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RESUMO 

Nesta pesquisa de dissertação de mestrado, priorizamos valorizar ações educativas 
participativas, nas quais tanto educador como educando aprendem e ensinam 
simultaneamente, por meio do diálogo, da reflexão em grupo, do exercício da 
criatividade, buscando enxergar relações de trabalho que envolvam a participação 
de agentes ou atores e demais coadjuvantes, que representam a realidade 
circundante. Essa pesquisa pode ser caracterizada como pesquisa de pesquisa. 
Num procedimento de recuperação dos dados da pesquisa NEPSO de número 516, 
que teve por tema "A comunidade e a escola", realizada por uma escola pública 
municipal de Mauá no ano de 2007, foram extraídos indicadores que escoraram a 
reflexão desenvolvida sobre os limites e possibilidades do uso da pesquisa de 
opinião na melhoria da qualidade social da escola. A partir dessa recuperação de 
dados que manifestaram a opinião da comunidade sobre a escola, conhecemos as 
expectativas desta sobre educação escolar e verificamos em que medida a escola 
fez uso dos resultados obtidos na pesquisa NEPSO de número 516. As entrevistas 
foram organizadas e aplicadas pelo grupo de alunos, alunas e professores da 
escola, que, nesse processo, voltaram sua atenção para conhecer a cultura do seu 
entorno, com o fim de produzir matéria para o jornal da escola. Os objetivos desta 
pesquisa acadêmica assentaram na necessidade de recuperar o que pensa a 
comunidade sobre a escola que vive no seu entorno e extrair dessas manifestações, 
indicadores que possam contribuir para uma ação educativa de sensibilidade 
solidária efetiva, favorecendo o relacionamento e a capacidade de bem viver, entre a 
escola e todos e todas que estão diretamente ligados a ela, de forma que a escola 
possa desempenhar seu papel com qualidade social. 
 
Palavras chaves: Metodologia Nepso; Ações educativas participativas; Escola e 
comunidade; Sensibilidade solidária. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

In this master’s degree dissertation research, we prioritize to value participatory 
educational interventions, in which both teacher and student learn and teach 
simultaneously, through dialogue, group  reflection, the exercise of creativity, trying to 
see working relations that  involves  the participation of agents or players and other 
assistants, who represent the surrounding reality. This research can be characterized 
as a research based on another research. In a recovery procedure of the survey data 
NEPSO number 516, which had the theme "The community and school‖, held by a 
public school of Maua in 2007, indicators were extracted. They anchored a 
discussion based on the limits and possibilities on the use of opinion research in 
order to improve the school social quality. From this data recovery, which expressed 
the community opinion about the school, we got to know the community expectations 
about schooling and verify to what extent the school has used the research results 
NEPSO number 516. The interviews were organized and implemented by the group 
of students and school teachers, which, in this process, focused their attention to 
know the culture of their surroundings, in order to produce material for the school 
newspaper. The objectives of this research were based on academic need to recover 
what the community thinks about the school that lives in their surroundings and draw 
from those events, indicators that can contribute to an educational action of an 
effective joint sensitivity, promoting the relationship and the ability to provide welfare, 
between the school and all who are directly connected to it, so the school can play its 
role with social quality.  
 
 
Keywords: Methodology Nepso; participatory educational interventions, school and 
community; Joint Sensitivity.  
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INTRODUÇÃO 

 

Novos rumos e novas rimas! 

 

...ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
possibilidades para sua produção ou sua construção 
(FREIRE, 1987, p. 22). 

 

Começo a compreender o que alguns professores vêm tentando me dizer, 

parece que há anos, de uma forma paciente, continente e boa. 

A professora Maria Leila, pelos olhares instigantes, cheios de 

interrogação e ideias que vem me dando, desde que meu projeto passou a fazer 

sentido e a tirar suas noites de sono, como mencionou em aula.  

A professora Roseli Fischmann, ao dizer, sábia e claramente, que não 

posso pesquisar Deus e o mundo, numa de suas primeiras disciplinas, Seminários 

de Pesquisa, ministradas logo que chegou ao mestrado em Educação, em março de 

2009.  

E o professor Elydio dos Santos Neto, quando me pergunta, com cuidado, 

qual o recorte que estou fazendo nessa pesquisa que a Cátedra Gestão de Cidades 

da Universidade Metodista de São Paulo (Umesp) desenvolve.  

Sem contar todas as perguntas que me fizeram e tentei responder pelo 

viés da Cátedra, a partir de uma pesquisa que não é minha, que peguei da metade 

para o fim e da qual agora faço parte. Trocando em miúdos, com esta quinta versão 

do meu projeto de dissertação de mestrado, acho que "a ficha caiu" e recomeço 

escrevendo, a partir das perguntas que fui acolhendo ao longo desse tempo de 

vivências e estudos. 

Se fosse pensar numa ordem, este projeto deveria conter, em primeiro 

lugar, uma concepção de ser humano da qual partilho, porque traria sentido e 

clareza a mim e aos que me leem sobre o que considero a metodologia NEPSO 

(Nossa Escola Pesquisa a Sua Opinião). Seria quase como responder à dúvida 

subjacente quanto à razão por que estudo, pesquiso e me interesso por essa 

metodologia.  

Dessa forma, também daria conta de uma inquietação pessoal que vem 

se estendendo desde quando fiz a disciplina Teorias da Educação e Realidade 
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Brasileira, ministrada pelo professor Elydio dos Santos Neto, que insiste para que 

escrevamos nossa própria concepção de ser humano — pois faz muito sentido e 

fornece sustento para nossa atuação pessoal, acadêmica e profissional, e também 

aos demais papéis com o desempenho dos quais nos ocupamos na vida, servindo 

como apoio às nossas concepções de educação, de pesquisa em educação e de 

muitas outras questões relacionadas à nossa existência.  

Juntamente com essa visão de mundo e de homem, acho proveitoso 

também partilhar um pouco da concepção freiriana de educação: no meu modo de 

entender, todo o trabalho está voltado para essa valiosa contribuição que o 

educador Paulo Freire nos deixou. Ambos os textos que serão discutidos nessa 

dissertação, podemos encontrar no capítulo "Passagens", a seguir. 

Presumo ser importante que essas contribuições sejam contempladas 

neste projeto acadêmico, pois só trará riquezas e fortalecerá o que já ouvi, vi e 

aprendi com esse curso, ou seja, da teoria à reflexão, e da reflexão à ação 

continuada. 

Da mesma maneira, é importante trazer um capítulo minucioso sobre o 

que vem a ser o NEPSO, com todas as informações possíveis de se dar. Essa 

pergunta — "o que vem a ser o NEPSO?" — instigou-me positivamente toda vez que 

apresentei o trabalho em congressos, aulas e reuniões; isso me faz pensar e, na 

prática, constatar que o assunto desperta interesse e provoca discussões e debates 

onde quer que seja apresentado. 

Tendo em vista a complexidade do tema e das atividades correlatas, outro 

capítulo deste trabalho, intitulado "Horizontes", põe em pauta os princípios e 

objetivos da metodologia NEPSO, a qual basicamente destaca o que pensa a 

comunidade sobre as questões sociais ligadas à qualidade de vida e de trabalho. 

A dinâmica utilizada tem se espraiado largamente em várias regiões do 

País. Tenho feito pesquisas pelos sites do Instituto Paulo Montenegro e Ação 

Educativa, assim como em escolas no município de Mauá, onde foram realizados ao 

todo 33 projetos de pesquisa de opinião, no período de 2003 a 2009, todos com 

essa estratégia pedagógica de pesquisa.  

O projeto que escolhi para investigar é o de número 516, sobre a 

comunidade e a escola. Tem como foco a opinião de moradores e moradoras do 

bairro Bom Recanto e indaga se a educação que a escola oferece sofre influências 
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(ou não) por estar situada próxima a uma favela. Essa pesquisa de opinião, 

elaborada e conduzida pelo grupo do jornal da escola visou captar a natureza da 

relação mantida entre a escola e a comunidade (alunos, alunas, docentes, 

moradores e moradoras).  

De acordo com informações obtidas do site do Instituto Paulo 

Montenegro, é uma pesquisa de opinião feita em 2007 pelos alunos do 6º ao 9º anos 

e coordenada pelos professores de História e Geografia. Estreitei contatos com a 

coordenadora da Ação Educativa, no intuito de obter mais dados sobre esse projeto, 

como foi realizada a pesquisa e como foram utilizados os dados coletados.  

Outra fonte de coleta de dados foi a própria escola municipal em Mauá 

local em que essa pesquisa se realizou. A professora responsável pela direção da 

escola me auxiliou na recuperação dos dados a partir dos quais pudemos aferir 

quais as contribuições que trouxe à escola e à comunidade localizada em seu 

entorno.  

Nesse sentido, o capítulo três "A pesquisa de pesquisa: procedimentos 

metodológicos" traz os dados coletados pelo grupo do jornal da escola, nas 

categorias em que emergiram e aponta os desafios desta pesquisa que é verificar 

como foi conduzida a pesquisa de opinião pelo grupo do jornal da escola municipal 

em Mauá no ano de 2007. Encontraremos também uma breve descrição dos passos 

dados anteriormente pela pesquisadora até chegar no projeto de número 516, 

escolhido para o estudo que se apresenta. E na sequência há uma transcrição da 

entrevista realizada com o professor responsável pelo grupo do jornal da escola que 

trabalhou com a pesquisa de opinião, e por fim, pressupostos da pesquisa 

acadêmica e os objetivos que encerram esse capítulo. 

 

O quarto capítulo intitula-se contando com o apoio do quadro de análise de 

Laurinda Ramalho de Almeida, em seu livro A entrevista na pesquisa em educação 

(ALMEIDA, 2004, p. 79). No quadro em questão, trabalharemos os depoimentos dos 

entrevistados, seguidos da explicitação dos significados e das categorias de análise. 

No quarto capítulo, demonstramos os resultados da pesquisa NEPSO de 

número 516 realizada na escola pública municipal em Mauá, no qual descrevemos 

como se realizou a experiência NEPSO, ou seja, a pesquisa de opinião, mais os 

questionários que foram elaborados pelo grupo do jornal da escola, conforme 
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quadros que se encontram enumerados 4.2.1 e 4.2.2. A análise de dados 

provenientes da experiência NEPSO está na sequência, seguindo a ordem 4.2.3. 

Vale ressaltar que foram respostas abertas, sugestões livres advindas da própria 

comunidade que se encontra no entorno da escola municipal em Mauá. A seguir 

encontraremos tabelas e gráficos também elaborados pela equipe, uma vez que o 

grupo de pesquisa de opinião entendeu que ajudariam a evidenciar algumas 

relações e tendências. 

No quinto e último capítulo, trataremos de explicitar as perspectivas e 

limites da Pesquisa NEPSO de número 516, após a análise dos dados recuperados. 

Como desfecho temporário, esse trabalho tece alguns comentários que apontam 

para idéias, projetos e perspectivas futuras, no intuito de contribuir para a prática 

permanente dentro e fora da escola. 
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Capítulo 1: Passagens. Caminhos, buscas, encontros... 

 

 

“Quando vim para esse mundo, eu não atinava em nada” 
(CAYMMI. Modinha para Gabriela). 
 

Como Gabriela, eu também venho aprendendo muito desde que cheguei 

a esse mundo.  

Essa história começa numa manhã de primavera do ano de 1969, em 

Pindamonhangaba, na região paulista do Vale do Paraíba. Três importantes 

décadas passaram-se, e carrego comigo marcas significativas desses tempos que 

me constituíram como sou agora: resistência, contestação, transpiração, inspiração, 

inovação, recomeços... Acabo de descobrir que trinta anos cabem num parágrafo — 

assim como TUDO cabe numa única palavra, como diz o poeta Arnaldo Antunes. 

Observo, nesta primeira década do século XXI, como o mundo 

globalizado e "tecnologizado" ao extremo tem afetado a vida humana. Eu, de minha 

parte, trabalho, mas nem tanto; pesquiso quase sempre, leio muito, esqueço o 

máximo de coisas supérfluas que posso e dou especial atenção aos aspectos 

importantes da vida pessoal, espiritual, emocional e relacional, procurando me 

contrapor ao viver alienado. E de tudo fica apenas um pouco!  

Terminei o mestrado em Psicologia da Saúde em julho de 1999 e cheguei 

a pensar que seria muito cedo para estudar o tanto que já havia estudado, 

considerando a minha condição de filha de família pobre, de cidade interiorana, com 

heranças culturais insuficientes para chegar à academia. 

No entanto, o conhecimento que vamos adquirindo na vida e mesmo na 

vida acadêmica nunca é suficiente: o ser humano, como nos ensina Freire, tem 

como perspectiva o "ser mais" em diferentes dimensões, não apenas a acadêmica.  

Tive uma filha no ano de 2000 e decidi dedicar a melhor parte do meu 

tempo para viver em família e desenvolver minha maternagem, cuidando dela.  

Entendo que essa é uma imensa contribuição que podemos dar a cada 

indivíduo e à sociedade. Vivi dias deliciosos de prazer e intensa experiência criativa, 
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embora ache que não tenha muito jeito para a complexa experiência de ser uma 

mãe suficientemente boa.1 

Felizmente deu certo, e ela é linda e cheia de vida, com seus 10 anos de 

idade. Contei com a presença valiosa de meu marido, e até hoje somos três pessoas 

muito dedicadas, que, entre muitas expectativas, queremos o bem, umas das outras. 

É importante valorizar esse trabalho e essa cooperação que ambos, pai e mãe, 

podem dar às crianças; elas crescem e se tornam, por sua vez, pais e mães de 

outras pessoas no mundo, portadores de uma vida humana que significa tempo 

vivido com pessoalidade. 

 

―Quando dizemos que a família é o primeiro agrupamento, 
estamos falando muito naturalmente em termos do 
crescimento do indivíduo, e isso se justifica pelo fato de que 
a mera passagem do tempo não tem nenhum vínculo com a 
vida humana que se compare, em força, ao vínculo que se 
relaciona ao fato de que, num certo ponto do tempo, cada 
pessoa começa sua vida e, por um processo de 
crescimento, faz com que uma área do tempo seja pessoal‖. 
(WINNICOTT, 2005, p. 125-126). 

 

Considero juntamente com Winnicott que a mera passagem do tempo não 

significa vida humana, e sim a capacidade de se vincular a uma determinada 

passagem do tempo com as pessoas. Reconheço que nessa parte da minha vida 

pessoal desenvolvi um potencial criativo e relacional que naturalmente acrescentou 

maturidade e crescimento a minha existência como pessoa. Essa é uma fração do 

tempo que traz alguma congruência e felicidade a minha vida e me faz pensar, 

juntamente com Saviani (2002, p. 47), que "a educação, enquanto fenômeno, se 

apresenta como uma comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de 

maturação humana, numa situação histórica determinada". Edgar Morin também 

sinaliza que os aspectos de comunidade e de sociedade, embora apresentem 

aspectos individuais, egoístas e de rivalidade, advém de um sentimento de 

pertencimento e de destino comum, que fraterniza, religa e forja a cultura de origem. 

                                                
1
 Refiro-me ao conceito de Winnicott sobre a mãe que é capaz de reconhecer e atender à 

dependência da criança, devido à sua identificação com ela, a qual permite saber qual é a 
necessidade e responder a esta. Envolve espontaneidade e a pessoalidade da mãe no seu cuidado 
com o bebê, além de acreditar na capacidade de amadurecimento dele, que está em curso 
(WINNICOTT, 2005). 
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No entanto, considero,  no que diz respeito ao processo educacional, seja 

na família, nas escolas e em nossa sociedade, que essa percepção ainda engatinha 

ou começa a dar passos cambaleantes. No entanto são descobertas e reflexões 

importantes que seguem nessa direção nos mais diversos campos do conhecimento 

humano como a psicologia, sociologia e educação. 

Caminhando nessa direção, percebo que o movimento de solidariedade e 

a compreensão empática desse mundo precisam começar dentro de casa. Daí se 

ampliam o entendimento e a vivência das demais relações que ligam o ser humano 

a seu ambiente. Uma formação que precisa estar ao dispor de todo cidadão e 

cidadã, na perspectiva de uma educação inicial, individual e coletiva, que segue ao 

longo da vida.  

Transformar a interdependência real — que começa dentro de casa e é 

um fato histórico no estágio inicial do desenvolvimento — em solidariedade desejada 

é uma das tarefas essenciais da educação (WINNICOTT, 2005).  

Em tal perspectiva, entendo que a educação deve continuamente 

procurar tornar cada pessoa mais consciente de suas raízes, com o fim de dispor 

memórias, afetos, desejos e identidades, referências necessárias que lhe permitam 

situar-se no mundo, compreendendo melhor o outro, a outra — assim como, 

prioritariamente, a si mesma. 

 

O estudo das raízes históricas da educação contemporânea 
mostra a estreita relação entre educação e a consciência 
que o homem tem de si mesmo, consciência essa que vem 
evoluindo progressivamente de época para época 
(SAVIANI, 2002, p. 46). 

 

Nessa passagem do tempo, estive muito atenta, observando e 

pesquisando, assim como trabalhando com temas relacionados a psicologia e 

educação. Tanto a clínica psicológica, como a educação levam-me a partilhar do 

mesmo empenho e da mesma responsabilidade especiais, que são os de cooperar 

para uma vida mais harmoniosa, de sensibilidade solidária. Por essa causa, dedico 

um grande espaço da minha vida para a reflexão sobre o ser humano, seu estudo e 

sua compreensão e sobre que tipo de pessoas pretendemos atingir por meio da 

educação. 
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Embalada por essas e outras motivações, em 2008 decidi entrar para o 

mestrado em Educação, conhecer novas abordagens, pessoas e experiências, que 

acrescentaram maturidade e entusiasmo à minha carreira.  

A primeira pessoa que conheci e por quem logo me apaixonei foi a 

professora Leila, uma educadora "encantada", dessas que a gente não encontra 

mais por aí hoje em dia... Pessoa rara, mui grata, cuja existência é marcada pela 

bondade e pela boa vontade para com todos e todas — uma entusiasta, sem dúvida 

alguma! Só tenho a confessar que, de um jeito afetuoso, sedutor e suficientemente 

bom, ela me acolheu, aceitou e, desde então, ajudou a melhorar minhas ideias, dia a 

dia. É um tipo de pessoa que não deixa ninguém pelo caminho; detém-se, acolhe, 

cuida e deixa ir. Às vezes, fico pensando que sou alguém muito privilegiada, por 

encontrar pessoas assim...  

Há também a Rose, minha colega de curso, que se transformou ao longo 

do tempo em companheira e amiga solidária! Acho que não poderia passar pela vida 

sem conhecê-la. Ela faz com que eu queira ser uma pessoa melhor. Sempre atenta, 

disponível, terna e meiga. 

Tenho comigo situações, parágrafos ou mesmo frases que poderia 

dedicar a cada um e cada uma que encontrei nesta primeira década do século XXI. 

Mas isto me levaria para outro lugar e seria tomada por motivações que fogem à 

proposta deste trabalho. Relações e laços afetivos são tesouros que não permito 

que me faltem nesta vida! 

O ano de 2009 foi extremamente rico de ideias, contatos, livros e 

inspirações. Ainda lembro o primeiro dia de aula e a dinâmica de apresentação: 

cada um falava um pouco de si, e sentíamos, quase ao mesmo tempo, aquele frio na 

barriga e uma atmosfera de novidade se espalhando pelo ar. Diante de um novo 

desafio de conquista, abracei o curso desse jeito intenso a que me entrego.  

Cada leitura prévia para debates em grupo marcaram e foram causando 

um estranhamento à minha maneira de ser, a ponto de me colocar diante da 

constatação de que estou desinstalada de minhas certezas e convocada diariamente 

a refletir sobre que tipo de ser humano tenho sido e vou me transformando ao longo 

desse tempo.  

Em um de seus textos, intitulado O estranho, Freud explora a vinculação 

da noção de estranho, remetendo a algo que é conhecido e familiar, ainda que 
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assustador, aos processos psíquicos que o originam. Freud propõe-se a investigar 

as condições que promovem o aparecimento da sensação de estranheza, 

considerando-as como fatores básicos de retorno de um conteúdo reprimido, 

qualquer que seja seu afeto original. A causa da estranheza seria o retorno em si e à 

secreta familiaridade do fenômeno — indicando, portanto, não ser este novo ou 

alheio à mente, apenas teria sido afastado pela repressão (FREUD 1976, p. 277). 

Felizmente, para o meu bem, tenho feito muitos questionamentos novos a 

professores, professoras e colegas, no divã e com meus botões. Frequentemente, 

tudo isso muda minha maneira de ser, ver, viver e fazer este mundo, lugar onde 

estou, lugar que quero transformar e, por mais utópico que pareça, não deixarei de 

tentar transformar. O pensador Heráclito de Éfeso ensina que tudo está em grande 

transformação, o mundo, o homem e as coisas que a cada instante vão se 

modificando. 

 

Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, nem 
substância mortal tocar duas vezes na mesma condição, 
mas pela intensidade e rapidez da mudança dispersa e de 
novo reúne, compõe-se e desiste, aproxima-se e afasta-se  
(OLIVEIRA, 2008). 

 

Da mesma forma, o poeta Lulu Santos me lembra, com sua música, que 

"nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia... Tudo passa".  

É importante de fazer estas reflexões, no entanto, pois estão diretamente 

ligadas à ideia e ao interesse que tenho por este projeto. A opinião que as pessoas 

têm de si e do mundo importa para o processo educativo e influenciam 

sobremaneira a vida em comunidade.  

O autor Antonio da Costa Ciampa observa que a identidade do outro se 

reflete na minha e a minha, na do outro; e quase sempre esse enredo é todo 

montado contando comigo, com você e com as pessoas com as quais convivemos. 

Somos personagens de uma história que não apenas nós criamos. Com 

isso, temos uma afirmação que pode nos ajudar, e muito, a não mais procurar vilões, 

bandidos, mocinhos e reféns em nosso cotidiano, nos grupos dos quais fazemos 

parte, mas a considerar sobretudo que estamos fazendo história a todo o momento, 

seja em casa, seja nas ruas das cidades, seja ainda nas escolas ou em qualquer 

outro lugar do mundo. 
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Considerar essa reflexão como ponto de partida para a pesquisa leva-me 

a lembrar a quantidade de vezes que não me perguntaram ou não levaram em conta 

a minha opinião, tanto dentro da sala de aula, como pela vida afora.  

Estamos acostumados a não querer saber, e dá trabalho parar para ouvir. 

Projetos em grupo são prolongados por opiniões diversas que dão a impressão de 

não levar a lugar algum. Lembro-me de que os trabalhos acadêmicos que tínhamos 

de realizar no ensino fundamental, em especial no médio e também na faculdade 

chegavam a nos produzir agonia — até que um membro mais pragmático ou 

desesperado tomava a si a tarefa e a desenvolvia. Assim, ficávamos mais uma vez 

livres da reprovação e impedidos de aprender a fazer juntos, de sermos educados 

para uma visão participativa, de ouvir opiniões que poderiam construir alternativas 

mais sustentáveis e respostas mais articuladas com a vida e relacionadas aos 

interesses de todos e todas.  

Os espaços de convivência legitimam todo processo de ensino e 

aprendizagem. Essa é a formação participativa que está faltando em nossa 

sociedade, em nossas escolas. Meu desejo, por mais utópico que pareça, é que 

possamos fazer a crítica da escola que temos, na tentativa de torná-la mais 

participativa. Os educadores precisam atuar nessa direção com um pé no passado, 

revendo e reinventando sua história, agindo no presente, guiando-se por uma 

sensibilidade solidária, criando oportunidades de uma educação para todos e todas. 

Em outras palavras: a realização pessoal e a coletiva interpenetram-se e se 

complementam mutuamente. Uma não tem sentido sem a outra, porque a 

"absolutização" do individualismo anula, tanto quanto a "absolutização" do coletivo, a 

perspectiva humanista e, portanto, a possibilidade da civilização (ROMÃO, 2005). 

A formação de grupos, seja para o trabalho, seja para o estudo, seja 

ainda para a vida em comunidade, deve partir do princípio de que, juntos, podemos 

caminhar para o bem viver, um novo tempo em que não queiramos mais viver sob o 

signo da disputa, mas em busca de uma vida melhor, mais humana, mais digna, sob 

o signo da cooperação e da solidariedade. 

Reflexões sobre a ética podem muito bem nos ajudar a compreender a 

crise na qual estamos, a fim de propor alternativas de solução aos problemas de 

desigualdade social. É preciso querer romper com o individualismo da sociedade 

moderna, fruto de um capitalismo selvagem que visa o lucro pelo lucro e aprofunda 
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ainda mais o abismo existente entre as classes, e estabelecer um modelo social com 

uma ética de responsabilidade e sensibilidade solidária (SUNG, 1996). 

 

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a 
ele me adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível 
mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo 
usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de 
minha utopia, mas participar de práticas com elas coerentes 
(FREIRE,  2000, p. 17). 

 

Imbuída dessas preocupações, deparei-me com a metodologia Nossa 

Escola Pesquisa a Sua Opinião (NEPSO), que, na minha percepção, vem ao 

encontro das reflexões que venho fazendo sobre o encaminhamento de alternativas.  

Conheci essa metodologia em 2008, quando fui convidada pela Cátedra 

Prefeito Celso Daniel de Gestão de Cidades da Umesp, pela amiga e companheira 

Dagmar Castro, a fazer parte de um grupo de pesquisa que dava enfoque à 

pesquisa de opinião em escolas públicas.  

A princípio, não fazia a menor ideia do que era a NEPSO, como também 

tive muita dificuldade para entender seus objetivos, visto que a proposta foge 

completamente àquilo que conhecemos e vivenciamos em relação a métodos 

educacionais. Um trabalho que valoriza a opinião de cada aluno, cada aluna, cada 

professor, cada professora e cada comunidade sobre a realidade social, só podia 

parecer para mim algo curioso e instigante. Daí a importância de procurar estudá-lo.  

Tornei-me parte integrante desse grupo, que já vinha desenvolvendo 

desde 2005 uma pesquisa sobre políticas públicas em duas escolas da rede 

municipal na cidade de Mauá. Primeiramente, fui me aprofundando na leitura do 

projeto "Um novo direito à cidade: Políticas Públicas Integradas. Um estudo de caso 

de Escolas Municipais em função da experiência com a metodologia NEPSO". Um 

profundo sentimento de encantamento foi tomando conta de mim, ao descobrir que 

já havia muita gente partilhando das mesmas preocupações e dos mesmos ideais de 

mundo, alçando voos na busca de novas maneiras e abordagens diferentes para 

alcançar uma educação que fosse humanizadora. 

A partir daí, muitas reuniões, discussões e debates em seminários de 

pesquisa na Cátedra, na Ação Educativa e em escolas de Mauá, tentando 

compreender melhor e mergulhar no estudo desse instrumento pedagógico 
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dinâmico, com a tarefa de transformar e aperfeiçoar o conteúdo do currículo pela via 

do método NEPSO de pesquisa.  

Busca-se uma educação que nos ensine a viver melhor através do 

conhecimento, da experiência e da construção de uma cultura pessoal e 

participativa. A metodologia NEPSO potencializa essa instrumentalização, que pode 

contribuir para transformar as políticas educativas pelo permanente enriquecimento 

dos conhecimentos, do saber-fazer e, prioritariamente, do ser pessoa. 

Nessa direção, sigo, tentando viabilizar as novas ideias com trabalho 

árduo e estudo concreto da cultura popular de onde vivo e quero construir com 

esperança um mundo melhor, de cidadania, de sensibilidade solidária, no qual a 

compreensão mútua e o conhecimento sirvam à promoção do gênero e da vida 

humana. 

 

 

 
1.2 Concepção freiriana de educação: educar para transformar 

 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 
ela tampouco a sociedade muda.  
(FREIRE, 2000, p. 31) 

. 

A extensão da obra de Paulo Freire revela a complexidade de suas ideias, 

práticas e sonhos por uma educação emancipadora. Mais que seus escritos, temos 

o seu principal legado, que é o compromisso com a justiça e a humanização. 

Suas contribuições intelectuais estão vivas e presentes em grandes 

movimentos sociais, bem como em iniciativas de fortalecimento da educação de 

jovens e adultos. Sua concepção e sua ação são discutidas em seminários, fóruns e 

eventos educacionais no Brasil e no mundo. Como um profeta, percorreu o passado 

para compreender o presente e transformar o futuro, sendo considerado um 

"andarilho da utopia". 

A influência freiriana manifesta-se em trabalhos práticos de educação 

popular e em complexos estudos acadêmicos. Em vários campos do saber, 

encontram-se trabalhos referenciados e inspirados em sua vida e obra. Paulo Freire: 

uma bibliografia (GADOTTI, 1996). Uma obra completa, escrita sob o olhar de cerca 
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de dois mil pesquisadores e pesquisadoras, sua viúva, amigos e amigas, 

educadores e educadoras de todo o mundo. 

Amoroso, fraterno, solidário, apaixonado, inconformado, tolerante, mas 

nunca omisso, Freire cultivou e ensinou pessoas a cultivar uma paciência impaciente 

na construção incessante da justiça e da paz. Buscava na simplicidade do homem 

comum a inspiração, a transpiração e a sabedoria para a luta pelo bem viver, 

trocando experiências e dialogando, em oposição ao "ter sempre", ensinado pela 

mercantilização da economia capitalista. 

Nos últimos anos de sua vida, sempre que podia, recomendava aos 

amigos e amigas mais próximos e particularmente aos membros do Instituto que 

leva seu nome a criação, a escrita e a publicação das "Pedagogias".  

Escreveu a Pedagogia do oprimido (publicada em 1981) que, juntamente 

com a Pedagogia da esperança (1992) e a Pedagogia da autonomia (1997), constitui 

o cerne de sua obra (ROMÃO, 2005).2 

A primeira obra de que temos conhecimento data de 1959, Educação e 

atualidade brasileira. Em 2000, foi publicada a obra, Pedagogia da indignação, que 

inclui cartas pedagógicas e outros escritos. Ao todo, produziu 38 trabalhos, nos 

quais expressa, de maneira apaixonada, mas também rigorosa, reflexiva, crítica, 

dinâmica e comprometida, sua defesa de uma educação libertadora, incompatível 

com a pedagogia das classes dominantes.  

Paulo Freire redefine o conceito de educar. Para ele, os problemas da 

educação remetem a questões e discussões éticas, sociais e econômicas. Afirma 

que a essência da educação como prática libertadora é, sobretudo, um ato político, 

que permite a compreensão crítica da realidade social, histórica e cultural. É 

conscientizadora, ao ir além do conhecimento da realidade para transformá-la, e 

assume uma relação dialética, pois educandos e educadores se fazem sujeitos do 

mesmo processo. 

O educador pernambucano postula em seus estudos que os caminhos da 

libertação são os do oprimido que se liberta — o qual não é um sujeito que se 

resgata, mas um ser que pode se autoconfigurar de forma responsável e plena, 

                                                
2
 Atualmente, são sete "Pedagogias" compõem o cerne da obra de Paulo Freire, incluindo a 

Pedagogia da indignação; Por uma pedagogia da pergunta; Pedagogogia Sonhos Possíveis e 
Pedagogia da Tolerância. 
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como pessoa que tem nome, pele, cara, sonhos, história, e um ser que pensa, age, 

reage e sente. 

Várias de suas obras trazem em seu título o termo "pedagogia", mas 

todas convergem para a principal, que é a Pedagogia do oprimido, escrita quando 

seu autor estava no exílio, em 1968. 

Não se pode separar a prática da teoria, autoridade de liberdade, 

ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar de 

aprender. (FREIRE, 1987). 

A obra oferece a oportunidade de conscientização, ao desvelar a 

opressão contida na sociedade, o ato educativo dos dominantes, a luta pelo direito 

do ser humano, a afirmação de homens, mulheres, jovens e crianças como pessoas, 

e a necessidade de uma educação igualmente libertadora. 

Para seus leitores, ensina que a opressão é vista como problema social 

crônico e que domínio de consciência promovido pelas classes dominantes 

presentes na sociedade, operam o massacre movido pelos interesses de pequenos 

grupos. Os opressores constituem-se como minoria que controla; os oprimidos, por 

sua vez, seguem desorientados por um caminho estreito tentando sobreviver mesmo 

que de forma alienada. 

 Constatamos desde tempos mais remotos a existência de camadas 

menos favorecidas que são oprimidas e aceitam o que lhes é imposto: daí a 

importância de uma busca pela libertação de cada pessoa, não em termos de 

concessão, e sim de aquisição, uma conquista trabalhada de forma conscientizadora 

que deve seguir numa perspectiva individual e coletiva..  

Entretanto, apenas a consciência crítica da opressão não é suficiente 

para libertar. É preciso disposição para transformar a realidade pela via da formação 

de uma consciência política que se dá por meio da educação. 

É nesse sentido que a Pedagogia do Oprimido vem a ser uma pedagogia 

problematizadora, ao se apresentar como pedagogia do ser humano, na qual a 

educação surge como pratica libertadora. Nesse processo educativo, tanto o 

educador, quanto o educando acabam aprendendo e ensinando simultaneamente, 

mediante a valorização do diálogo, da reflexão e da criatividade. 

Freire denuncia como opressora a "educação bancária", em que o ato 

educativo é instrumento de domesticação dos mais fracos e sem voz. Nesse tipo de 
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educação, ocorre apenas transferência de valores e informações que o aluno e a 

aluna, ao receber, memorizam e repetem, formato esse que está a serviço de uma 

educação autoritária, disciplinadora e feudal. Em um ciclo persistente e cruel, o 

educador aparece como depositante3 de ideias e conceitos vigentes no educando, 

que por sua vez permanece simplesmente como depositário e memorizador de 

conteúdos ultrapassados e disfuncionais. Supõem-se então um autoritaritarismo que 

vem demarcando e classificando um ser superior, definidor de conteúdos e verdades 

a serem repassados a seres inferiores que os recebem passivamente e se adaptam 

à realidade imposta. 

Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. (FREIRE,1987, p. 33). 

 

 

Figura 1 A "educação bancária". Fonte: memocaricatura@hotmail.com 

 

 

Esta prática nociva pressupõe um mundo "harmonioso" e sem 

contradições, que serve para manter a ingenuidade da classe oprimida e favorece o 

sistema de dominação. Quanto mais o educador deposita conteúdo e quanto mais 

passivo estiver o educando, reagindo como simples recipiente, melhor serão 

                                                
3 Teoria do vínculo de Enrique Pichon-Rivière que explora as conexões existentes entre “depositante,” 

“depositário” e “depositado”, processo no qual o depositário se torna porta-voz das ideias e ideiais do 

depositante. Espelha-se numa relação de caráter vertical de onde emergem ansiedades, medos e culpas. 
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avaliados — pois o que mais importa aos olhos da pedagogia da classe dominante é 

o ranking que a escola vai ocupar nos resultados das avaliações externas. 

 

Em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à 
dominação de consciências, "a pedagogia dominante é a 
pedagogia das classes dominantes". Os métodos da 
opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação 
do oprimido. Nessas sociedades, governadas pelos 
interesses de grupos, classes e nações dominantes, a 
"educação como prática da liberdade" postula, 
necessariamente, uma "pedagogia do oprimido". Não 
pedagogia para ele, mas dele (FREIRE, 1987 p. 3). 

 

É necessário organizar o pensar, para que haja cada vez mais a 

superação do conhecimento herdado e estritamente ingênuo da realidade. 

Nesse esquema persistente, inconsciente, mas consequente, quanto mais 

o educando age de forma ingênua e passiva, muito mais os interesses dos 

opressores são atendidos. Os professores são vistos como importantes pelo 

conhecimento que transmitem, pelo árduo e incansável trabalho oferecido, em 

função de seu humanitarismo e benevolência. São considerados quase verdadeiros 

"heróis" da luta e resistência em prol de um mundo melhor.  

 

Daí que toda aproximação que aos oprimidos façam os 
opressores, enquanto classe, os situa inexoravelmente na 
falsa generosidade... Isto não pode fazer a liderança 
revolucionária: ser falsamente generosa. Nem tampouco 
dirigista. (FREIRE, 1987, p. 75). 

 

Essa é a grande contradição que perdura por séculos e parece que não 

tem fim. Assim caminha a educação, percorrendo uma trajetória de intolerância, e 

totalmente contrária a uma educação de caráter "humanizante". 

Uma educação como a "bancária" conduz à passividade frente à 

dominação, ao gerar um controle esmagador e imobilizador que mantém os 

oprimidos alienados da realidade social. Segundo Freire, é uma educação 

antidialógica e apresenta quatro características: a conquista, a divisão para manter a 

opressão, a manipulação e a invasão cultural.  

Princípios de dominação, domesticação e alienação são transferidos do 

educador para o aluno através do conhecimento dado, imposto e alienado. A 

opressão é o cerne da concepção "bancária".  
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Não é possível à liderança tomar os oprimidos como menos 
fazedores ou executores de suas determinações; como 
meros ativistas a quem negue a reflexão sobre o seu próprio 
fazer. Os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam, na 
atuação da liderança, continuam manipulados exatamente 
por quem, por sua própria natureza, não pode fazê-lo 
(FREIRE, 1987 p.70). 

 

A pedagogia da libertação pressupõe uma nova educação que evidencie 

a comunicação entre educador e educando, uma educação que não se propõe ao 

ato de depositar conhecimentos predeterminados, mas que se alimente do diálogo.  

Os seres humanos, que têm uma vocação ontológica para se humanizar, 

não podem esperar por uma possível reação revolucionária natural dos educandos, 

ao se perceberem domesticados pela "educação bancária". Portanto, é 

imprescindível e urgente que nos identifiquemos com os educandos e, assim, 

possamos cooperar no rompimento com esse domínio e na busca da educação 

participativa e solidária.  

A ação de um educador humanista e revolucionário deve estar infundida 

de profunda crença no poder criador do ser humano e em suas relações com o 

educando seu parceiro, a serviço da libertação e contra a educação que serve à 

opressão e a morte do ser humano.  

A proposta freireana vem a ser uma educação problematizadora, a 

serviço da libertação, da comunicação e da transformação, a favor do movimento de 

superação, na qual o educador educa e é educado, em diálogo com o educando 

que, ao ser educado, também educa — sendo cada qual, educando e educador, 

sujeitos do processo educativo para a vida. 

O educador deve incorporar e desenvolver um caráter altamente reflexivo, 

fazendo emergir nos educandos o poder criador, problematizando-os como seres no 

mundo e com o mundo, desafiando-os para a "negação do homem abstrato, isolado, 

solto, desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma 

realidade ausente dos homens" (FREIRE, 1987, p. 40) e para o desvelamento da 

realidade do mundo em que vivem, de forma crítica e com vistas à transformação 

criadora. 
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Quanto mais adequado for o nosso conhecimento da 
realidade, tanto mais adequados serão os meios de que 
dispomos para agir sobre ele. Com efeito, já dissemos que 
promover o homem significa torná-lo cada vez mais capaz 
de conhecer os elementos de sua situação a fim de poder 
intervir nela transformando-a no sentido da ampliação da 
liberdade, comunicação e colaboração entre os homens. 
(SAVIANI, 2002, p. 38). 

 

A prática problematizadora reconhece o ser humano como inacabado, 

inconcluso, em e com uma realidade histórica igualmente inacabada. O ponto de 

partida é o próprio ser humano problematizando sua situação, superando sua 

percepção ingênua da realidade e acreditando na transformação da realidade por 

meio de sua participação como sujeito, não mais como objeto, na busca do bem 

viver, em oposição ao "mais e melhor" que tipifica uma educação classista de caráter 

capitalista. 

Entretanto, isso não é possível no isolamento e na individualidade, mas 

tão somente na solidariedade dos existires dos seres humanos conscientes de sua 

condição de inconclusos e na luta por sua humanização. Partilhando dessa visão 

inovadora, de que esta prática educativa leva o ser humano a se reconhecer 

inconcluso e em estado permanente de "estar sendo", é que se gera uma ação 

libertadora de afirmação e crença no poder criador e recriador de sua própria 

história.  

A essência desta educação como prática da liberdade está na 

dialogicidade — e só há diálogo quando as palavras estão compromissadas com a 

transformação e quando estão alinhadas com a práxis, não quando há apenas uma 

simples troca ou "depósito" de ideias. Como esclarece Freire (1987, p. 89-91), tal 

diálogo deve ser um ato de criação de conquista dos sujeitos dialógicos, nunca a 

dominação de um ser humano por outro.  

A base para a formação deste diálogo é o amor ao mundo e aos seres 

humanos, possível somente com a supressão da situação de opressão e arrogância, 

em prol de uma educação libertadora que leva o ser humano a perceber as 

situações limites como possibilidades de desenvolvimento para o bem viver. 

Para chegar a esse estágio, Freire enfatiza a necessidade de uma 

metodologia conscientizadora, pautada no desenvolvimento de uma consciência que 

é dominada, e que portanto, precisa se comprometer  a buscar, com empenho e 


