas 

formas de avaliação da realidade em que se insere como sujeito que se sabe 

agente, e que busca a otimização das condições de libertação para si e para a 

sociedade como organismo vivo que se modifica, cresce, se aperfeiçoa, tendo 

como base desse movimento, o crescimento do seu elemento constituinte, o ser 

humano. 

Essa procura pelo ser mais, passa obrigatoriamente pela avaliação da ética 

que deve ser elemento presente em toda a ação; ação que tem por elemento 

motriz a curiosidade epistemológica que se apropriando do conhecimento histórico, 

a ele acrescenta sua própria produção; ação que não ignora que somos todos 

diferentes e que a igualdade não esta em tratar a todos da mesma forma, mas os 

desiguais de forma desigual na medida de suas diferenças, trazendo assim a idéia 

de inclusão. 

Traz dessa forma em seu bojo, a noção de respeito a todo ser humano, 

atitude ética que aproxima, soma e cria o ambiente necessário a que todos se 

desenvolvam, permitindo consequentemente, a liberdade como um bem coletivo.  

De acordo com Freire o poder dominante cria mitos que o identificam como 

provedor de condições para que a maioria esmagadora dos oprimidos sinta-se 

como parte integrante da engrenagem social, com plenos direitos e apta à 

ascensão social, a todos franqueada, a depender exclusivamente de sua 

capacidade de trabalho. 

Neste contexto as ações da classe opressora resumem-se à distribuição das 

migalhas do supérfluo crescente de que se apropriam às custas do trabalho dessa 
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grande maioria, desprovida do necessário. Chamam a isso “obras assistenciais”, 

quando na verdade não passa de mero assistencialismo para manutenção da 

realidade tal qual se encontra. Convém ressaltar que a verdadeira obra assistencial 

enquanto direito dos desprovidos, foi algo com que Paulo Freire sempre concordou 

e permanentemente incentivou. 

O ser mais é ainda, para Freire, a conquista da dignidade não por intermédio 

do assistencialismo que de duradouro nada produz, mas como reconhecimento de 

mérito próprio, adquirido, forjado nas batalhas individuais, com condições e 

possibilidades para todos. A elevação da consciência a um nível de análise crítica, 

ocorre quando sujeito opta não por não ter opção, mas por conhecer as alternativas 

e fazer a sua escolha de forma consciente e livre. O sujeito assim desenvolvido, 

necessariamente foi formado em um ambiente em que o conhecimento não foi 

depositado, mas constantemente problematizado. 

A vivência na resolução de problemas exercita o sujeito nas tomadas de 

decisão, desenvolvendo em sua prática constante a autonomia como ferramenta 

crítica de escolha de alternativas. Esta, potencializada pelo conhecimento, 

orientada pela ética transforma-se em curiosidade epistemológica que desenvolve 

o ser humano social. 

A prática problematizadora parte do pressuposto de que a realidade na qual 

se inserem os homens, é uma realidade histórica da qual o próprio ser faz parte, e 

como tal, capaz de modificá-la.  

O mero imobilismo cede lugar a um ímpeto transformador que movimenta 

não apenas um homem, mas a todos como participantes de uma realidade que se 

modifica e evolvendo, faz crescer o agente em conjunto com o meio. Nos termos 

de Freire: 

A educação problematizadora, que não é fixismo reacionária, é 
futuridade revolucionária. Daí que seja profética e, como tal, 
esperançosa. Daí que corresponda à condição dos homens como 
seres históricos e à sua historicidade. Daí que se identifique com 
eles como seres mais além de si mesmos – como “projetos” – como 
seres que caminham para frente, que olham para frente; como 
seres a quem o imobilismo ameaça de morte; para quem o olhar 
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para traz não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas 
um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor 
construir o futuro. Daí que se identifique com o movimento 
permanente em que se acham inscritos os homens, como seres 
que se sabem inconclusos; movimento que é histórico e que tem o 
seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo. (FREIRE, 2008b, 
p. 42). 

A capacidade de transformação da realidade somente se manifesta no 

sujeito mediante sua integração com os outros e com a cultura de seu tempo, 

participando dessa realidade na busca pela melhoria em prol de todos, utilizando 

como ferramenta a criticidade. É um vir a ser composto por decisões sucessivas 

em que seus participantes põem em prática sua capacidade de julgamento, tendo 

por premissas seu conhecimento de vida, e seu desejo de mudanças. 

Para Freire, adaptar-se a uma realidade opressora é abdicar da capacidade 

criadora e na medida em que o homem perde a capacidade de optar, vai sendo 

submetido à prescrição alheia que o minimiza, tornando-o heterônomo, pois o 

centro de suas decisões não lhe pertence. 

A autenticidade de educador e educando somente ganha sentido se 

estiverem juntas, mediatizadas pela realidade em um contexto histórico-social e 

utilizando-se da dialogicidade na comunicação. O pensar do educador não se faz 

pensar para os educandos, mas “na e pela comunicação, em torno, repitamos, de 

uma realidade”(FREIRE, 2008b, p. 64). O educando deve ser sujeito que se 

entende e se assume como capaz de construir e reconstruir o conhecimento com o 

outro sujeito, igualmente capaz de conhecer. Educador e educando conhecem-se 

durante o processo de ensino e de aprendizagem. 

Na medida em que o diálogo contribui para que os educandos discutam 

sobre as conseqüências resultantes da tomada de decisões, a figura do educador 

como autoridade democrática surge. Segundo Freire, o estímulo dado para a 

liberdade de escolhas e tomadas de decisões ao longo do tempo, faz amadurecer a 

autonomia enquanto sujeito em construção, passando ela a configurar-se como a 

possibilidade de fazer escolhas e tomar decisões, não perdendo de vista as 

conseqüências delas advindas. Esse processo construtivo da autonomia 

circunscreve as diversas e múltiplas interações entre os sujeitos, participantes de 
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um momento histórico-social mediado pela cultura. A postura do educador neste 

exato momento é um fator que pode servir de diferencial inibidor ou não do 

processo de desenvolvimento dessa autonomia. Nas palavras do autor: 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu 
gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais 
precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que 
ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em 
seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legitima, tanto 
quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de 
propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de 
ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência 
formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente 
éticos de nossa existência. (FREIRE, 2008. p. 25) 

A proposta do autor é a de que oprimidos criem a sua consciência transitiva-

crítica com foco em sua própria condição de oprimidos e, em conjunto com 

opressores, construam a libertação de ambos. Nessa proposta não é suficiente a 

conscientização do oprimido, mas é fundamental a sua disposição em transformar 

essa realidade. O aval, para Freire, da construção da autonomia, é a visão de que 

a história é construída e não determinada de forma irrevogável; ela é uma obra  

coletiva e socialmente produzida pelos atores da realidade e como tal, permite a 

intervenção de seus partícipes em sua realização, transformando-a. 

A visão de educação para Freire habilita-nos a perceber seu tom político 

quando analisa que ela, segundo o autor, permite ao educando formar uma 

perspectiva histórica e, na medida em que ela se desenvolve, cresce o significado 

do papel do homem em todo o processo, passando ele a sentir-se não mais um 

espectador, mas um personagem atuante e construtor da realidade. Permite dessa 

forma, mediante avaliação dos resultados de cada escolha, pesar vantagens e 

desvantagens de cada decisão, portanto, em um viés político. Segundo Freire: 

[...] será a apropriação dessa perspectiva histórica, que ele 
incorpora à sua sabedoria, com o desenvolvimento de sua 
consciência crítica, na verdade, que o porá em condições capazes 
de compreender restrições de que às vezes resultam sacrifícios 
pessoais e coletivos e que, porém, são necessários ao interesse 
geral. Os resultados positivos desses sacrifícios, contudo, se situam 
num futuro, às vezes, até próximo. Daí a necessidade da 
perspectiva histórica, somente com que poderão compreender 
sacrifícios e restrições, quase sempre pesados, em fases como a 
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que vivemos – de desenvolvimento econômico, de que depende a 
nossa própria sobrevivência (FREIRE, 2001. p. 20). 

A educação libertadora, como construtora de autonomia, surge como uma 

linha transversal em toda a obra do autor, apontando para a formação de sujeitos 

críticos, reflexivos, participativos e conscientes, na qual suas teorias relacionam o 

processo de formação da autonomia à autoridade do professor, como figura 

participativa na criação do sistema de escolhas e decisões; atua o docente como 

co-autor dessa construção. Assim entendem que a liberdade de escolhas e 

conseqüências delas resultantes, são coisas que estão imbricadas e são 

indissociáveis. 

 O sujeito, nessa perspectiva, educa-se pela mediação do educador, ação 

necessária ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, devendo 

ser fundada no diálogo. Não há como formar um indivíduo crítico e atuante se o 

educando for privado de exercer seu papel de sujeito. 

Nas reflexões de Paulo Freire a formação do sujeito autônomo é guiada pela 

presença de uma autoridade coerentemente democrática fundamentada em sua 

importância na construção da liberdade dos educandos, pautada em uma disciplina 

que, embora mantenha essa autoridade, não minimiza a liberdade. O exercício 

coerente dessa dualidade autoridade/liberdade é o que fundamentará as noções de 

autonomia para os alunos, que paulatinamente as incorporarão em seu dia a dia, 

substituindo o espaço antes habitado pela dependência, com uma autonomia 

fundada na responsabilidade. 

A dimensão política da educação aparece também na obra do autor, ao 

conceber que o processo educativo envolve opções ao formar um ser humano 

democrático, participativo e reflexivo  que saiba viver em comunhão sendo a 

educação um ato político possível; segundo ele: 

A politicidade da educação demanda veementemente do professor 
e da professora que se assumem como seres políticos, que se 
descubram no mundo como um ser político e não como um puro 
técnico ou um sábio, porque também o técnico e o sábio são 
substantivamente políticos. A politicidade da educação exige que o 
professor se saiba, em termos ou em nível objetivo, em nível da sua 
prática, a favor de alguém ou  contra alguém, a favor de algum 
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sonho e, portanto, contra um certo esquema de sociedade, um 
certo projeto de sociedade. Por isso então que a natureza política 
da educação exige do educador que se perceba na prática objetiva 
como participante a favor ou contra alguém ou alguma coisa. A 
politicidade exige do educador que seja coerente com esta opção 
(FREIRE, 2001b. p. 95). 

Tratando-se da formação de sujeitos políticos, entende-se que o processo 

educativo há que ser também um processo de formação política.  

Segundo Freire (2008b, p. 34), não se define como doação de um ser a 

outro, mas uma conquista entre os sujeitos histórico-sociais exigindo permanente 

busca, que só existe no ato responsável de quem a faz. A liberdade é conquistada 

precisamente por aqueles que não a têm e pelo movimento necessário aos homens 

como seres inconclusos. 

O estabelecimento de uma verdadeira comunicação de ensino e 

aprendizagem caracteriza o processo educativo dialógico de formação política dos 

sujeitos. O educador ético não manipula o processo de escolha de seus alunos, 

pois a opção verdadeiramente libertadora não ignora outros pontos de vista, 

buscando impor uma vontade única. Para Freire é necessário que as práticas 

pedagógicas sejam constituídas do diálogo e que os educadores assumam opções 

políticas, sendo com elas coerentes em sua prática docente cotidiana. 

Visto que o ato de ensinar necessariamente se apóia no poder, a busca pela 

formação crítica do sujeito na composição de uma sociedade democrática, sendo 

uma ação essencialmente humana, implica ser também um ato político. Partindo da 

premissa do autor de que ninguém educa ninguém, mas a educação se constrói na 

comunhão entre os seres, decorre que o professor tem a função de compreender 

que em conjunto com os alunos, mediados por uma aula onde predomine o diálogo 

fundamentado, construirá as bases de uma autonomia em que se libertarão, não 

apenas os educandos, mas o próprio educador. Essa busca permanente do 

docente pelo desenvolvimento dos saberes, não apenas do aluno mas os próprios, 

obriga-nos a concluir pela sua inexorável evolução; o aprimoramento do educando, 

exige do educador, um crescimento no mínimo proporcional, de maneira que ele 

continue a dispor de conteúdos e técnicas que motivem o crescimento de um aluno 
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cada vez mais crítico e exigente. “Saber que devo respeito à autonomia, à 

dignidade e à identidade do educando e, na prática, procurar a coerência com este 

saber, me leva inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem 

as quais aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e inoperante”(FREIRE, 

2008. p. 25).  

Na concepção pedagógica de Freire (2008, p. 23-24), não há docência sem 

discência e ambas se explicam; seus sujeitos apesar das diferenças que os 

distinguem, não se reduzem à mera condição de objeto um do outro: 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém [...] Ensinar inexiste 
sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 
ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos 
tempos mulheres e homens perceberam que era possível – depois 
preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. 
Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se 
diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo 
dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um 
aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou 
de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi aprendido 
não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz (FREIRE, 2008, p. 
23-24)  

A construção de uma sociedade democrática passa pela construção do ser 

humano como cidadão democrático que somente pode se formar em um ambiente, 

onde a educação seja uma ação cultural estabelecida mediante uma relação de 

liberdade, permeada pelo diálogo como ferramenta única desse processo. O 

desenvolvimento desse processo leva em conta a presença do respeito mútuo 

entre educando e educador, pois este não pode se furtar a ouvir e a permitir 

àquele, expressar-se, ressaltando e, até incorporando, os valores de sua 

contribuição. “De nada serve, a não ser para irritar o educando e desmoralizar o 

discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade mas impor ao 

educando a vontade arrogante do mestre (FREIRE, 2008. p. 25).  

Essa liberdade é condição fundamental na construção histórica e social dos 

homens para que possam ter a possibilidade de escolher o que é melhor para si e 

para o coletivo. O processo educativo de Paulo Freire vincula-se à libertação do 
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homem de sua condição de determinado, evoluindo para a condição de 

possibilidade, vir a ser permanente, produtor de sua história. Dessa maneira nas 

verdadeiras relações de ensino e de aprendizagem permeadas pela democracia, 

os atores do processo educativo vão se transformando nos sujeitos construtores 

dos novos saberes sociais. 

No íntimo dessas relações, segundo o autor, deve haver as condições 

necessárias para que os educandos, mediante suas interações com os outros 

educandos, com os educadores, com a cultura produzida no contexto histórico-

social, mediados pela realidade, ensaiem a experiência profunda de assumirem-se 

como sujeitos autônomos. Esse ato informa a existência de um ser humano 

relacionado à capacidade de se reconhecer como sujeito da ação. 

O direito e o dever de escolher, optar, decidir, de lutar e fazer política é 

responsabilidade própria da condição de existência do ser, segundo o pensamento 

de Freire. A idéia de autonomia inscreve-se automaticamente neste conceito, uma 

vez que a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, está intimamente 

vinculada ao compromisso e à responsabilidade inerente ao processo, inseparável 

de suas respectivas conseqüências: “a assunção de nós mesmos não significa a 

exclusão dos outros. E a ‘outredade’ do ‘não eu’ ou do tu, que me faz assumir a 

radicalidade de meu eu” (FREIRE, 2008, p. 41). Ou em suas palavras: 

Primordialmente, minha posição tem de ser a de respeito à pessoa 
que queira mudar ou que recuse mudar. Não posso negar-lhe ou 
esconder-lhe minha postura mas não posso desconhecer o seu 
direito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo aos alunos não 
tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção política, 
assumindo uma neutralidade que não existe. Esta omissão do 
professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor 
maneira de desrespeitá-lo. O meu papel, ao contrário, é o de quem 
testemunha o direito de comparar, de escolher, de romper, de 
decidir e estimular a assunção deste direito por parte dos 
educandos. (FREIRE, 2008. p. 28) 

Para ele a escola verdadeiramente democrática é a que contextualiza os 

conteúdos em torno das questões cotidianas da comunidade, em que as práticas 

escolares são centradas em seus educandos em uma atitude verdadeiramente 

democrática. Esta abertura para a discussão dos problemas locais construirá uma 
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nova postura crítica. Sua configuração plural das atividades favorecerá a 

constituição de uma mentalidade positiva de relacionamento do sujeito em um 

processo de crescente democratização da sociedade. A formação do ser humano 

tendo como ponto de partida a análise da realidade em que vive, faz com que o 

processo passe obrigatoriamente pela avaliação de sua situação social e de sua 

comunidade, revelando elementos causadores dos males sofridos e dos benefícios 

porventura usufruídos, o que demonstra seu caráter essencialmente político, 

imbricado no contexto pedagógico em que se situa a prática educativa para Freire. 

É responsabilidade do professor, possibilitar a construção de novos 

conhecimentos, utilizando-se do diálogo como ferramenta mediadora da realidade, 

trocando informações, experiências e saberes prévios. A dialogicidade exige a 

disponibilidade e a humildade para abrir-se à contribuição do outro, exige acreditar 

nos valores das outras pessoas, de seus conhecimentos, implicando em uma 

capacidade de analisar criticamente os pontos de vista do outro em relação aos 

seus. A teoria dialógica se vale da participação do sujeito na mudança do mundo, 

passando necessariamente pelo processo de desreificação do ser humano, 

fazendo com que pense criticamente por si mesmo, partindo da problematização da 

situação em que se encontra em uma relação horizontal com o educador que, 

portanto não o induz, mas promove o movimento libertatório em uma ação de 

adesão em que a participação, inicia o processo. 

Para Paulo Freire a autonomia discente é desenvolvida ao longo do tempo, 

com o uso da liberdade que também se constrói pelo exercício frente a outras 

liberdades. Nesse contexto, pais, professores e mesmo os outros educandos 

participam desse amadurecimento como mediadores atuantes. Os educadores 

como representantes da autoridade no processo educacional, democraticamente 

participam das decisões, das escolhas não devendo omitir-se, auxiliando nas 

definições e nas opiniões, mas ao mesmo tempo, não decidindo por eles. A 

responsabilidade dos pais torna obrigatória sua participação no processo, porém 

deixando claro não se tratar de uma intromissão, mas um auxílio, um dever em 

relação aos filhos. Deve limitar-se, na medida do possível, a fazer uma análise 
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conjunta, das possíveis conseqüências de cada uma das alternativas vislumbradas 

pelo educando.  

Relativamente à constituição da autonomia, Freire destaca tratar-se de quem 

decide assumir eticamente e responsavelmente suas decisões; a experiência 

reiterada de decisões sucessivas ao longo do tempo cria um substrato cumulativo 

que serve de base para as próximas decisões, tornando-as mais fáceis, 

demonstrando assim o desenvolvimento dessa autonomia. “Ninguém é autônomo 

primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência de 

várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 2008. p. 37). É 

construção individual, nas palavras do autor: “ninguém é sujeito da autonomia de 

ninguém”, ao mesmo tempo em que depende da participação dos demais sujeitos 

sociais. Freire questiona: 

Por que, por exemplo, não desafiar o filho, ainda criança, no sentido 
de participar da escolha da melhor hora para fazer seus deveres 
escolares? Por que o melhor tempo para esta tarefa é sempre o 
dos pais? Por que perder a oportunidade de ir sublinhando aos 
filhos o dever e o direito que eles têm como gente, de ir forjando 
sua própria autonomia? , 2008, p. 107). 

Como processo em desenvolvimento, a autonomia não acontece de repente, 

mas se desenvolve ao longo do tempo, não tem data marcada; a pedagogia da 

autonomia deve estar centrada no exercício da tomada de decisões, experiências 

que pratiquem esse exercício de respeito às liberdades do indivíduo. Daí a 

importância de se delegar responsabilidades e compromissos, como um 

instrumento de tomada de decisões e gerador do processo de escolhas. 

A ação revolucionária da autonomia se dá em planos diversos; em um viés 

político deve se revestir de uma ação cultural, quebrando paradigmas de que se 

utilizam as camadas dominantes para perpetuar a sua ação opressora; como 

libertação, procura por meio da reflexão, eliminar essa dependência, 

transformando-a em independência, que não é uma doação de nenhuma liderança, 

visto não ser feita por outros, mas por si mesmos, pois o engajamento verdadeiro 

na causa dos oprimidos, pressupõe sejam eles capazes de pensar por si, não 
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convertendo a ação libertadora em dirigismo. Essa ação é o resultado de uma 

transformação consciente. Conforme diz o autor: 

Desde o começo mesmo da luta pela humanização, pela superação 
da contradição opressor-oprimidos, é preciso que eles se 
convençam de que esta luta exige deles, a partir do momento em 
que a aceitam, a sua responsabilidade é total. (FREIRE, 2008b, p. 
31). 

Apresentarei de forma geral as teses presentes no livro “Pedagogia da 

Autonomia” constantes dos três capítulos deste livro. 

Ele trata principalmente da questão da postura do professor frente à missão 

do magistério, tendo como perspectiva seu posicionamento como formador de um 

sujeito social capaz de encontrar por si a solução de seus problemas, não apenas 

como necessidades imediatas e não somente como indivíduo, mas com objetivos 

de natureza mais nobre, quais sejam, a melhoria de sua condição de vida e a 

elevação desse padrão de qualidade para toda a sociedade da qual participa. 

Assim, influenciam nesse processo a forma como os saberes lhe são 

apresentados, tanto quanto a leitura que o educando faz da postura que o docente 

lhe transmite pelo exemplo; bem assim sua coerência como pessoa, sua 

integridade moral e a justeza de suas atitudes face ao que ele, enquanto professor, 

prega como valores necessários à formação de uma sociedade melhor. 

São as principais teses da obra a relação entre a docência e a discência, a 

maneira como os saberes são apresentados ao educando e a dimensão do ato de 

aprendizado enquanto experiência humana. 

Não há docência sem discência – no que é chamado por Freire de educação 

progressista, qualidades são necessárias para que aconteça a passagem do 

sistema bancário de educação para esse novo formato, em que a persistência e a 

rigorosidade constante, associadas à criticização dos saberes apreendidos, 

constroem e reconstroem os objetos cognoscíveis não apenas pelo aluno, mas 

também pelo professor, habilitando-os à produção de mais conhecimento. Dessa 

forma o educador progressista busca despertar no educando a produção do 

conhecimento do que ele, enquanto professor, está ministrando.  
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Esta forma de enxergar o aprendizado é chamada por ele de “pensar certo”, 

na qual o conhecimento de mundo se dá em um ambiente em que o aprendizado, 

mais que co-habitar com a criação de um novo mundo, dele faz parte e é uma de 

suas formas de expressão.  

Caminhar neste sentido significa dar expressão à característica humana que 

habilita, incentiva e move o processo de aprendizado, a curiosidade. É ela que 

promove a pesquisa do educador e a busca por mais saber, instrumentalizando o 

que Freire chama de curiosidade ingênua que dessa forma se rigoriza e se 

transforma em curiosidade epistemológica que com essa promoção, vira um 

instrumento crítico da realidade da qual o aluno provem, fazendo com que 

enxergue sua situação e de sua comunidade como algo em que o futuro pode ser 

transformado e não é fatalmente determinado. Na formação do professor que 

pensa certo deve estar presente a noção de reflexão sobre a própria atividade, em 

uma busca constante de sua evolução. 

Todo o potencial desse crescimento como possibilidade traz inevitavelmente 

a questão da ética que se fará presente no processo de aprendizagem tanto quanto 

na aplicação, a forma como esse conhecimento será posto em prática na produção 

de novos conhecimentos. Deste ponto de vista qualquer forma de discriminação ou 

preconceito nega a substantividade do ser humano.  

Ensinar não é transferir conhecimento – é construção de conhecimento em 

uma experiência vivida de forma coletiva: professor e educandos, que de outra 

forma vira discurso vazio. A responsabilidade de pensar certo exige a assunção de 

suas idéias perante a sociedade, perante o mundo, com rigorosidade metódica. 

A consciência de que somos todos seres inacabados, inconclusos, deve nos 

franquear aos outros e ao mundo, colocando-nos constantemente à prova e 

fazendo-nos evoluir de forma permanente, promovendo o suporte de vida à 

condição de mundo. Esse processo ocorre na medida em que há a promoção do 

corpo humano a corpo consciente, como ferramenta de transformação do suporte e 

da vida onde a possibilidade da ética implica até na negação da própria ética. E 

essa negação significa existir, exposto à tensão entre as forças que conduzem o 
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ser ao bem, à beleza, e ao mal, permitindo as várias possibilidades de escolha que 

dão origem à ética. Escolhas que impõem uma transformação no mundo cujo futuro 

não é uma realidade inexorável, mas uma construção social, conjunta de toda a 

humanidade. 

A autonomia por esse prisma se inscreve em um movimento gradual de 

apropriação dos saberes em que o exercício do aprendizado ocorre tanto mais e 

melhor, quanto mais sujeitos e não puros objetos do processo nos façamos. 

Autonomia e ética devem se combinar de forma a produzir atitudes de respeito 

pelos saberes com que o educando chega à instituição de ensino, fruto de sua 

vivência em um meio social e da experiência feitos. Esse respeito ético implica em 

uma atitude equilibrada entre liberdade e autoridade, que favorece o ambiente 

pedagógico e contribui para uma melhor assimilação da experiência formadora. 

O equilíbrio dessa tensão exige bom senso para que não descambe para o 

autoritarismo ou a licensiosidade que negam a vocação ontológica do ser humano. 

O exercício do bom senso habilita-o a ser importante instrumento no processo de 

decisão, movido pelo exercício da autoridade e mediado pela ética. Em se tratando 

da atividade docente, é parâmetro para uma atitude de respeito para com os 

educandos e para com sua autonomia como seres em formação. Essa atitude traz 

como resultado o desenvolvimento de qualidades construídas no esforço para 

diminuir a distância entre o que se diz e o que se pratica. Daí decorre a importância 

da coerência que tenha com o discurso formador, lutando pela melhoria de suas 

condições de trabalho que são limitadores de sua ação pedagógica. 

Essa luta faz parte da atividade docente visto pelo prisma da ética, da 

coerência. O respeito à condição inerente ao ensinar é o mesmo que o docente 

deve à condição do aluno, sua história de vida, suas aquisições; em uma visão 

progressista deve existir compromisso entre o discurso formador e a humildade de 

que necessita para aceitar os diferentes, o amor às pessoas e ao ato de ensinar. 

A capacidade de apreensão do conteúdo de realidade existente em um 

fenômeno ou objeto cognoscível, decorrente da incompletude do ser, permite a re-

construção desse objeto pondo em prática sua curiosidade epistemológica e 
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negando a condição de aprendiz depositário, paciente da transferência do 

conhecimento feita pelo educador. 

Alegria e esperança são qualidades que devem estar presentes no processo 

formador; a esperança faz parte da natureza humana que se reconhece incompleta 

e caminha na busca de sua completude; seria contradição essa busca sem 

esperança, só existente onde não há o acabamento e a história se faz cheia de 

possibilidades para o futuro. A negação da esperança, seja por que motivos forem, 

é a negação da própria natureza humana. 

Este estado de coisas é gerador de uma justa rebeldia que quintessenciada 

transmuda-se em atitude revolucionária, transformadora da realidade que está 

sendo, em uma outra melhor, em um futuro que não está inexoravelmente 

determinado.  

É desafiar o educando, problematizando sua condição de explorado, a 

buscar as saídas para sua situação. Mudar é difícil, mas é possível. Saber 

necessário, mas não suficiente à mudança, exige o aprofundamento dos demais 

saberes para que a luta pela mudança não perca sua efetividade. Deste ângulo do  

trabalho educativo, a dialogicidade é a ferramenta que mais se apresenta como 

produtora de resultados; mediatizados pela realidade da qual a leitura de mundo 

precede a das palavras, a compreensão deste contexto, promovida pelo diálogo, 

determina, em maior ou menor grau, a apropriação da própria realidade. 

Ensinar é uma especificidade humana – autoridade e segurança são 

qualidades da ação docente que não podem ser dicotomizadas, pois a autoridade 

legitimada por uma ação democrática ganha respeito por si, sem necessidade de 

discurso sobre sua existência. Para que seja legitimada deve apoiar-se na 

competência profissional que qualifica tal autoridade; esta não minimiza a 

liberdade, desafiando-a, constantemente em movimento. 

O espaço escolar é eminentemente de aprendizado; espaço social no qual a 

presença do professor, suas atitudes, escolhas e opiniões deixam suas marcas nos 

educandos; deve ser política, posto que de opções e ética, por ser um testemunho. 
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Sem ser tendenciosa, deve dar espaço para todas as formas de expressão, sem o 

que seria tendenciosa; o que a educação não pode ser, entretanto, é indiferente, 

sem que com isso atenda aos interesses de reprodução da ideologia dominante, 

ideologia que prega o imobilismo e que aprovando o treinamento técnico de seus 

operários, recusa veementemente sua formação. 

Sendo assim prática educativa, exige do educador uma postura, uma 

posição em relação às idéias e políticas responsáveis pela forma de ser social; ser 

contra ou a favor, mas de qualquer maneira, coerente, permitindo e estimulando 

que o aluno crie, defenda igualmente uma posição, não necessariamente igual à do 

professor. É importante que os alunos percebam este esforço na busca pela 

coerência. 

A liberdade, componente vital da autonomia, se desenvolve no confronto 

com outras liberdades, exercitando seu direito de escolher e assumindo eticamente 

as conseqüências de suas decisões. Essa autonomia é construção que se faz ao 

longo dos anos e no exercício de sua prática em um amadurecimento diário, tanto 

mais profundamente quanto mais estímulo para decidir receber, tarefa que 

compete não somente aos professores, mas também aos pais. 

É neste panorama e na capacidade que tem a educação de endereçar-se a 

sonhos e ideais, que se encontra a sua dimensão política, que independe de seus 

agentes: professores ou alunos. O fundamento de sua politicidade se acha no fato 

de ser o homem um ser inacabado e consciente de sua incompletude e por isso 

mantém interesses e ideais aos quais a educação, tem o potencial de atender, 

sendo portanto a neutralidade uma hipótese impossível. 

Para o educador progressista o escutar é na verdade um falar com o outro, 

pois quando fala, o faz com o sujeito da sua fala, transformando seu discurso ao 

aluno, em uma fala com ele. Problematizando o amanhã questiona-se o hoje, 

abrindo assim diversas possibilidades de um novo amanhã diferente do hoje 

opressor, contrário à verdadeira democracia. Desconsiderando a formação integral 

do ser humano, substituindo-a pelo mero treinamento, reforça-se os processos de 
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mando de uma minoria no poder, sobre uma maioria que passa a não ter opções, 

decreta-se assim a morte da história. 

Como processo dialógico a fala e o escutar são dois momentos a serem 

respeitados por quem dele participa, sem os quais quem fala corre o risco de falar 

a silenciados e não a silenciosos. O silêncio permite conjecturar o que foi dito, 

entrando em seu movimento mental, permitindo o julgamento mais preciso, tendo 

por base os seus próprios princípios. Assim educar é processo em que o educador 

promove no educando a inteligência do objeto e a sua comunicação do inteligido. 

Para isso é necessário escutar, processo que somente acontece se não há 

preconceitos e existe o respeito pelos saberes e pela condição do educando, sem 

os quais, não há comunicação, mas simples transferência de conhecimento, 

método condizente com os interesses ideológicos das classes dominantes. 

O diálogo de que participam educador, educando e meio social como 

mediatizador, permite ao professor falar na mesma linguagem do aluno, se abrir 

para ele e para o mundo em que ele vive, permitindo a condição dialógica em que 

se baseia o aprendizado. 

O sentimentos que pavimentam essa condição é o do querer bem, não 

apenas aos alunos, e o do prazer que decorre do próprio processo dual, 

ensinar/aprender; a efetividade como professor não se acha ligada à gravidade do 

semblante e à seriedade no trato dos discentes; “a afetividade não se acha 

excluída da cognoscibilidade.”  
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CAPÍTULO 2 - LIMITADORES DA AUTONOMIA DOCENTE 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar a situação das instituições de ensino na 

Grande São Paulo e em particular na cidade de São Bernardo do Campo, em seus 

aspectos concernentes à autonomia como uma possibilidade, como uma hipótese 

viável de acordo com os pressupostos presentes na obra de Paulo Freire. É 

importante não perder de vista o contexto em que se insere nosso sistema, ou seja, 

um país democrático e capitalista em que predominam a livre iniciativa e a 

capacidade hegemônica do poder econômico. 

 

 

2.1. Autonomia real, sua gênese e desenvolvimento 

 

 

Conforme exposto no capítulo 1, na obra do eminente educador é muito 

tênue a separação entre os aspectos políticos e pedagógicos que em muitos 

pontos se misturam em uma relação de causa e efeito.  

Sendo a educação um fenômeno social de apropriação e re-criação de 

saberes, decorre que ela não acontece do indivíduo para ele mesmo, ou seja, não 

existe sem os agentes transmissores e receptores, que durante todo o processo 

intercambiam seus papéis, tornando-o uma experiência rica e criadora, gênese da 

autonomia; esta é vista pelo prisma do indivíduo, como a capacidade de ele 

resolver por si seus problemas, pelo desenvolvimento de saberes potenciais que o 

tornam personagem ativo de seu processo transformador.  

A educação atua no nível social, permitindo um melhor convívio do indivíduo 

em sociedade, promovendo a melhora da condição geral coletiva. Atuando no nível 
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individual, a educação produzida historicamente, é apropriada pelo indivíduo que 

se beneficia das conquistas precedentes, dando a ele a condição de se perceber 

como elemento participativo e co-criador do tecido social em que as mudanças 

afetam a todos, conforme o pensamento freiriano. 

Nesse contexto em que o ser se constrói, seu exercício nas escolhas e 

tomadas de decisões, cria a noção de ética e aprimora sua capacidade de 

solucionar problemas, tornando-se assim a gênese do processo de elaboração e 

aprimoramento da sua autonomia. Essa elaboração tende a arrancar, segundo 

Freire,  a imagem do opressor de dentro de sua personalidade, colaborando para a 

criação do “ser mais”. Este, instrumentalizado com o conhecimento, armado de 

autonomia e seguindo os padrões ditados pela ética, torna-se crítico em relação à 

realidade do mundo em que vive, problematiza as situações de opressão e 

politicamente se posiciona de acordo com suas convicções, tendente a alterar ou 

confirmar os sentidos de suas próprias ações. 

É presente na obra do educador a necessidade de libertação, processo em 

que participam oprimido e opressor, visto serem partes integrantes de um mesmo 

corpo social. Por este aspecto é que se entende que a produção cultural é 

ininterrupta e dela participam todos os extratos sociais, que atuam em pólos 

alternativos: como educandos e como educadores. Para que a libertação seja 

possível, Freire critica a educação bancária e elege como modo formador ideal o 

princípio de educação progressista, que partindo da problematização das situações 

do cotidiano, conduz o educando a pensar criticamente para a criação de um novo 

futuro em que a realidade não é dada como certa e inexorável. Neste ambiente 

onde a educação bancária se desenvolve, a autonomia é tida como algo a ser 

evitado, pois torna o sujeito capaz de identificar-se conduzido, domesticado, 

anulado em sua vontade de dar o rumo que julgue mais adequado à sua vida. 

O sujeito ator desse futuro é aquele aspirante a “ser mais” que se sabe 

agente e busca, pautado na ética e na curiosidade epistemológica, o conhecimento 

que atrelado à experiência, transforme para melhor a realidade em que vive, 

beneficiando não apenas a si, mas a toda uma coletividade; a autonomia em nível 
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coletivo expressa-se na busca de novos caminhos nos quais a presença do 

opressor pode não existir. Esta é a solução que deve ser evitada pelo poder 

dominante. 

Para Paulo Freire o desenvolvimento da autonomia é forjado pelo exercício 

crítico do poder de decisão do sujeito, que exercita sua liberdade de escolhas e a 

assunção de suas inevitáveis conseqüências, orientado pelo educador e mediado 

pela realidade do contexto social, consciente de seu papel como agente 

modificador do futuro. A busca de sua felicidade. 

 

 

2.2. Limitadores do trabalho docente 

 

 

Nosso país, inserido que está no contexto mundial, perfilha-se entre os que 

adotaram a opção política da democracia e a econômica do capitalismo. Há alguns 

anos esses países amadureceram os ideais neoliberais, onde a livre iniciativa se 

soma à menor interferência dos governos, o que inclui menor intervenção estatal 

em todos os setores, entre os quais se destaca a educação. Durante e após o 

período da ditadura militar, o modelo de desenvolvimento foi baseado na 

substituição de importações, reserva de mercado e outros instrumentos que 

propiciaram a eclosão em maior escala da atividade industrial que criou um 

contexto no qual a iniciativa privada é o tom dominante. 

O discurso que acompanha o movimento neoliberal trata as deficiências do 

sistema capitalista, onde o processo de exploração do homem é um dos pilares 

fundamentais, como fatalidades das quais somos todos vítimas, sem condições de 

reação e fadados a termos que nos conformar e esperar que a situação, alterada 

pela mão mágica do mercado, permita que se multiplique o produto, a fim de que 

sobre mais para todos. E por meio da educação nas escolas desde os primeiros 
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ciclos, esta filosofia se instala de todas as formas, imobilizando o desejo de reação 

e de denúncia com o deliberado propósito de perpetuação da situação de 

dominação. 

Neste panorama a livre concorrência e a competitividade passaram a ser as 

melhores armas para o atingimento do ideal do modelo, que é o do consumo. 

Nesta trilha consideram-se vencedores aqueles que conseguem se manter 

ostentando as aquisições de última geração, seja de bens duráveis ou não. Neste 

pano de fundo a educação tem seu papel fundamental como ferramenta, capaz de 

propiciar a seu detentor, os melhores lugares nesta batalha e é nele que se situa a 

analise deste ensaio. 

As instituições escolares têm suas metas de desempenho e são cobradas 

pela sociedade com base em seus resultados; visando a melhora nesse ranking 

idealizaram-se verdadeiras reformas educacionais, em que o produto “educação” 

foi padronizado para que se possa automatizar a produção em série com a maior 

eficácia, e com menores custos. Essa padronização, ao mesmo tempo em que 

facilitou a vida de professores e alunos, produziu um modelo de educação que não 

prima pelo desenvolvimento da autonomia do educando e nem pela valorização da 

autonomia do educador.  

Este tem no desempenho de seu ministério, de enfrentar diversos 

limitadores de sua autonomia, que assumem as mais diversas formas e ganham 

maior ou menor relevância a depender da instituição a ser analisada. 

De maneira geral podemos classificar os limitadores em quatro grandes 

grupos: os institucionais, os funcionais, os burocráticos e os físicos. A análise que 

se segue, longe de ser exaustiva, buscou ser abrangente tomando por referência a 

escola padrão nacional. Acrescente-se ainda, que a classificação aqui apresentada 

é meramente didática, pois um olhar mais aproximado da realidade superpõe 

diversos indicadores em categorias distintas simultaneamente. 
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2.2.1. Limitadores institucionais 

 

 

Estes elementos limitadores têm como origem ou causa as características 

de que se reveste o sistema de ensino brasileiro, não perdendo de vista os 

pressupostos elencados acima, bem como nossa base de comparação que é a 

obra do educador Paulo Freire. São limitadores que independem da ação do 

professor e em muitos casos, da ação da própria escola. 

No contexto em que se insere nosso sistema educacional, dada sua opção 

político econômica, tendo-se em conta que o processo educativo se faz como obra 

social, é patente a influência que os pressupostos ideológicos exercem sobre as 

bases de tal sistema. Seu discurso fatalista tendente à paralisação do ser humano, 

tornando a realidade algo a ser aceito e insuscetível de mudanças, contribui para 

que não se apure a visão crítica que permite a problematização dessa realidade, e 

traz como conseqüência a descoberta de novos caminhos, novas soluções. 

Os ideais neoliberais têm como principal motor de seu processo o consumo. 

Ele é maciçamente explorado, provocando o envolvimento de praticamente toda a 

sociedade, criando necessidades que não existiam e provocando o engajamento 

de todos os seus membros neste processo. Assim a posse é vista não apenas 

como o atendimento de uma necessidade, que foi criada pelo próprio sistema, mas 

como símbolo de status e como padrão de avaliação de desempenho e capacidade 

profissional. O professor, como membro da sociedade, não escapa às garras desse 

sistema, que nesse caso, unida à realidade corrente de baixos salários, leva o 

profissional a buscar oportunidades em diversas escolas, minimizando dessa forma 

seu poder de transformar o educando em um desbravador do conhecimento. 

Estes ideais em seu avanço sobre toda a sociedade e consequentemente 

sobre o processo de formação de seus indivíduos nas instituições de ensino, 

criaram o ensino pago no qual o “cliente”, que é o educando, adquire um “produto” 

que é todo o complexo processo de apropriação do conhecimento, fundado pelos 
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recursos materiais da instituição e pelos saberes, agora colocados como uma 

mercadoria, disponibilizados pelo docente. Nessa linha de raciocínio, erige-se 

diante do educador a barreira psicológica, corrente no discurso neoliberal, de que 

quem paga tem direito de exigir; dessa perspectiva, o professor passa a ter 

limitações na imposição da disciplina em sala de aula, pois ele é o fornecedor que 

deve entregar a seu cliente uma mercadoria que por ela paga, degradando dessa 

maneira todo o processo pedagógico a mero ajuste entre as partes. 

O educador deve ter em mente que o ato de ensinar não deve se limitar a 

introduzir o educando no mundo do conhecimento, sem desenvolver a capacidade 

de também criá-lo, construí-lo. No processo de ensino o que forma também 

participa como ser formado e em formação constante. São pólos que não se 

opõem, pois que participam de um processo que não tem um começo e nem um 

fim, tanto em um como em outro dos seus atores. Os limitadores contribuem para 

que não se crie o conhecimento, mas que apenas ele seja transmitido, reforçando o 

ideal (neoliberal) da educação bancária. 

O conhecimento do mundo, como um processo histórico, tem dois 

momentos: o do aprendizado e o da produção de novos conhecimentos que, por 

meio de pesquisa, parte indicotomizável do processo ensino-aprendizado, torna 

superado o que foi aprendido; sendo assim, o educador deve desenvolver no 

educando a capacidade de pensar por si, estando dessa forma apto a se tornar 

agente deste segundo momento.  

A ação deletéria provocada por limitadores que reduzem ainda mais o tempo 

de exposição do aluno às informações necessárias ao desenvolvimento desses 

saberes, contribui para que ele não busque essa criação, mas apenas tome contato 

com os conteúdos que lhe são apresentados. São exemplos de tais limitadores: 

O Projeto pedagógico, sendo a origem de todas as ações educacionais, tem 

local de destaque nesta classificação; é o estabelecimento, em objetivos de longo 

prazo, de quais assuntos serão ministrados e em que momento serão 

disponibilizados aos educandos, de que maneira, tudo isso são balizas que o 
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projeto pedagógico impõe e que definem as margens de atuação do trabalho do 

professor. 

A validade deste trabalho passa a ser ainda questionada, quando destacada 

da realidade social do meio onde a escola se situa; relembrando os valores do 

educador Paulo Freire, toda a ação da escola deve incluir o melhoramento da 

sociedade enquanto organismo e não somente dos indivíduos que a compõem, na 

esperança de que se tornem agentes multiplicadores. Relembrando ainda o 

mestre, os saberes da prática feitos, precisam adentrar o ambiente escolar 

alimentando-o e dele haurindo elementos de sua transformação, sem os quais o 

ponto de partida para o desenvolvimento de saberes no aluno, torna-se uma 

referência arbitrária. 

Os modismos característicos do aspecto comercial em que o ensino se 

transformou, necessitam de constantes apelos orientados a chamar a atenção dos 

possíveis “clientes” para as vantagens de sua opção pela instituição A ou B. Por 

este ponto de vista, escolas que conseguiram destaque no conceito da sociedade, 

expandem suas possibilidades comerciais, “exportando” seu sistema de ensino 

para outras que desejam atingir o mesmo patamar de sucesso. 

Deste acordo surgem os pacotes de sistemas de ensino que, utilizando o 

nome das escolas de destaque, oferecem às demais, a oportunidade de 

aproveitamento de seu know how socialmente aprovado, ao mesmo tempo em que 

os “clientes” que buscam um ensino de qualidade, optam por estudar utilizando 

“métodos consagrados”. 

Independentemente do julgamento que se faça quanto a real qualidade do 

ensino oferecido por estas escolas, o fato é que a total formatação de programas e 

sua exata distribuição ao longo do calendário letivo eliminam por completo as 

possibilidades criativas do professor, transformando-o em mero aplicador do 

material recebido, tendo inclusive sua “produtividade” avaliada pela sua capacidade 

em seguir o cronograma; e que isto não se confunda com o planejamento anual, 

que aqui já vem pronto, definido. 
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Mesmo quando a instituição não tenha optado pela implantação de um 

sistema consagrado por alguma outra escola, em qualquer caso existe o 

planejamento anual que vem complementar o projeto pedagógico em sua fase 

executiva, operando como uma distribuição de conteúdos ao longo do tempo, que 

em sua maioria, também representa elementos limitadores da autonomia. São eles, 

em sua quase totalidade, interferências externas na ação educacional. Esse 

planejamento traz em seu bojo, atividades decorrentes que somadas podem 

contribuir significativamente para a redução da autonomia docente. 

Projetos direcionados são atividades conseqüentes do planejamento anual 

com objetivos pré-concebidos com os quais o professor muitas vezes não 

concorda, mas que têm a anuência da direção, e a sua existência é parâmetro de 

definição como instituição moderna, que traz conceitos positivos junto à sociedade 

e em caso de instituições particulares, isso representa maiores interessados nos 

serviços que ela oferece, sem que isso obrigatoriamente represente mais 

profundidade ou qualidade no conhecimento produzido. 

Feiras culturais, também previstas no planejamento anual, são um tipo de 

evento interno determinado geralmente pela direção da escola, em que a 

participação do professor limita-se a definir junto aos alunos quais trabalhos serão 

apresentados, acompanhar e orientar sua execução, representando isso muitas 

das vezes, uma ingerência externa em sua atividade, ocupando parte do tempo 

que ele poderia utilizar de forma mais produtiva. 

No planejamento, as saídas de estudo, visitas em ambientes exteriores a 

escola, que demandam preparação, organização, deslocamento e outras 

atividades, e que muitas vezes não se relacionam diretamente com a  construção 

de  conhecimentos específicos, são tidas como agentes motivadores dos alunos, o 

que de fato pode não representar a realidade. Sua preparação, planejamento e 

execução, no entanto, exigem tempo e energia do docente para que tenha o 

resultado esperado em sua idealização, que além de nem sempre contar com a 

participação do professor, ainda lhe toma boa parte do tempo de aula. 
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Participação em eventos e dias comemorativos: vários eventos são inseridos 

durante o ano letivo, sem muitas vezes serem os professores questionados quanto 

à conveniência e oportunidade de seus objetivos, para enriquecer ou adicionar 

elementos à matéria ministrada, além de serem mais um consumidor de tempo que 

poderia ser utilizado de outra forma, talvez mais produtiva. 

No mural da escola, embora seja uma atividade que demande trabalho 

conjunto, com alunos executando e professores orientando, vários limitadores 

podem ser observados, como o próprio julgamento da conveniência de se fazer tal 

atividade, que normalmente não passa por uma análise crítica, com atualizações 

feitas de forma mecânica, sendo encarada como parte de uma rotina que deve ser 

seguida periodicamente pelas turmas. Limitações como onde colocar, tamanho do 

espaço oferecido, materiais componentes, assuntos que poderão ser afixados, sem 

falarmos no tempo da execução que poderia ser utilizado para o trato de assuntos 

de maior relevância no julgamento do professor. 

De acordo com Freire:  

“O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua 
prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua 
curiosidade, sua insubmissão”. , 2008, p. 13) 

Os ideais neoliberais exigem do professor ações que dificultam a prática 

reflexiva, contribuindo para a formação de um profissional alinhado com os ideais 

das classes dominantes, tendentes a manter o estado de alienação, e com isso, o 

status quo, transferindo constantemente para as próximas gerações, a 

oportunidade do processo libertatório.  

Partindo da ação do homem sobre seu suporte de vida, transformando-o, o 

próprio homem com ele se transforma, tornando-se assim, mais apto em sua 

interferência no meio, fechando um ciclo que na verdade é uma espiral, visto que 

recomeça sempre de um ponto superior ao início anterior. Na busca de sua 

constante superação dentro de um ambiente altamente competitivo, o docente 

deverá estar em permanente atualização; ao lado de seu aspecto positivo, como 

instrumento de crescimento individual e, por conseguinte mais apto ao seu papel 

de educador, ressalta-se essa necessidade como um limitador. 
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O docente que não se atualiza logo é percebido, passando esse particular a 

fazer parte de sua avaliação como profissional. Muito além do desejo de 

crescimento como profissional e como pessoa, a capacitação e treinamento são 

vitais à sua sobrevivência como professor. É item que demanda tempo 

considerável e nem sempre em assuntos que se refletirão em melhoria para os 

educandos. 

Como partícipe do processo dialógico do aprendizado, tem o educador de 

fazer incidir sobre o educando seu olhar crítico, analisando-o como a resultante 

momentânea das forças de ordem social, cultural e econômica em que o aluno 

vive, em sua história de vida do ponto de vista da comunidade em que mora, de 

sua família, para compreendê-lo por um prisma ético, avaliando com bom senso e 

conhecimento, os saberes com que ele chega à escola. Segundo Paulo Freire: 

Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a 
dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em 
processo, devo pensar também, como já salientei, em como ter 
uma prática educativa em que aquele respeito, que sei dever ter ao 
educando, se realize em lugar de ser negado. Isto exige de mim 
uma reflexão crítica permanente sobre minha prática através da 
qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os 
educandos. , 2008, p. 26) 

Limitadores institucionais como conteúdos obrigatórios, processos seletivos 

e de avaliação, conselhos de classe e conselho escolar, exigem do docente uma 

forma de ensinar, em que o tempo é fundamental, para que os objetivos, muitas 

vezes não do professor, mas da instituição, sejam atingidos; nessa perspectiva, o 

respeito pelos saberes do educando torna-se um desafio a ser conciliado com os 

objetivos citados.  

O conselho de classe deixa a situação de aprovação, que por si já é um 

limitador da autonomia, sob a decisão de um órgão colegiado, subtraindo de cada 

professor uma parcela de sua autonomia, que passa a ser cedida a esse órgão 

decisor; dessa forma se um professor tem o aluno em pauta como um grande 

potencial em sua área de estudo, pode ver frustrada a idéia de desenvolvê-lo, por 

uma decisão tomada pelo conselho. 
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A obra de Paulo Freire nos indica que a curiosidade que movimenta o ser no 

sentido da superação e de sua formação como ser mais, não deve ser tolhida ou 

deformada pela ação autoritária ou paternalista do educador, e porque não dizer, 

por fatores outros estranhos à própria prática do ensino. Este processo atinge 

também o professor, pois conforme Freire, não há curiosidade que se sustente na 

negação de outra curiosidade; a curiosidade ética produz um ambiente pedagógico 

positivo, formador de saberes embasados na prática vivenciada, na dialogicidade 

que alternando momentos expositivos com outros de perguntas e busca de 

respostas, estrutura a ação epistemológica. Para ele:  

“Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de materiais, 
de métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, 
indispensável mesmo, que o professor se ache “repousado” no 
saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. 
É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, 
reconhecer.” , 2008, p. 33) 

Divulgar essa visão de realidade nem sempre se mostra compatível com as 

exigências resultantes de conteúdos obrigatórios, ou com os temas estipulados 

pela instituição para as feiras culturais, projetos interdisciplinares e saídas de 

estudos; estes eventos não apenas limitam a capacidade do educador de 

acompanhar o educando em sua transformação como ser social completo, mas 

também sob este ponto de vista, direciona a curiosidade dele para fora, muitas 

vezes, do círculo de interesse dentro do qual o educador poderia abrir maiores 

possibilidades de crescimento. A potencial curiosidade epistemológica tem seu 

poder transformador limitado pelo direcionamento, pela condução que é exigida 

pelo processo de transferência de conhecimento, em que ele, educando, vai 

aprender e refletir sobre objetos que foram previamente determinados e que 

aparecem distantes da realidade em que ele vive, além de completamente 

destacados do seu universo cognoscível. 

Ainda por esse prisma, o tempo de exposição do educando aos conteúdos 

ministrados, sofre influências como a da limitação de horário do professor. Pode-se 

analisar esta questão de acordo com diversos pontos de vista. Sob a ótica da 

duração da aula, questiona-se o quanto seria possível ministrar em termos de 

quantidade e profundidade dos conteúdos em aulas com a duração padrão 
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(geralmente de 50’), que devem ser apresentados em prazos estipulados, prazos 

esses que inclui muitas das vezes deslocamentos do professor entre salas, 

acalmar a agitação dos alunos, rotinas como chamadas, correções e  outras. 

Sob a ótica da grade de horário do professor, a questão é a contraposição 

de interesses nem sempre facilmente conciliáveis, quais sejam o de otimizar o 

tempo que o profissional tem para executar atividades que lhe garantam o 

sustento, sendo por vezes obrigado a dar aulas em diversas escolas, e dentro 

deste contexto, conseguir alinhar em cada uma e para cada classe, os objetivos 

propostos por aula. 

Mantendo-se ainda este ponto de vista, será que um professor em uma aula 

noturna, depois de uma rotina estressante durante o dia, conseguirá apresentar os 

conceitos necessários ao atingimento de tais objetivos? 

O mesmo respeito devido aos educandos deve o educador a ele mesmo, às 

suas condições de trabalho, em relação ao suporte material em sala de aula, 

ambiente escolar digno, atmosfera de respeito a valores morais e éticos; a luta 

pelas condições que influenciam a prática docente faz parte da própria prática, por 

um ponto de vista do exemplo de exercício de cidadania, responsabilidade 

profissional e ética, dele como educador.  

“Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, 
estéticas, sem as quais se move menos eficazmente no espaço 
pedagógico. Às vezes, as condições são de tal maneira perversas 
que nem se move.” (FREIRE, 2008, p. 27) 

É fundamental no processo de educação pela produção de conhecimento, 

que o educador coloque o educando frente ao objeto cognoscível, com espírito 

investigativo, questionador, buscando superar o que do objeto ele, educando, 

conhece, numa verdadeira redescoberta do fenômeno, de que participam ambos, 

educador, que além do conteúdo ensina mais que isso, o verdadeiro pensar, e 

educando, como sujeitos ativos dessa produção. A obrigatoriedade do uso de 

material didático padronizado, que não se encaixa totalmente na perspectiva do 

professor, dificulta, quando não impede, o educando enxergar o objeto na sua 

verdadeira dimensão, falseando, muitas vezes, a realidade de sua essência, ou o 
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colocando em um contexto que não condiz com o qual ele normalmente é visto no 

mundo real. 

Para Freire a curiosidade ingênua, dotada de rigor científico e de capacidade 

crítica, permite o desenvolvimento de um instrumento capaz de promover a 

verdadeira pesquisa produtora de novos conhecimentos: a curiosidade 

epistemológica, que é aparelhada de rigorosidade metódica em sua aproximação 

do objeto cognoscível, proporcionando aos seus achados maior exatidão. Nas 

palavras do educador: 

“Precisamente porque a promoção da ingenuidade para a 
criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas 
da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento 
da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil.” , 2008, pg. 15) 

Essa passagem se faz a custa de muita dedicação, em que o tempo de 

exposição do educando aos conceitos a serem apreendidos, e que se fazem 

necessários à transformação, ficam imensamente limitados pela duração da aula, 

pela alternância constante de diversas matérias em um mesmo período de aula, 

pelo som do sinal que por vezes, tragicamente interrompe o fluxo de raciocínio que 

o professor traçava. Sem dizer da necessidade que invariavelmente tem o docente, 

de entregar aos alunos os volumes de conteúdos exigidos pelo programa e pela 

instituição. 

A própria existência de um sinal sonoro indicando o final da aula, a 

existência obrigatória de intervalos e recreio, por si só já é um elemento 

condicionador da autonomia, uma vez que na prática, libera os alunos da obrigação 

de prestar a atenção no que está sendo ministrado; caso o professor não tenha tido 

tempo para expor todo o assunto, ficará ele prejudicado, obrigando-o a retomada 

em outra oportunidade (quando isso é possível). 

A tarefa de problematizar o amanhã parte do pressuposto de que não há 

inexorabilidade da realidade como uma fatalidade decretada, e portanto imutável, 

fruto de um destino poderoso diante do qual somente podemos nos adaptar; 

demanda crer que as escolhas certas e trabalho dedicado, ético e a mola 

propulsora desse movimento do menos para o mais, tem como combustível inicial a 
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revolta, a que Freire se refere como sendo resultante do aviltamento do ser 

humano no âmbito do processo de exploração e dominação. Revolta promovida a 

uma postura rebelde e elevada à ação revolucionária, anunciadora de uma 

mudança por meio da denunciação dessa situação que deve ser superada. 

Segundo o eminente educador: 

“É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, 
que vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa 
se o projeto com o qual nos comprometemos é de alfabetização de 
adultos ou de crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, 
se de formação de mão-de-obra técnica.”, 2008, p. 31) 

Deste ponto de vista a carência de recursos físicos e materiais na instituição 

que permitam explorar a capacidade de provocar o educando, que otimizem o 

processo pedagógico e que facilitem a reconstrução do objeto cognoscível, atuam 

no sentido de limitar o processo educativo e obrigam o educador a despender 

muito mais tempo do que seria necessário, se houvesse tais recursos. Aqui 

também se impõe a responsabilidade do docente na luta pela mudança dessa 

situação, que apesar de não depender dele, apenas, tem nele um de seus 

elementos mais importantes. 

 

 

2.2.2 Limitadores funcionais 

 

 

A prática pedagógica sendo muito mais que uma transferência de 

conhecimento, tem como principal instrumento de sua ação a comunicação; 

educador e educando como participantes do processo, não de transferência de 

conhecimento, mas do ato de desvendar o mundo, na apreensão de seus objetos 

cognoscíveis, envolve dois momentos distintos quais sejam: o falar e o ouvir. A 

audição não deve ser entendida como pólo passivo da relação de comunicação, 

mas como momento de recepção e elaboração do que está sendo transmitido, 

formando assim uma visão sua, sobre o objeto, utilizando a capacidade crítica 
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como ser pensante, de acompanhar o pensamento de quem fala. Por outro lado a 

fala não deve se restringir a reproduzir o conteúdo do objeto em estudo, mas um 

desafio para que o educando, mediatizado pelo objeto em análise e pela orientação 

do educador, construa seu conhecimento sobre ele, objeto. É em última análise, 

desenvolver a capacidade, o gosto e a responsabilidade do aluno de, 

progressivamente, assumir a sua curiosidade epistemológica indispensável à 

produção do conhecimento. 

Como fenômeno dinâmico, a dialogicidade intrinsecamente se apóia na 

existência de dois pólos, não necessariamente um ativo e um passivo, mas sim um 

condutor e outro que acompanha de forma mais ou menos ativa, mas sempre unido 

ao primeiro. É inevitável, nessa observação, a idéia do tempo como recurso 

primeiro do processo, sendo que toda atividade que interfere no sentido de 

minimizá-lo, atua como limitador da atividade docente.  

Os sistemas mais usuais de avaliação de conteúdos apreendidos pelos 

educandos, sem discussão sobre suas vantagens e deméritos, exigem do 

professor uma dedicação do recurso tempo, que permanece diluída nas várias 

etapas em que se decompõem. A preparação das questões de provas deve manter 

uma estreita relação com as matérias ministradas, que do ponto de vista do  

docente que atua em diversas instituições, exige uma dose extra de planejamento 

e controle para que o resultado seja o esperado. A mesma exigência permanece 

nas demais fases de correções e eliminação de dúvidas quanto às respostas tidas 

como as corretas. 

Atividade rotineira, que exige do professor tempo para a sua elaboração e 

pela própria natureza constitutiva do processo, não permite muita criatividade e 

nem abrangência da riqueza de detalhes com que se constitui o processo de 

aprendizagem. Vale ressaltar nesse contexto, que para “ganhar tempo” muitas 

provas são feitas na forma de questões de múltipla escolha, o que torna a correção 

completamente impessoal, permitindo que seja feita “em lotes”. 

Correções em geral como conseqüência dos processos de avaliação, não só 

absorvem um tempo precioso do professor, muitas vezes de forma mecânica, como 
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também expõem os alunos a um método de avaliação que nem sempre contribui 

para a construção de seu conhecimento e autonomia. Nesse tópico destacam-se: 

as correções de cadernos, exercícios propostos, provas, trabalhos etc. 

De acordo com o que diz Paulo Freire, no processo de ensinar, a ética se 

apresenta como elemento de união da prática educativa. O educador também 

aprende, reavaliando constantemente seus saberes, em face de novos 

conhecimentos que surgem no segundo momento do processo epistemológico; isto 

o coloca diante da situação de repensar seus conhecimentos, agora sob novo 

prisma; tem ele portanto, não apenas o direito, mas o dever de reavaliar suas 

posições. Na esteira do processo consumista criado pelo sistema político 

econômico, surge como uma solução possível para o docente, o crescimento 

profissional dentro de uma das instituições em que atua. 

Por vezes esse caminho se apresenta como uma estrada repleta de 

armadilhas e escaramuças defrontando-se com situações, em que para manter 

vivo seu objetivo, é obrigado a distorcer princípios éticos, não mantendo sua 

coerência profissional; levando isto em consideração, sua ação ética tem como 

limitadores as avaliações de desempenho feitas pelos coordenadores, em cujos 

resultados se baseiam as instituições para as recomendações de promoção. 

 

 

2.2.3. Limitadores burocráticos  

 

 

Diferentemente dos anteriores, estes limitadores têm sua fonte não na 

natureza do sistema educacional ou na atividade docente, mas é fruto da 

necessidade de registro e controle das ocorrências que se desenvolvem em função 

de todo o processo e como tal também pode ser entendido como atividade meio. 

Como principal conseqüência de sua existência temos a redução da disponibilidade 
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do educador junto aos alunos, contribuindo para a redução da eficiência de todo o 

conjunto das ações que constituem o aprendizado. 

Inseparável de todo o complexo da ação educativa, as atividades de 

planejamento, acompanhamento, retorno de resultados esperados, são 

simultaneamente, necessidades que permitem a estruturação do processo e 

limitadores que subtraem do docente o já reduzido arsenal de recursos que o 

habilitam ao atingimento do grande objetivo educacional. Visto por este prisma a 

atividade do diário de classe representa um grande consumidor do tempo do 

docente, apesar de instrumento indiscutível na organização, documentação e 

registro do trabalho do professor. 

Agenda escolar: utilizada como forma de comunicação entre a escola e a 

casa do aluno (“como parceiros”), demanda tempo para a sua operacionalização, 

além de ser limitada, pois restringe as formas de expressão com que se podem 

detalhar as situações ali colocadas, possibilitando incidir em falsas interpretações. 

 

 

2.2.4. Limitadores físicos 

 

 

A autonomia quando vista pela dimensão da liberdade, como expressão de 

autodeterminação de atitudes e estabelecimento de objetivos, tem na 

movimentação pela instituição escolar uma de suas expressões.  

Posto ser fenômeno social a educação na convivência se exercita, na 

presença junto ao outro, na possibilidade de expressar-se e se fazer ouvido, uma 

vez que a participação é uma das formas dessa convivência. 

Toda restrição à liberdade tem relação com a não expressão, seja corporal, 

intelectual ou meramente participativa. Remete a situações somente presentes em 
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regimes autoritários ou ocorrências deploráveis que se encontram no 

subconsciente do homem enquanto ser humano.  

A instituição escolar deveria representar a antítese a tudo isto, vocação que 

lhe é negada quando se percebe a presença de inibidores dessa vontade profunda 

do sujeito, de ser. 

Portões, grades, catracas: são características construtivas das escolas que 

têm função de segurança não apenas para os alunos, mas para professores, 

funcionários, para os demais bens moveis e imóveis que servem de recursos 

operacionais à instituição. Vistos pelo lado da autonomia, são claros impedimentos 

ao livre acesso às diversas áreas da escola, sujeitando todos os atores do 

processo educacional a rotinas que cerceiam direitos e, desta forma, se tornam 

limitadores da livre expressão autônoma. 

Conforme o pensamente de Freire, mais do que meros conteúdos, o 

ambiente escolar é rico em situações de aprendizado social. Desta forma todos que 

trabalham no ambiente escolar são, de certa forma, educadores. Em suas palavras: 

“É incrível que não imaginemos a significação do “discurso” 
formador que faz uma escola respeitada em seu espaço. A 
eloqüência do discurso “pronunciado” na e pela limpeza do chão, 
na boniteza das salas, na higiene dos sanitários, nas flores que 
adornam. Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do 
espaço.” , 2008, p. 20) 

Crachás e uniformes presentes na rotina da instituição, separa, classifica e 

aloca cada qual à sua função, agindo também como um cerceamento à livre 

expressão da autonomia, não apenas dos professores, mas de todos que 

participam do processo. 

Limitadores presentes nesse espaço os transformam em campos de 

concentração psicológicos, alterando o caráter natural das relações sociais que 

podem acontecer dentro desse local, que deveria ser de formação e não de 

deformação. 
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CAPÍTULO 3 – INVESTIGANDO OS LIMITADORES NA INSTITU IÇÃO ESCOLAR 

 

 

O levantamento dos dados de campo foi feito, utilizando-se da aplicação de 

um questionário com profissionais de educação que se acham envolvidos no dia a 

dia do processo de ensino em instituições escolares da rede pública na grande São 

Paulo, em particular na cidade de São Bernardo do Campo. 

Considerando-se a profundidade das implicações do tema, para a aplicação 

do questionário foi elaborada uma carta introdutória, que informa o participante 

sobre o ponto de vista mediante o qual ele deve se posicionar em suas respostas, 

bem como foi esclarecida a sua finalidade e sob qual perspectiva as respostas 

estariam sendo analisadas. 

 

 

3.1. Considerações preliminares 

 

 

No capítulo que se segue há a descrição do processo de levantamento e 

análise das informações de campo utilizadas na validação da confirmação da 

hipótese do presente trabalho. 

A metodologia utilizada foi a da pesquisa de campo em escolas públicas da 

grande São Paulo, em particular da cidade de São Bernardo do Campo. A escolha 

foi por três unidades da rede municipal e duas da rede estadual. 

Devido ao fato de o assunto em questão não ser de trato corriqueiro 

conforme a abordagem dada pelo presente trabalho, optei por introduzi-lo mediante 

um texto explicativo, no qual constam definições de termos e conceitos, com a 

finalidade de tornar claro o objeto em estudo, além de situar o participante em 
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posição confortável em relação às suas respostas, evitando possibilidades de 

constrangimento ou qualquer compromisso relativo aos resultados pesquisados 

frente à direção ou coordenação. 

Como realidade complexa o processo educacional está sujeito à 

interferência de uma série de fatores ligados à extensa cadeia de eventos que o 

compõe. Como fenômeno coletivo define-se por atividade onde um pólo, o 

professor, busca desenvolver no outro pólo, o aluno, capacidades e saberes, 

mediados pela realidade presente e com a utilização de recursos disponibilizados 

pela instituição, habilitando o aluno a tornar-se elemento crítico e produtivo na 

sociedade, além de produtor de novos saberes a serem apropriados no futuro. 

Por esta descrição simplificada percebe-se a presença de diversos 

elementos que, capazes de introduzir uma gama quase infinita de variáveis, 

autorizam-nos a predizer a existência de resultados finais distintos. 

Interessa-nos identificar e quantificar o grau de importância de algumas das 

variáveis que foram levantadas no capítulo anterior, que de alguma forma 

interferem no sentido de reduzir a eficiência do processo educativo, dificultando a 

plenitude da ação docente.  

Adotando uma entre as diversas formas de classificar o que determinamos 

chamar de limitadores da ação docente, dividimos as  categorias de limitadores em 

quatro grandes grupos, a fim de termos uma base racional para análise. São eles: 

institucionais – fatores ligados e dependentes do próprio sistema educacional, 

nascidos do processo formador desse sistema e que não são passíveis de grandes 

alterações por parte dos atores do processo; funcionais – ligados intimamente à 

ação do docente e que formam interface, sobretudo, com a instituição à qual 

trabalham, sujeitando-se a alterações, principalmente no sentido do aumento do 

seu grau de importância; os burocráticos – como sugere o título, têm relação 

estreita com o aspecto informativo e de controle da atividade educacional; físicos – 

relacionam-se à liberdade de acesso de locomoção dentro da instituição, tendo 

portanto um viés sociológico. 
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Entre as diversas categorias de limitadores existentes em cada grupo assim 

dividido, vários deles podem se enquadrar em mais de um grupo, além de ser 

possível levantar outros que aqui não estão contemplados, tentativa buscada por 

diversas perguntas do questionário, com alternativas a serem preenchidas com 

opiniões dos próprios questionados. 

Por sua natureza complexa as categorias de limitadores institucionais 

apareceram em maior quantidade e por essa razão também são os mais presentes 

na pesquisa, seguidas pelas funcionais, restritivas e burocráticas. 

 

 

3.2. O questionário e o procedimento junto às escolas 

 

 

Inicialmente buscou-se o contato com as diretorias das instituições alvo da 

pesquisa, solicitando a autorização e fazendo uma breve exposição do assunto, 

para que fossem esclarecidas as razões daquela atividade e para saber quais 

limitações nos seriam impostas, como horários, locais de acesso e demais 

condições. Concordes com os acertos iniciais, foram selecionadas as séries alvo 

da pesquisa, a fim de se determinar quais os docentes que participariam e sua 

quantidade, para confecção dos impressos a serem utilizados. 

Segue abaixo uma reprodução do material aplicado na pesquisa: 
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Senhores professores: 

Inicialmente agradeço a oportunidade que me foi concedida de aplicar este 

questionário na equipe de professores desta escola. Trata-se de um estudo para 

mestrado sobre a autonomia dos docentes em sua prática educativa, tendo como 

referenciais as obras do educador Paulo Freire. 

O núcleo do presente trabalho é a análise da importância de algumas 

atividades do processo de ensino-aprendizagem que interferem na liberdade do 

docente, no que tange à sua prática como educador, aqui identificados como 

limitadores da autonomia na prática docente. 

Uma vez identificados qualitativamente, nos utilizaremos de um sistema de 

pontuação que variará de 1 a 4, onde 1 representa a menor relevância para os 

itens relacionados e 4 significa o grau máximo de interferência do referido item na 

autonomia profissional. Assim por exemplo se houver um questionamento sobre o 

nível de importância do item: presença de arame farpado nos muros da escola; 

quantificar como 1 significa que, na sua opinião, a presença deste limitador não é 

significativa como limitador da sua autonomia profissional, enquanto 4, declara uma 

elevada importância deste item como limitador. 

Há questões adicionais que buscam saber como são procuradas as obras do 

educador Paulo Freire, pressupostos teóricos do presente trabalho.  
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QUESTIONÁRIO 

Data de nascimento: ____/___/____   Sexo:  M(   )  F(   )  País: ______________  Estado: ______________  
Cidade: ____________       
Estado Civil:  Solteiro (   )   Casado (   )  Separado (    )   Divorciado (   )  Outro (   ) __________ 
Formação Educacional:Ensino Fundamental I (   )   Ensino Fundamental II   (   ) Ensino Médio (   ) 
Formação Acadêmica:   Universitária (   )    Pública (   )   Particular (   ) 
Especialização: (   )      Pós-graduação:   Lato Sensu (   )     Stricto Senso (   ) 
Professor atuante no ciclo:   EI (   )    EFI (   )    EFII (   )     EM (   )    Faculdade (   )      Outro (   )_______ 
 

1) Qual das obras abaixo de Paulo Freire, em ordem de leitura você realizou (em caso afirmativo)? 
Pedagogia do Oprimido           (   )    
Pedagogia da Autonomia        (   )    
Pedagogia da Esperança          (   ) 
Pedagogia da Indignação       (   ) 
Outro                                          (   )_____________________   
 
2) Dentro das palavras abaixo, quais em ordem de importância (de 1 a 4 ), você considera como de 

maior relevância na questão educacional em relação a sua atuação como professor, que possa 
causar constrangimento pedagógico em sala de aula ? 
Metodologia                       (   )        
Proposta Pedagógica        (   )        
Material Didático               (   )      
Outro                                   (   ) _______________ 
 

3) Quais das palavras abaixo em ordem de importância (de 1 a 4) , você acredita que dificultam, 
limitam, sua ação pedagógica frente aos alunos na instituição escolar? 
Sinal de entrada e saída dos alunos       (   )    
Acompanhamento do planejamento    (   )    
Correção de cadernos\exercícios           (   )    
Outro                                                           (   ) _________________ 
 

4) Do ponto de vista da função docente, qual atividade na sua visão, está mais inserida a uma 
burocracia institucional que prejudica o trabalho docente, em ordem de importância (de 1 a 4)? 
Preenchimento do diário escolar                          (   )   
Acompanhamento do livro didático (apostila)   (   )   
Planejamento pedagógico                                      (   )   
Outro                                                                          (   ) ________________ 
 

5) Você acredita que há constrangimentos na instituição escolar, que limitam sua ação pedagógica? Em 
caso afirmativo, enumere nas palavras abaixo em ordem de importância (de 1 a 4): 
Saídas de estudos                                   (   )    
Participação em eventos escolares     (   )    
Reunião de pais                                      (   )    
Outros                                                      (   ) ____________________ 
 

6) Quais outros quatro (4) limitadores que interferem na autonomia do professor, que você descreveria 
como sendo dificultadores da ação docente? 
1)_______________________ 
2)_______________________ 
3)_______________________ 
4)________________________ 
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7) Em sua opinião quais itens abaixo podem ser classificados como limitadores da ação docente na 
instituição escolar em ordem de importância (de 1 a 4)? 
Obrigatoriedade de uso de Crachás       (    )    
Fechamento de Portões               (    )    
Existência de grades e muros         (    )  
Agenda escolar                (    )  
Outro                                                          (   ) ___________________ 
 

8) Como você classifica a necessidade de atualização profissional? 
Desnecessária    (    ) 
Necessária em alguns casos  (    ) 
Imprescindível                 (    ) 
Outro                                (    )_________________________ 
 

9) Em que ordem você classifica, entre os graus: sem importância (1) até muito importante (4) os itens 
abaixo, em relação às limitações que impõem: 
Avaliação de desempenho do professor feita pela coordenação/direção    (    )  
Existência de horários de recreios e intervalos                                              (    ) 
Salário do professor                                                 (    ) 
Recursos pedagógicos existentes na instituição escolar                   (    ) 
 

10) Você acredita que o melhor tipo de aula, em termo de rendimento e aprendizado, é (de 1 a 4): 
Expositiva pelo professor   (    ) 
Trabalhos apresentados pelos alunos (    ) 
Diálogo com os alunos em sala  (    ) 
Outro                                                             (    )_________________________ 
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3.3. Tratamento estatístico das informações 

 

A abordagem feita aos dados foi a da estatística qualitativa pela 

impossibilidade de mensuração e reprodutividade dos resultados obtidos, devido ao 

fato de que o fenômeno em estudo é de natureza social. 

 

 

3.3.1 Perfil da população alvo da amostra 

 

 

É importante em um estudo dessa natureza o conhecimento do perfil da 

população envolvida, predominância do gênero, seu nível cultural, idade, as áreas 

de atuação profissional com a finalidade de se ter uma noção do grau de 

uniformidade de parâmetros básicos que possam influenciar o resultado 

pesquisado. 
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Na amostra estudada a idade média calculada é de 35 anos e 3 meses, com 

os limites máximos e mínimos de 56 anos e 7 meses e 22 anos e 2 meses. 

Em relação ao gênero percebe-se que é predominante, nas séries 

pesquisadas, a presença de docentes do sexo feminino, ressaltando ainda que 

todos os representantes masculinos, invariavelmente têm atuação no ensino 

médio. 

A formação acadêmica é a superior em sua totalidade, o que permite supor a 

preocupação crescente dos profissionais atuantes no ensino, em atualizarem-se 

nas práticas educativas buscando um embasamento teórico que venha em auxílio 

de seu ministério, além de manterem abertos os caminhos para uma evolução 

permanente.  

Observa-se neste quesito a maciça presença da formação em escolas 

particulares e a existência de uma parcela, ainda pouco representativa da pós-

graduação, demonstrando um processo crescente de especialização, reflexo das 

demandas cada vez mais exigentes do mercado de trabalho em todos os campos 

profissionais, inclusive no da educação. 
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O segmento pesquisado ficou concentrado nos ciclos: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, sendo o 

Fundamental predominante na população.  

É interessante ainda observar que pode ser identificada a ocorrência de 

professores que lecionam em mais de um ciclo, denominado aqui de ciclos 

simultâneos, conforme observado no gráfico acima. 
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3.3.2. Dados levantados em pesquisa de campo 

 

 

 As análises foram feitas tomando-se diversas referências. Em uma primeira 

aproximação o universo de estudo foi o de cada limitador, buscando sua 

importância individual dentro do contexto analisado. Como forma de mensuração 

foi utilizada uma ponderação do professor, quantificando a interferência do 

indicador mediante uma nota que varia de 1, no caso de o limitador não ter 

nenhuma influencia na expressão da autonomia, até 4 significando alta 

interferência na mesma autonomia.  

Este padrão analítico utiliza uma referência quantitativa mas de natureza 

subjetiva – a nota de avaliação – fornecendo elementos para uma classificação 

qualitativa sobre a relevância ou não do elemento estudado sobre o escopo do 

trabalho ao mesmo tempo em que permite aquilatar em que proporção ela ocorre. 

A compilação dos dados de campo foi feita tendo como instrumento uma 

planilha eletrônica e a consolidação dos dados encontra-se no Anexo I. O perfil 

individual dos indicadores também se encontra no mesmo Anexo I, trazendo as 

estatísticas das avaliações feitas por cada professor a respeito de cada limitador. 

Em uma segunda referência analítica foi calculada uma média ponderada de 

cada limitador tendo como peso a participação relativa de cada nota por ele 

recebida. Estas médias ponderadas foram separadas pelo grupo a que pertencem 

para que se avalie a importância de cada limitador dentro do seu grupo. 

Para cada grupo foi calculada uma média única utilizando-se das médias 

ponderadas de todas as categorias que o compõe, chegando-se assim, a um valor 

representativo do grupo. 

Dentro deste novo universo composto pelas notas representativas de cada  

grupo, buscou-se quantificar o peso que cada um tem dentro da totalidade dos 

limitadores estudados. 
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3.3.2.1. Limitadores institucionais 

 

 

Ao consolidarmos os dados dentro de seus respectivos grupos é possivel 

ter-se uma noção de como cada limitador se comporta frente aos demais de seu 

grupo.  

Neste caso a incidência de cada um dos indicadores é comparada com o 

total de incidências de todos os indicadores do mesmo grupo, possibilitando-se 

assim avaliar sua importância relativa aos demais. 

Como variável que não depende da ação direta do docente, mas sim fruto de 

uma convergência de fatores externos ao seu arbítrio, o material didático surge 

como fator modal neste grupo com quatorze por cento de participação em seu 

universo, seguido pelo salário do professor, pela metodologia, proposta 

pedagógica, pelos recursos pedagógicos; a avaliação de desempenho vem em 

seguida com doze por cento, sinal de entrada e saída com menor importância e 

finalmente os recreios e intervalos que é o item que tem menor influência na 

expressão da autonomia dentro deste grupo. 
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3.3.2.2. Limitadores funcionais 

 

 

Este grupo tem referência direta com a práxis do docente, e que independe 

das matérias lecionadas.  

 

Nele, embora com pequena margem, a correção de cadernos representa o 

limitador mais expressivo da autonomia do professor, com vinte por cento de 

participação dentro de seu grupo, seguido pelo acompanhamento do livro didático 

com dezenove pontos percentuais, tendo na sequência o acompanhamento do 

planejamento, a execução do planejamento pedagógico; a reunião com os pais 

ocupa a quinta posição em ordem de importância dentro do grupo, com doze 

pontos percentuais e encerrando com as saídas de estudo, que na opinião dos 

professores pesquisados, não representa grande influência na limitação de sua 

autonomia profissional. 
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3.3.2.3. Limitadores burocráticos 

 

Apesar da existência de um número maior de limitadores levantados, foram 

escolhidos os mais representativos e os que se mostraram como reais 

interferências no processo decisório e de escolhas do professor, tendo como base 

a demanda de tempo para sua execução e portanto, a consequente redução dessa 

disponibilidade para a atividade educativa do docente. 

Para este grupo de limitadores houve uma forte tendência em reputar o 

diário de classe como principal limitador da autonomia, justamente pelo grande 

número de horas mensais a ele dedicadas. Sessenta e quatro por cento dos 

envolvidos na pesquisa deram a este item importância preferencial em relação ao 

segundo limitador analisado que é a agenda escolar, presente na instituição em 

que trabalham. 
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3.3.2.4. Limitadores físicos 

 

 

Este grupo é composto por limitadores que em sua essência representam 

restrições associadas a um simbolismo, e embora sejam materialmente 

impedimentos à livre expressão da autonomia, têm funções de manutenção da 

segurança e da ordem, que no contexto da realidade estudada, são valores 

prioritários na consecução do objetivo educacional. 

 

Tendo em mente esta perspectiva trinta e seis por cento dos questionários 

apontaram as grades e muros como maior fator restritivo da autonomia, seguida 

pelo uso do crachá e finalmente o fechamento dos portões com trinta por cento de 

importância dentro de seu grupo. 
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3.3.3. Comparativo entre grupos e relevância no total 

 

Seguindo na esteira do procedimento utilizado para a análise dos dados, foi 

feito um comparativo entre os quatro grupos de limitadores, para se ter uma idéia 

da contribuição de cada um deles no universo em estudo. Embora haja 

quantidades diferentes de indicadores em cada grupo, essa influência é reduzida 

pela utilização de médias como padrões de análise. 

Conforme observa-se pelo gráfico, o grupo dos limitadores institucionais tem 

peso consideravelmente maior que os demais, comparecendo com trinta  por cento 

do total da relevância observada. Segue-se a ele o grupo dos limitadores funcionais 

com vinte e oito por cento, vindo após os burocráticos e finalmente os físicos com 

dezesseis por cento.  
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3.3.4. Quadro geral sobre a relevância no total 

 

 

Quando se reunem em um único grupo os dados levantados, consegue-se 

um panorama geral das categorias, podendo-se observar sua importância relativa 

dentro da totalidade da massa de dados. 

Como é possível concluir pelo gráfico apresentado, o limitador que 

apresenta a maior média relativa e por conseguinte, indica o limitador mais 

importante da autonomia docente, dentro da população pesquisada é o que se 

refere à correção de cadernos. 
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Em segundo lugar aparece o preenchimento do diário de classe em ordem 

de importância seguido pelo material didático e o acompanhamento do livro 

didático. O acompanhamento do planejamento bem como a execução do 

planejamento pedagógico vêm na sequência. 

Obs:- Os detalhes dos dados compilados encontram-se  no Apêndice A - Tabela 1 

 

Reorganizando as informações em ordem decrescente de valores, é 

possível visualizarmos os limitadores por sua importância relativa, dentro do 

universo de estudo adotado. Desta perspectiva o limitador “correções” é seguido 

por margem estreita pelo “preenchimento do diário” de classe e logo em seguida 

pelo item “material didático”, todos com pequena margem de diferença. 

 

3.3.5. Relevância dos limitadores 

 

 

Conforme levantamento de campo, a média geral de todos os dados atinge o 

valor de 2,39 o que representa o ponto médio dos valores que foram adotados 
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pelos participantes, como definidores da intensidade com que interpretam o nível 

de importância de cada limitador apresentado. 

Para que tenhamos uma quantificação da influência exercida por cada um, 

compararemos a média individual dos indicadores com a média geral; um valor 

acima da média indicará que esta categoria tem uma significância representativa 

dentro do universo estudado. 

Para facilitar a análise visual foi plotada a média geral no gráfico onde as 

categorias aparecem com seus valores individuais. 

 Obs:- Os detalhes dos dados compilados encontram-s e no Apêndice A - Tabela 1 

Desta forma fica fácil observar que a partir do limitador institucional “sinal de 

entrada e saída” para a esquerda do gráfico, todos os demais se mostram 

progressivamente mais significativos, sendo o mais importante, por este tipo de 

exame, o indicativo das correções de cadernos, provas e trabalhos. 
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3.3.5. Informações complementares 

 

 

O questionário traz ainda informações complementares como a pesquisa 

sobre quais livros de Paulo Freire foram mais lidos, já que sua obra é a base 

teórica do presente estudo. Foi dada relevância aos quatro livros que mais 

embasaram este trabalho: “Pedagogia do Oprimido”, “Pedagogia da Autonomia”, 

“Pedagogia da Esperança”, “Pedagogia da Indignação” além de mais uma 

alternativa de livre escolha pelo pesquisado. 

Percebe-se claramente a predominância da “Pedagogia do Oprimido”, que 

no conceito de estudiosos da obra do eminente educador, é a obra que serve de 

origem, estrutura às demais; segue-se a ela a “Pedagogia da Autonomia” seguida 

pela “Pedagogia da Esperança” e por último a “Pedagogia da Indignação”.  

 

A riqueza de produção de Paulo Freire pode ser observada ainda, pela 

elevada incidência de leituras de outras obras que não somente estas, 

demonstrada pelo índice de trinta por cento dos questionados, afirmando terem 

lidos outros livros que não apenas os indicados no questinário. 
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Ainda é perceptível nos dados analisados o número de profissionais que 

leram pelo menos um ou mais de uma obra do autor, conforme gráfico a cima. A 

maior incidência é a de quem leu dois livros, trinta e cinco por cento dos 

questionados. 

Um quarto dos profissionais afirma não terem lido nenhuma obra do autor, 

por outro lado, vinte e oito por cento leram mais de dois livros. 

O questionário ainda pesquisou o tipo de aula da preferência dos docentes. 

Aqui cabe uma observação, a de que vários questionários apresentaram este item 

em branco, enquanto boa parte das respostas indicam que há predominância por 

mesclar diversos tipos de apresentação de conteúdos, dependendo dos objetivos 

pretendidos  na aula. 
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3.4. Confronto e Conclusões  

 

 

A educação é uma experiência social que se faz, não sozinho, mas com o 

outro. 

A riqueza do processo formador de seres sociais é qualidade inerente ao 

próprio processo, que aumenta as possibilidades oferecidas ao seu participante, na 

mesma medida em que recebe recursos facilitadores de seu trabalho. 

Em sua dimensão ontológica a educação oferece a oportunidade de 

desenvolver indivíduos que contribuam para a melhoria da sociedade como um 

todo, reduzindo desigualdades sociais e elevando o homem da categoria de ser 

individual à de ser social. A escola, como espaço de convivência social, é mais  

que um lugar de apreensão de conteúdos, é experiência de vida que acompanhará 

o educando por toda a sua existência.  
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Por este ângulo de visão o comportamento do professor, suas atitudes e 

escolhas, suas opiniões, seu testemunho ético e político deixarão suas marcas nos 

educandos. 

O aumento das possibilidades oferecidas a eles, educandos, está na razão 

direta do aumento da expressão criadora dos que conduzem a atividade educativa; 

em outras palavras, em sua dimensão epistemológica a ação educativa, 

descortinando saberes e re-construindo o conhecimento, forma indivíduos sempre 

mais aptos ao processo de escolha, seres críticos capazes de optar e de assumir 

as consequências de suas escolhas. É nesta dimensão que se identifica o aspecto 

político inerente à formação educativa: a formação do indivíduo social ético.  

Todas estas considerações convergem para um ponto em que a autonomia 

se mostra como um dos mais importantes pilares de sustentação do trabalho de 

desenvolvimento deste sujeito ético-político. A liberdade como principal elemento 

formador da autonomia, deve ter sua pureza preservada para que os frutos dessa 

autonomia sejam reflexo dos maiores anseios do ser formado. Tudo o que implica 

em uma interferência na liberdade tem seu reflexo imediato nos resultados finais, 

provocando variações por vezes imprevisíveis. 

O presente trabalho partiu do questionamento sobre a existência e 

ponderabilidade de elementos presentes no complexo do sistema de ensino, que 

limitam a liberdade do educador em seu ministério. Partindo de fundamentos 

teóricos universalmente consagrados presentes na obra do educador Paulo Freire, 

confrontou a realidade presente em escolas públicas da Grande São Paulo, em 

especial São Bernardo do Campo, com os pressupostos teóricos citados. 

Demonstrou-se assim que atividades inerentes ao dia a dia escolar, 

procedimentos componentes da própria práxis profissional e até elementos próprios 

das instalações e recursos materiais utilizados, influem na liberdade do docente, no 

sentido de reduzir sua autonomia profissional, alterando de modo significativo a 

consecução de seus objetivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa buscou discutir o conceito de autonomia do sujeito 

como a interminável busca pelo ser plenamente livre, crítico e reflexivo, participante 

da construção de uma sociedade mais justa e domocrática, tendo como caminho a 

educação. Torna-se essencial pensar o processo de formação desses sujeitos em 

um contexto de crescentes inovações tecnológicas, sem negar sua importância 

para a vida em sociedade. 

A relação entre oprimidos e opressores dentro do contexto neoliberal em que 

vivemos, faz surgir a necessidade de sua discussão, a partir do pensamento de 

Paulo Freire, para que se crie a possibilidade de compreensão e construção de 

novas relações humanas entre os sujeitos. Sua formação como ser autônomo se 

faz essencial, considerando-se o envolvimento no processo, de opressores e 

oprimidos, que juntos promovem a busca de sua libertação, tornando-se 

conscientes de sua condição. 

A autonomia do sujeito – entendida como capacidade de fazer escolhas e 

tomar decisões, tendo como ambiente o contexto histórico-social – permite uma 

nova forma de ver não apenas a formação do ser humano enquanto 

individualidade, mas permite também enxergá-la como processo coletivo de 

construção de um mundo melhor, mais justo, pacífico e democrático. 

Tendo esta perspectiva em mente, discutiu-se em um primeiro momento 

deste trabalho a função da educação no desenvolvimento dos sujeitos como 

personalidades íntegras e não apenas como treinamento de sujeitos aptos a 

trabalhar no mercado dominado pelo neoliberalismo. O pensamento freiriano serviu 

de referencial teórico devido à sua concepção de formação humana, 

contextualizada, partindo-se da idéia de que os sujeitos se educam em comunhão 

com outros sujeitos seus semelhantes. Pela concepção do educador, a autonomia 

relaciona-se com a liberdade de escolhas e a tomada de decisões em uma 
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construção onde a fomação crítica dos sujeitos é o grande objetivo. Ela, a 

autonomia, em seu processo construtivo, amadurece as possibilidades de escolhas 

e tomadas de decisões mediante a concientização das consequências delas 

advindas, tornando a responsabilidade ferramenta atuante no processo. 

Segundo Freire ninguém se torna autônomo de um dia para outro e nem o 

faz sozinho,  mas por intermédio da orientação de educadores em um processo 

onde a realidade atua como mediadora.  

A autonomia como liberdade da instituição escolar em escolher seu projeto 

pedagógico, seu método educacional, deve contemplar as características do meio 

social no qual se insere, buscando objetivos desafiadores que questionem as 

qualidades  deficitárias presentes neste meio. Esta ação tende a ancorar, reforçar o 

trabalho desenvolvido com os alunos. O projeto educacional deve contemplar, 

inserir na sua concepção, os saberes presentes na vida das pessoas a quem se 

destina. 

Contrapondo-se ao autoritarismo, a autonomia representa a possibildade da 

escolha consciente, baseada no conhecimento e na análise crítica das alternativas 

disponíveis e das consequências inevitáveis que cada uma implica; por este ponto 

de vista a educação para a autonomia é política, possibilitando a formação de um 

sujeito que atua, escolhe, opina, discorda e rompe, na busca de uma realidade em 

que ele, sujeito, seja atuante e como tal, construtor de uma nova sociedade, em 

que os valores universais sejam retomados, reavaliados e alçados à condição de 

prioridade, a mesma que a própria constituição brasileira ressalta como princípios 

fundamentais de nossa nação: cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

Tendo este pano de fundo a viabilidade do “ser mais” de Paulo Freire torna-

se uma alternativa possível, entendendo-se como a busca eterna de sua realização 

como ser pensante e ciente de sua incompletude. 

No que tange à educação escolar e ao papel docente, esta pesquisa 

procurou avaliar a existência e ponderar a influência dos elementos inerentes não 
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apenas ao processo educativo enquanto instituição atuante e formadora dos 

sujeitos sociais, mas igualmente os fatores que permeiam a práxis do educador e 

os que se encontram intimamente ligados às escolas, enquanto unidades físicas 

onde o processo educativo tem lugar. 

Neste panorama devemos enxergar a função docente como uma das mais 

importantes possibilidades de desenvolvimento do sujeito social, em sua busca 

incessante pelo “ser mais” de que Paulo Freire tanto fala.  

Sob este ponto de vista o professor torna-se importante personagem 

histórica uma vez que é um dos construtores dos sujeitos que escrevem o hoje e 

escreverão o amanhã. A educação, então, se compromete como uma das 

principais ferramentas da construção de uma nova sociedade fundamentada na 

justiça, no reconhecimento do outro indivíduo como sujeito e da cooperação entre 

os homens. 

Enquanto as condições de desumanização se fizerem presentes, mais a 

vontade humana de crescimento e liberdade surgirá; somente por meio da ação 

política dos seres sociais é possivel viabilizar uma sociedade mais próxima das 

relações autenticamente humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

APÊNDICE A – Dados estatísticos do levantamento de campo 
TABELA 1 – Compilação e consolidação dos dados da pesquisa 

LIMITADORES     1 2 3 4 média 

Metodologia   
Qtde 14 19 21 34 

2,85 
% 15,9% 21,6% 23,9% 38,6% 

Proposta pedagógica   
Qtde 11 20 30 27 

2,83 
% 12,5% 22,7% 34,1% 30,7% 

Material didático   
Qtde 7 14 31 36 

3,09 
%f 8,0% 15,9% 35,2% 40,9% 

Sinal de entrada e saída   
Qtde 22 24 19 23 

2,49 
% 25,0% 27,3% 21,6% 26,1% 

Acompanhamento do planejamento   
Qtde 14 15 27 32 

2,88 
% 15,9% 17,0% 30,7% 36,4% 

Correção de cadernos e exercicios   
Qtde 8 11 28 41 

3,16 
% 9,1% 12,5% 31,8% 46,6% 

Preenchimento de diário de classe   
Qtde 10 13 19 46 

3,15 
% 11,4% 14,8% 21,6% 52,3% 

Acompanhamento do livro didático   
Qtde 14 15 27 32 

2,88 
% 15,9% 17,0% 30,7% 36,4% 

Planejamento pedagógico   
Qtde 12 17 30 29 

2,86 
% 13,6% 19,3% 34,1% 33,0% 

Saídas de estudos   
Qtde 54 16 10 8 

1,68 
% 61,4% 18,2% 11,4% 9,1% 

Participação em eventos escolares   
Qtde 48 29 7 4 

1,63 
% 54,5% 33,0% 8,0% 4,5% 

Reunião de pais   
Qtde 42 22 14 10 

1,91 
% 47,7% 25,0% 15,9% 11,4% 

Uso de crachás   
Qtde 67 10 5 6 

1,43 
% 76,1% 11,4% 5,7% 6,8% 

Fechamento de portões   
Qtde 69 8 7 4 

1,39 
% 78,4% 9,1% 8,0% 4,5% 

Existência de grades e muros   
Qtde 55 24 6 3 

1,51 
% 62,5% 27,3% 6,8% 3,4% 

Avaliação de desempenho do professor   
Qtde 8 34 26 20 

2,66 
% 9,1% 38,6% 29,5% 22,7% 

Horários de recreios e intervalos   
Qtde 31 16 21 20 

2,34 
% 35,2% 18,2% 23,9% 22,7% 

Salário do professor   
Qtde 20 15 10 43 

2,86 
% 22,7% 17,0% 11,4% 48,9% 

Recursos pedagógicos da instituição   
Qtde 15 19 20 34 

2,83 
% 17,0% 21,6% 22,7% 38,6% 

Agenda escolar   
Qtde 67 15 6 0 

1,31 
% 76,1% 17,0% 6,8% 0,0% 
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Critério de cores adotado 

  Funcional 

   Burocrático 

  Institucional 

  Físico 

 

Média global da amostra: 2,39  
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APÊNDICE B – Gráficos comparativos das notas de cada limitador – separação por grupo 

Limitadores institucionais 
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Limitadores funcionais 
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Limitadores burocráticos 

 

 

 

 

 

 

Limitadores físicos 
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