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"Canção Óbvia"  

“Escolhi a sombra de uma árvore para meditar 
no muito que podia fazer enquanto te esperava 

quem espera na pura esperança 
vive um tempo de espera qualquer. 

Por isso enquanto te espero 
trabalharei nos campos e dialogarei com homens, mulheres e crianças 

minhas mãos ficarão calosas 
meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos 

meu corpo será queimado pelo sol 
meus olhos verão o que nunca tinham visto 

meus ouvidos escutarão ruídos antes despercebidos 
na difusa sonoridade de cada dia. 

Desconfiarei daqueles que venham me dizer 
à sombra daquela árvore, prevenidos 

que é perigoso esperar da forma que espero 
que é perigoso caminhar 

que é perigoso falar... 
porque eles rechaçam a alegria de tua chegada. 

Desconfiarei também daqueles que venham me dizer 
à sombra desta árvore, que tu já chegaste 

porque estes que te anunciam ingenuamente 
antes te denunciavam. 

Esperarei por ti como o jardineiro 
que prepara o jardim para a rosa 

que se abrirá na primavera.” 
 

Poesia escrita por Paulo Freire quando estava exilado na Suíça, na década de 70. 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho nasce do interesse e do amor construído pela comunidade de Morro do Ferro, 
durante nosso trabalho, enquanto professora, envolvida também em ações de preservação 
do ambiente natural deste distrito. Sua cultura, seu povo, sua gente proporcionaram a 
curiosidade epistemológica pela forma como nossos participantes estabelecem uma 
relação com o próprio ambiente que os cerca, em meio a trajetórias permeadas pela 
historicidade e senso de coletividade. Assim, tendo com o principal objetivo a construção 
de um entendimento acerca das contribuições que uma proposta de formação crítico-
emancipadora mediada por um processo dialógico que intencionou fomentar a 
problematização, a reflexão e a conscientização a partir dos processos de voçorocamento 
vivenciados em Morro do Ferro como “situações-limite”, lançamo-nos em uma pesquisa 
que assume os preceitos freireanos como referencial teórico-metodológico da 
investigação. Para tanto, problematizamos questões intimamente relacionadas ao 
cotidiano dos moradores do distrito, por meio de Círculos Formativos, tendo em vista os 
Círculos de Cultura, promovidos por Paulo Freire. Buscamos a construção de uma relação 
interativa e dialógica entre os participantes da pesquisa. Considerando este objetivo, 
abordamos, inicialmente, nossa construção, enquanto professora-pesquisadora, 
considerando uma história imbricada, de alguma forma, com a história dos participantes 
de nossa pesquisa. Em seguida, apresentamos a concepção problematizadora de Freire, 
inspirando-nos em suas experiências, para que nossos Círculos Formativos fossem 
construídos. Os encontros com os professores ocorreram de forma online, em decorrência 
da Pandemia de Covid-19, ao longo de nove encontros, com duração de cerca de 60 
minutos cada um deles. Por meio de nosso processo de investigação temática, no 
(re)conhecimento acerca de suas experiências, temas geradores emergiram, com uma 
abordagem metodológica baseada na pesquisa-formação: Vida e(m) formação; Cultura, 
trabalho e natureza; Fé, lenda e mitificação da realidade; Conhecimento, Educação e 
Conscientização. Entendemos os Círculos Formativos como oportunidades para que os 
professores pudessem refletir acerca de suas realidades individuais, a forma como lidam 
com o ambiente de Morro do Ferro, bem como, pensassem subsídios para sua própria 
práxis educativa. Por meio das discussões realizadas nestes Círculos, foi possível pensar 
a realidade de Morro do Ferro de uma forma crítica, tendo em vista oportunizar uma 
educação libertadora, considerando que são, os docentes, agentes de mudança, não apenas 
no ambiente escolar, mas em toda a comunidade. Desaguamos em uma certeza de que a 
‘gente’ de Morro do Ferro busca, em meio à fé, à cultura e à troca de conhecimentos, 
reafirmar sua identidade, construindo relações pautadas na amorosidade e humanização.  
 
Palavras-chave: Círculos Formativos. Formação de Professores. Emancipação. 
Dialogicidade. Temas Geradores.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is born from the interest and love built by the community of Morro do Ferro, 
during our work as a teacher, also involved in actions to preserve the natural environment 
of this district. Its culture, its people, its people provided the epistemological curiosity by 
the way in which they build a relationship with their environment, amid trajectories 
permeated by historicity and animosity. Thus, having as main objective the construction 
of an understanding about the way teachers from Morro do Ferro, district of Oliveira, in 
Minas Gerais, construct meaning about the relations they establish with their 
environmental reality from a process that intends to foment the problematization, the 
reflection and the awareness from the processes of voçorocamento, experienced as "limit-
situations" by this community, we launched ourselves into a research, having in view the 
Freirean precepts, as an investigation methodology. To do so, we problematized issues 
closely related to the daily life of the district's residents, through Formative Circles, taking 
into account the Culture Circles promoted by Paulo Freire. We sought to build an 
interactive and dialogical relationship among the research participants. With this goal in 
mind, we first discuss our construction as a teacher-researcher, considering a history that 
is somehow intertwined with the history of our research participants. Next, we present 
Freire's problematic, inspired by his experiences, so that our Formative Circles can be 
built. The discussions took place online, as a result of the Covid-19 Pandemic, over nine 
meetings, each lasting about 60 minutes. Through our process of thematic investigation, 
in the (re)knowledge about their experiences, generating themes emerged, taking into 
account the use of a methodological approach based on research-training: Life and(in) 
formation; Culture, work, and nature; Faith, legend, and mythification of reality; 
Knowledge, Education, and Awareness. We understand the Formative Circles as 
opportunities for the teachers to reflect about their individual realities, the way they deal 
with the environment of Morro do Ferro, as well as to think about subsidies for their own 
educational praxis. Through the discussions held in these Circles, it was possible to think 
about the reality of Morro do Ferro in a critical way, in order to provide not only a 
liberating education, considering that teachers are agents of change, not only in the school 
environment, but in the whole community. We end up with the certainty that the 'people' 
of Morro do Ferro seek, in the midst of faith, culture, and exchange of knowledge, to 
reaffirm their identity, building relationships based on love and humanization.  

 

Keywords: Formative Circles. Teacher Training. Emancipation. Dialogicity. Generating 
Themes.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Jornal Gazeta de Minas, 29/09/2013  

 

Todo processo de pesquisa se manifesta a partir de uma temática ligada às 

vivências profissionais e pessoais de seu autor. Deste modo, iniciar este trabalho com a 

manchete acima fundamenta todo o percurso que influenciou a definição e os 

encaminhamentos do que aqui foi colocado. Revendo minha história enquanto estudante, 

professora e militante de uma causa em prol da recuperação de um rio, percebo que 

sempre estive imbricada pela relação que os homens estabelecem com o meio ambiente.  

Em minha graduação em Ciências Biológicas procurei compreender a percepção 

que diferentes atores sociais apresentavam em relação à construção e à implementação de 

um parque ecológico em meu município. Em seguida, já atuando como professora de 

Ciências da educação básica, fui levada a investigar, com meus alunos, as percepções e 

sentimentos que moradores da uma comunidade expressavam em relação ao seu principal 

curso d’água. Este processo me levou à militância pelas causas ambientais.  

Posso dizer que a minha trajetória, na construção desta pesquisa, começa no ano 

de 2014, com meu ingresso como professora no Projeto Reinventando o Ensino Médio1 

em uma escola pública do Distrito de Morro do Ferro MG2. Este período oportunizou-me 

vivenciar, junto aos meus alunos e moradores desta comunidade, uma experiência que 

nos levou ao encontro com as águas de um rio: o Rio Jacaré. Suas curvas e suas belezas 

foram se despontando para nós em cada história que ouvíamos. Mas não foram somente 

as belezas desse rio que se despontaram nessas histórias. Sua agonia e as ações que 

levaram aos processos de sua degradação foram relatos comoventes daqueles moradores, 

 
1  Dados sobre o Projeto Reinventando o Ensino Médio são detalhados no primeiro capítulo desta 
dissertação.  
2 Distrito pertencente ao Município de Oliveira/MG.  
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que antes tinham no rio seu lazer e subsistência e hoje sentem-se frustrados ao vê-lo 

desaparecer diante de seus olhos.   

No mesmo ano, a experiência vivenciada no contexto da sala de aula encaminhou-

me para um outro encontro: o encontro com a militância pelas causas ambientais. Foi no 

Grupo Ambiental de Desenvolvimento Sustentável – GRAMDS, que aprofundei meu olhar 

sobre as causas e ações de degradação pelo qual o Rio Jacaré vem passando. Aquela 

“agonia” relatada na manchete acima ficou mais clara para mim, passei a compreender 

suas causas, mas também, passei a ver possibilidades que nos levariam à sua revitalização. 

Unida a outros com o mesmo ideal, fomos em busca de ações que pudessem aliviar a “dor” 

daquele Rio. Aí nasceu a Campanha Todos pelo Rio Jacaré.  

Envolvida neste projeto, passei a frequentar com maior periodicidade o Distrito 

de Morro do Ferro, devido ao fato de que a microbacia do Rio Jacaré está localizada nessa 

região. Assim, passei a ter maior contato com seus moradores. Fomos criando laços que 

nos envolveram com as histórias daquele povo, daquele Morro do Ferro. Foi aí que, por 

meio da escuta, percebi que a degradação do Rio Jacaré não era o único problema 

ambiental vivenciado por aquela comunidade. Existia um outro, tão grande quanto e, que 

de certa forma, contribuía para os processos de assoreamento das margens do Jacaré: as 

Voçorocas. No entanto, aquilo que compreendíamos como um problema ambiental, para 

os moradores da comunidade, era visto como a praga de um padre. Essa forma única 

daquela comunidade perceber os processos de voçorocamento aguçou minha curiosidade. 

Envolvida pelos contos e recontos em torno desses processos, busquei conhecer suas 

possíveis causas naturais e antrópicas.    

Neste momento, passei a refletir ainda mais sobre as formas como os seres 

humanos se relacionam com o meio ambiente. Compreendi que estas relações estão 

intimamente ligadas aos modos de vida, às crenças e aos valores que as diferentes culturas 

estabelecem com sua realidade ambiental. A agonia do Rio Jacaré, as lendas que 

permeiam as Voçorocas de Morro do Ferro, as ações antrópicas predatórias que 

intensificaram os processos de degradação e erosão naquela região, são formas como os 

seres humanos, seres de relações, respondem ao mundo, à realidade ambiental, ao seu 

ambiente natural. Respostas que podem levar à mitificação, à omissão, mas também, 

podem levar à ação. 

Hoje, permeada por essas reflexões, relaciono esses momentos e os identifico em 

minha temática investigativa. Enquanto professora de Ciências, compreendo que estamos 

diante de um desafio social, ambiental e até educacional. Os crescentes problemas 
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ambientais advindos do processo desenvolvimentista capitalista, que prioriza o consumo 

desenfreado de bens naturais, têm demonstrado a importância da inserção da escola e dos 

seus sujeitos, em uma dinâmica de discussões, reflexões e problematizações desses 

sujeitos em suas relações com o meio ambiente. Desta forma, entendo que precisamos 

envolver professores e estudantes em discussões acerca dos problemas ambientais 

vivenciados em seu cotidiano, precisamos desafiá-los a se perceberem como parte 

integrante deste contexto, de modo que consigam aplicar os conhecimentos ensinados 

para a resolução de questões cotidianas em sua própria comunidade. A esse respeito, 

Freire (2017b) nos lembra que é a partir da situação presente, existencial e concreta que 

poderemos organizar o conteúdo programático da educação. Portanto, é na realidade em 

que se encontra o povo, nas suas formas de se relacionar com o meio no qual estão 

inseridos, que se encontra a verdadeira ação educativa, a qual jamais poderá prescindir 

do conhecimento crítico e problematizador que os sujeitos têm da realidade.    

Sendo assim, a motivação para esta pesquisa veio da busca por compreender como 

homens e mulheres têm se relacionado com o meio ambiente, mais especificamente, com 

o seu meio ambiente. Mas esses fatores não são os únicos a motivar a pesquisadora nesse 

processo de busca e compreensão. Por trás desta motivação existe toda uma trajetória 

pessoal e profissional, que será melhor retratada no primeiro capítulo desta dissertação, e 

que foi fundamental para o pensar e para o agir que agora se desponta. Trajetórias que a 

outras se juntaram e ganharam novos significados, ressignificados. E é com o corpo 

molhado de história (FREIRE, 2019c) que chego para situar o eixo central da pesquisa 

que se descortinou em minha temática investigativa.  

Desse modo, a questão orientadora desta pesquisa é:  

Quais as contribuições de uma proposta de formação Crítico-emancipadora 

mediada por um processo dialógico que intencionou fomentar a problematização, a 

reflexão e a conscientização a partir dos processos de voçorocamento vivenciados em 

Morro do Ferro como “situações-limite”.   

Dialeticamente, essa questão se desdobra em outras que orientaram as nossas 

reflexões ao longo da pesquisa: 

1) Como as (os) professoras(es) compreendem sua realidade ambiental e quais 

reflexões fazem sobre seu lugar dentro da comunidade de Morro do Ferro e dela se 

utilizam para compor sua prática pedagógica?  
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2) Quais temas geradores emergem do diálogo construído com as(os) 

professoras(es) e como eles contribuem para a significação conscientizadora do contexto 

da realidade ambiental?  

3) Que implicações os Elementos das Ciências, mediados por um processo de 

voçorocamento, trazem aos processos de formação crítica e conscientizadora das(os) 

professoras(es) de diferentes áreas?  

4) E como eles compreendem o ensino (de ciências e o ensino de um modo geral) 

no que tange à conscientização dos estudantes para uma relação sadia com o meio 

ambiente?  

Diante destas considerações, o eixo central da pesquisa encontra-se nas 

contribuições do pensamento freireano, por meio da metodologia da investigação 

temática construída no interior dos círculos de cultura e da pesquisa-formação, para a 

construção de uma prática coletiva, que vise a problematização das contradições da 

comunidade de Morro do Ferro e dos sujeitos que dela fazem parte, investigando, 

principalmente, os níveis de percepção da realidade em que se encontram envolvidos os 

professores das diferentes áreas e a potencialidade deste desvelamento para a 

ressignificação da práxis educativa. Na linha adotada, resgatamos a concepção freireana, 

que contempla os princípios teóricos-metodológicos que sustentam o Círculo de Cultura 

e nos propusemos a “recriá-los”, oportunizando o que chamamos de Círculos Formativos, 

por meio de uma relação interativa e dialógica entre os participantes da pesquisa.  

Para entrelaçar os eixos que envolvem a questão desta pesquisa, são apresentados 

três capítulos teóricos que serviram de alicerces para as reflexões apresentadas no quarto 

capítulo, que traz os sentidos da pesquisa.   

No primeiro capítulo apresento toda uma trajetória pessoal e profissional que 

encaminhou-me para o meu eu-professora-pesquisadora. Parto das escolhas que me 

fizeram para as escolhas que eu fiz. Escolhas que proporcionaram um novo olhar, uma 

nova busca, um novo caminhar; caminhar que acarretou em minha formação em 

licenciatura, na qual percebi que ensinar precedia de um eterno aprender; formação esta, 

que me levou a uma experiência molhada de valores e sentimentos; caminhar, que alçou 

asas e levou-me ao encontro com a militância, esse foi um desdobrar no caminhar de meu 

eu-professora. Estes caminhares, cheios de experiências, de história e, acima de tudo, de 

muita escuta me descortinou o olhar para alguns problemas ambientais pelos quais Morro 

do Ferro vem passando. Estes são apresentados como o contexto da situação-limite. Por 

fim, apresento as trajetórias nascentes do meu eu-professora-pesquisadora, que se inicia 
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não aqui, mas em todas as tramas vividas, em todos os fatos apresentados. Foi tecendo 

esses meus eus que pude fiar a questão que orienta essa pesquisa. 

As tramas vividas por Paulo Freire, seu peregrinar pelo mundo e com o mundo, 

os começos em que o seu pensamento ganha forma e vida e suas concepções de educação 

são eixos tecidos neste segundo capítulo. Neste sentido, primeiro apresento um breve 

histórico biográfico de Paulo Freire. Em seguida, apresento os fundamentos teóricos que 

sustentam as concepções de educação de Paulo Freire e as categorias problematização e 

dialogicidade como determinantes para a constituição de seu pensamento.   

A partir de três eixos teóricos: diálogo, problematizações e temas geradores, 

apresento o caminho metodológico trilhado nesta pesquisa. Dessa forma, no terceiro 

capítulo apresento a dinâmica da investigação, a partir da pesquisa-formação e da 

metodologia da investigação temática e os percalços pelos quais passamos. Em seguida, 

transcorro sobre os Círculos de Cultura e seu embasamento para a construção dos Círculos 

Formativos. Situo, ainda, o lócus e os sujeitos da pesquisa por eles mesmos. Descrevo o 

processo de desenvolvimento dos Círculos Formativos, elaborados em colaboração com 

a orientadora desta pesquisa. Apresento estes Círculos por meio de um quadro com suas 

respectivas temáticas investigativas que fizeram brotar em nossos diálogos os temas 

geradores e fotografias carregadas de sentidos que balizaram nossa compreensão do 

contexto que as circundam. Através desse movimento, assumo os temas geradores como 

categorias de análises que nos levará à compreensão dos dados. ´ 

No quarto capítulo assumimos os temas geradores como categorias de análise, na 

tentativa de compreender os sentidos construídos ao longo de nossos diálogos 

problematizadores, ocorridos no interior dos Círculos Formativos. Buscamos estabelecer 

relações com todo percurso teórico-metodológico apresentado nesta pesquisa em um 

constate entrelaçamento com o vivido e o pensado dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Dessa forma, a Natureza em forma de voçoroca fez brotar daquela Terra quatro categorias 

de análises, permeadas de sentidos e sentimentos, do pensado e do vivido, amalgamados 

e jamais findadas nelas mesmas.  

Em seguida, no quinto capítulo centramo-nos no entendimento acerca de 

categorias importantes, pautadas no conhecimento, educação e conscientização, tendo em 

vista o encontro entre os homens e a troca de conhecimentos, em diálogo e empatia. 

Passamos a abordar a forma como a educação pode desenvolver modos outros de 

compreensão do mundo e das diferentes realidades presentes na vida dos morroferrenses, 

entendendo-a como um poder, com potencial transformativo. Abordamos a 
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conscientização como uma forma de se responder ao medo, como uma reação à opressão 

e à subjugação, tendo em vista os saberes compartilhados pela ‘gente’ de Morro do Ferro 

acerca de diferentes elementos como as voçorocas e a lenda do padre. Finalmente, neste 

mesmo capítulo, abordamos os sentidos produzidos pelos participantes de nossa pesquisa, 

acerca dos encontros formativos desenvolvidos, tendo em vista um formulário enviado 

ao final de nossos encontros.  

Conhecimento, educação e conscientização formam a última categoria e são 

apresentados no quinto capítulo. A aliança formada entre a educação e o conhecimento, 

na direção de uma busca por conscientização, encaminhou nossas discussões e reflexões. 

A partir dos conceitos de conhecimento, educação e conscientização, destacamos as 

múltiplas formas como os participantes deles se apropriaram para significar os sentidos 

produzidos durante nossos encontros.  

Por fim, nas considerações finais, procuro construir sentidos, em meio as águas 

que desaguaram em meu caminhar. Aqui, retomo as tramas nascentes do meu eu-

professora-pesquisadora, fundamentada pela pedagogia crítica de Paulo Freire, formando 

um quefazer comunicativo entre Educação, Realidade e Formação, valorizando os 

sentidos vividos e pensados que foram sendo construídos nas curvas dos Rios que me 

permitiram seguir e que outros se juntaram e se despuseram a descer suas correntezas 

imbricados pelas histórias molhadas de valores e sentimentos com intuito de anunciar o 

que a apreensão dos “temas concretos da vida” (BRANDÃO, 1991, p. 37), representa 

para a Educação.  

Então, as águas que molham esta dissertação se completam por meio dos tempos 

vividos que trazem consigo as experiências de um saber que foi construído na escuta 

simpática do outro enquanto anuncia os tempos fundantes que marcaram as trajetórias de 

vida de cada um dos participantes. Trajetórias ancoradouros que permitiu reconhecer 

para conhecer melhor.    
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1 AS ESCOLHAS QUE ME FIZERAM E AS ESCOLHAS QUE FIZ: A 

NASCENTE DE MEU EU-PROFESSORA-PESQUISADORA E SEUS 

AFLUENTES NA TEMÁTICA INVESTIGATIVA 

 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 
Esses quefazeres se encontram um no corpo do 

outro.  
Paulo Freire (2017)  

 
Neste primeiro capítulo, apresento duas escolhas: escolhas que me fizeram e 

escolhas que eu fiz. Escolhas que se entrelaçam e proporcionaram em mim um novo olhar, 

uma nova busca, um novo caminho. Ser professora e ser pesquisadora, duas linhas 

entrelaçadas que constituem meu novo “eu”.  

Nesta perspectiva o ensino aparece como as escolhas que me fizeram. Escolhas 

que outros fizeram e que teceram em mim a compreensão de que precisaria também fazer 

as minhas. A graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas foi uma escolha que fiz, 

mediante a predileção de uma professora de Biologia do Ensino Médio. Ela escolheu 

“perguntar”, iniciou uma de suas aulas com perguntas que nos motivaram, que nos 

encheram de outras mais, que proporcionaram o reconhecimento de que o ensino que 

parte das perguntas é o início do conhecimento.  

Soube, naquele exato momento, que lecionar seria minha escolha. Formei-me em 

2011. Na Licenciatura, conheci melhor a Educação, sua história, seus pensadores e sua 

legislação. A cada período, foi crescendo em mim a vontade de aprender mais, cada vez 

mais, aprender, para ensinar. Com o tempo, percebi a necessidade de continuar a 

aprender e expandir meus conhecimentos sobre a Educação e seus processos. Em 2013, 

iniciei minha primeira especialização em Ensino de Ciências por Investigação. O curso, 

ofertado pelo Centro de Ciências e Matemática de Minas Gerais da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, era semipresencial, com o polo no 

município de Bom Despacho MG. Esta especialização expandiu em mim reflexões 

marcantes sobre o processo de ensino-aprendizagem, que ainda permeiam meu querer 

saber.  

Aqui reside o início das escolhas que me fizeram e das escolhas que eu fiz. Elas 

representam em mim um novo olhar para o meu processo de formação. Novas 

possibilidades, novo jeito de ver e compreender o ensino e a pesquisa. Minha posição 

ganha força com as palavras de Freire (2017a, p. 30): “não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino”. São palavras que fundamentam muitas de minhas ações ao longo 
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de minha prática educativa. Palavras, que agora tomam forma, diante de minhas 

indagações, de minhas buscas. Quefazeres que dão sentido ao caminho até aqui percorrido, 

e que agora alçam asas para ir mais além. Ensino e pesquisa, que se entrelaçam em meu 

caminhar.  

Fui me conhecendo como professora e me (re)conhecendo como pesquisadora. O 

contato com novos saberes, novas formas de ensinar, levou-me à construção de uma 

prática que, com o tempo, avançou para outros direcionamentos, outros saberes, outras 

(re)construções. O meu redescobrir, enquanto professora, que via em sua prática a 

importância da pesquisa, da reflexão sobre ensinar e aprender, aprender e ensinar, está em 

minha memória. Memória que, neste momento, se faz imprescindível para a compreensão 

de onde cheguei e para onde quero ir.  

O ano era 2014. Este ano foi permeado por encontros, desencontros e 

(re)construções. Um projeto elaborado junto à comunidade, partindo das realidades 

experienciadas, compartilhado entre professores em um encontro onde foi possível 

construir uma nova imagem de si, de mim e do outro. O diálogo vivido em 2014 entre 

professora, alunos e comunidades, ganhou novos sentidos ao ser compartilhado no âmbito 

universitário, novas vozes passaram a fazer parte da construção de um novo olhar sobre 

o mesmo objeto. Agora, respondendo a novas questões, produzindo novos sentidos. Uma 

“experiência que parece ter desempenhado um papel significativo” em minha nova 

história (AMORIM, 2001). Os relatos acerca desta experiência são apresentados na seção 

seguinte.  

 

1.1 DIÁRIO DE UM RIO: EU-PROFESSORA 

 
Na ribeira deste rio 

Ou na ribeira daquele 
Passam meus dias a fio 

Nada me impede, me impele, 
Me dá calor ou dá frio 

Vou vendo o que o rio faz 
Quando o rio não faz nada 
Vejo os rastros que ele traz 
Numa seqüência arrastada 

Do que ficou para trás 
Vou vendo e vou meditando 

Não bem no rio que passa 
Mas só no que estou pensando 
Porque o bem dele é que faça 
Eu não ver que vai passando 

Vou na ribeira do rio 
Que está aqui ou ali 

E do seu curso me fio 
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Porque se o vi ou não vi 
Ele passa e eu confio 

Fernando Pessoa (1995) 

 

Iniciamos esta seção retomando um trecho da epígrafe que a inaugura: “Vou vendo 

o que o rio faz, quando o rio não faz nada”. O trecho faz menção a um paradoxo 

apresentado por Fernando Pessoa, mas que dialoga com perfeição com a experiência que 

apresentamos nas linhas seguintes. O rio não faz nada, apenas segue seu caminho. Mas 

seu caminho traz aos homens rastros do que ficou para trás, memórias impregnadas de 

história, narrativas de um tempo longínquo, mas que permanecem vivas nas lembranças 

que permeiam de sentido as relações entre os homens e a natureza. A linguagem poética 

de Fernando Pessoa me leva a rememorar uma prática que encaminhou a mim e meus 

alunos para uma reconstrução histórica, cheia de valores e sentimentos: escritas e 

reescritas em um diário, reconstrução que existe dentro de nós, nas relações entre nós e a 

ribeira daquele rio.    

A memória de um encontro entre uma jovem professora de ciências com seus mais 

novos alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública, localizada em um 

pequeno distrito no interior de Minas Gerais, compõe a narrativa deste relato de 

experiência. Escrever estas páginas é reviver um momento que ainda permeia de sentido 

as minhas escolhas e projetos.  

A Escola Estadual São João Batista, localizada no distrito de Morro do Ferro, 

pertencente ao Município de Oliveira/MG, recebeu no ano de 2014, o Projeto 

Reinventando o Ensino Médio3. Tal projeto, pensado e implementado pelo Governo de 

Minas Gerais objetivou-se na reformulação do Ensino Médio, de forma a adequá-lo às 

novas exigências da sociedade, oferecendo uma formação mais qualificada aos jovens 

 
3 O Projeto Reinventando o Ensino Médio iniciou-se em 2011, como projeto piloto, e em 2014, teve sua 
expansão em todas as escolas públicas estaduais mineiras, que oferecem o Ensino Médio, ampliando a carga 
horária deste para 3.000 horas. Foi implementado seguindo Resolução SEE nº 2.030/2012 e apresentou 
como objetivos a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental; 
a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e 
prática; a preparação básica para o trabalho e cidadania do educando para continuar aprendendo; além do 
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico, gerando competências e habilidades nas áreas de 
empregabilidade, tendo em vista a inserção do aluno no mundo do trabalho (MINAS GERAIS, 2013e). Sua 
implementação foi gradativa, assim, os alunos do 1º ano do Ensino Médio foram os primeiros a serem 
contemplados com a viabilidade de execução do mesmo. Tal estratégia foi definida pelo Governo para 
identificar os efeitos do projeto nas escolas participantes, o que permitiria captar e oportunizar a busca por 
melhorias diante de possíveis problemáticas. No entanto, no ano de 2015, período em que ocorreu a 
mudança de governo, suas atividades foram paralisadas. Tal paralisação se deu devido o surgimento, por 
meio de diálogos com vários segmentos de representatividade da sociedade, de novas propostas para 
repensar o Ensino Médio de forma a contribuir para a sua inovação (SOUZA, 2016).  



23 
 

mineiros, como forma de ressignificar a escola pública.  

Tendo como eixo central a Água, nossos alunos do primeiro ano do Ensino Médio 

foram os primeiros a receber a implementação do projeto. Foi então que nossas dúvidas 

se iniciaram, nos rodeamos de perguntas e questionamentos diversos, em meio a um 

projeto piloto que até então era uma novidade. Surgiu assim o principal questionamento: 

Como desenvolver um trabalho que tivesse como tema principal a Água e que despertasse 

o interesse de nossos alunos?  

Cientes de que formar é muito mais do que treinar os educandos no desempenho 

de suas destrezas (FREIRE, 2017a), partimos para uma ação dialógica, rompendo com os 

esquemas característicos de uma concepção bancária4 de educação, segundo a qual os 

saberes são transferidos em uma relação vertical entre educadores e educandos. Tal ação 

se deu com o objetivo de compreender quais sentidos estavam sendo construídos pelos 

educandos diante do desafio posto. 

Propusemos, então, desenvolver um trabalho que respondesse às necessidades de 

uma aprendizagem significativa, que fosse ao encontro da realidade e experiências dos 

alunos, modificando a metodologia da mera transmissão de conteúdo, para uma 

metodologia que estimulasse e incentivasse os alunos na apropriação do seu saber, 

conectado com sua realidade sociocultural.  

Conscientes da importância de uma proposta significativa, em um primeiro 

momento, provocamos em nossos alunos uma reflexão em torno do tema central de nosso 

eixo de trabalho, instigando-os, de forma crítica e reflexiva a pensar sobre diversos 

aspectos relacionados à temática Água. Na etapa seguinte, propusemos um diagnóstico 

inicial dos problemas ambientais daquela região, que se conectasse com o eixo central do 

projeto. Para isso, partimos da seguinte questão: Vocês identificam algum problema 

ambiental em nossa região, relacionado à água?  

Tal estratégia foi estabelecida com o intuito de desenvolver nos alunos a 

capacidade de busca, estimulando seu interesse e sua curiosidade, possibilitando uma 

aprendizagem mais dinâmica, significativa e crítica. A partir da problematização, os 

alunos levantaram inúmeras informações, que foram apresentadas e debatidas em sala de 

aula. Foi possível verificar, neste momento, um consenso entre os alunos de que o maior 

problema ambiental vivenciado pela comunidade era a degradação do Rio Jacaré5.  

 
4 Tipo de educação denunciada por Paulo Freire, sobretudo no livro intitulado Pedagogia do Oprimido 
(2017b) e que será objeto de nossa discussão no Capítulo 2 desta Dissertação.   
5 O Rio Jacaré é o principal curso d’água de Oliveira, nasce na Serra do Galba, divisa entre Oliveira e São 
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Sendo este rio o principal curso d’água da região e que vem sendo utilizado para 

o abastecimento de água do município de Oliveira/MG, percebemos a importância de 

criar um projeto que envolvesse os alunos com a história e a importância do mesmo para 

a comunidade local, gerando reflexões sobre os valores e as ações que os sujeitos possuem, 

frente ao meio no qual estão inseridos. Reconstruir a história de um determinado local, 

ou até mesmo de pessoas, é uma forma de compreendermos o nosso hoje, reconhecendo-

nos como seres criadores e recriadores da nossa própria história (FREIRE, 2014b). Diante 

destes aspectos, desenvolvemos, ao longo daquele ano, um projeto intitulado: Diário de 

um Rio: Diferentes olhares sobre o Jacaré6, com o intuito de explorar a história deste rio 

e a relação da comunidade de Morro do Ferro com o mesmo.  

O objetivo geral foi o de trabalhar os sentimentos e as percepções que envolvem 

os moradores de Morro do Ferro em relação a este curso d’água, resgatar sua história e 

sua importância para o distrito, com a finalidade de construir um significado próprio do 

estilo de vida de ontem e de hoje desta comunidade e assim, contribuir para a construção 

de seu processo histórico frente às diferentes formas de sua utilização. Desta forma, 

buscamos oportunizar à comunidade perceber-se e perceber o rio de forma crítica, 

gerando uma reflexão em torno dos problemas de degradação pelos quais vem passando.  

Ao ultrapassarmos os limites da sala de aula, partimos, então, para a reconstrução 

histórica deste rio. Buscamos moradores antigos do Distrito, que residiam há cerca de 20 

anos às suas margens, para um diálogo que nos possibilitasse a busca do que 

procurávamos, as respostas para as nossas perguntas, a compreensão das diferentes 

formas de olhares para a mesma realidade.  

O ontem, o hoje e o provável futuro do rio foram os tópicos principais das 

entrevistas, a origem de seu nome, os acontecimentos mais significativos, a relação da 

comunidade com este ao longo dos anos, as possíveis causas que levaram a sua 

degradação, foram perguntas que nos inquietaram em torno do objeto de estudo.  

O projeto oportunizou aos educandos e à própria educadora contextualizar e 

problematizar a história do rio e seus significados com os atuais problemas de degradação 

 
Tiago, sendo afluente do Rio Grande. Suas águas deságuam no Rio Paraná, passando por outros importantes 
rios, para por fim, desaguar no oceano Pacífico. Disponível em: 
http://gazetademinas.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=198. Acesso em: 06 mar. 2021.  
6 Nome sugerido pelos alunos para o nosso projeto. Este foi baseado em uma atividade proposta no Caderno 
de Educação Ambiental Água para a vida, Água para todos: Guia de atividades, desenvolvido pela 
Instituição não governamental WWF – BRASIL.  
Disponível em: http://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/index.cfm?uNewsID=2986. Acesso em: 06 
mar. 2021.  
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que vem sofrendo. A apropriação destes saberes possibilitou aos alunos se reconhecerem, 

como sujeitos históricos, capazes de ser e estar no mundo e com o mundo (FREIRE, 

2019b), uma vez que, junto à comunidade local, os alunos buscaram dados históricos do 

rio, seu significado, valores e representações, passando a protagonistas do seu processo 

de ensino-aprendizagem.  

Para além da reconstrução histórica do Rio Jacaré, este projeto possibilitou o 

desenvolvimento de outras atividades didático-pedagógicas. Após a constatação do tema 

em torno da problematização inicial, em conjunto com os alunos, demos início à 

construção de várias atividades voltadas para o eixo temático Água. Nesta etapa, ocorreu 

o processo de apropriação de alguns conhecimentos científicos de Biologia, Física e 

Química, a exemplo: a distribuição da água no planeta, tipos de água (salgada, doce 

potável, mineral e salobra), a água e suas fases físicas, mudanças de fases da água, o ciclo 

da água, obtenção e tratamento de água em uma ETA7, poluição e contaminação da água 

e doenças transmitidas pela água.  

Além disso, em uma perspectiva socioambiental, desenvolvemos com os alunos 

uma série de debates e seminários em torno de reportagens jornalísticas, locais, regionais 

e nacionais, sobre a crise hídrica vivenciada, naquele mesmo ano, pela Região Sudeste 

do país (Fig. 01)8. Tal estratégia possibilitou o desenvolvimento de discussões em torno 

das questões sociais, políticas, econômicas e culturais relacionadas ao tema. Destacamos 

que, a partir dos trabalhos realizados, foi perceptível a construção de uma compreensão 

crítica sobre a realidade, além do estabelecimento de relações entre o social, o científico 

e o ambiental.   

 
7 Estação de Tratamento de Água – ETA.  
8 Copilado das reportagens jornalísticas que foram utilizadas durante os debates e seminários promovidos 
junto aos alunos.  
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Figura 1: Algumas reportagens utilizadas durante os debates e seminários 

 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora 
 

No percurso daquele ano, os educandos apropriaram-se de reflexões sobre o 

provável futuro do rio, relacionado às degradações pelas quais vem passando. Ao longo 

dos debates promovidos, os educandos tiveram a oportunidade de apresentar propostas 

para minimizar os efeitos degradadores, e sugeriram um futuro preferível. Como uma 

forma de buscar um futuro alternativo, esse futuro preferível foi baseado em reflexões 

sobre como gostariam de vê-lo e como as pessoas se relacionariam com ele, foram 

apresentadas por meio de um painel, em forma de linha do tempo, o qual reuniu todas 

informações em uma ordem cronológica. 

Trago esse pequeno recorte da minha história, porque, ao debruçar-me sobre ele, 

pude refletir sobre minha formação e prática, e a importância de um ensino que propicie 

a construção de sujeitos críticos transformadores de suas realidades, que contribua não 

somente com a formação escolar, mas também com a formação cidadã, comprometida 

com o social e construída em seu contexto histórico.  

A partir dessa experiência “tive a sensação de que realmente outras práticas são 

possíveis e que não há aprendizagens sem entrega, sem exposição a uma viagem que tire 

do lugar, que nos faça sair da zona de conforto” (KOHAN, 2017, pp. 81-82). Foi o início 

de um novo olhar sobre minha prática. Uma viagem, que possibilitou em mim novas 

formas de pensar, de ver, de sentir e de aceitar o novo, de aceitar o risco, pois para nós, 

aprender foi construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem “[...] 

abertura ao risco e à aventura do espírito” (FREIRE, 2017a, p. 68). Possibilitou 

compartilhar com os educandos a euforia de conhecer o mundo, de “promover uma 

educação formadora de mundo” (MASSCHELEIN, 2013, p. 259 apud KOHAN, 2017, p. 
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74).  

A experiência proporcionou, também, um novo saber, alicerçado no 

reconhecimento de que a prática pedagógica é autônoma, capaz de promover 

transformações, dando maior sentido ao papel do professor, como agente de mudanças de 

sua própria prática educativa, comprometida não só com o escolar, mas também com o 

social. Fez-me compreender ainda, a partir de meu contexto próprio de vida e docência, 

que a educação é uma forma de intervenção no mundo e que ensinar exige um 

comprometimento e reconhecimento de que ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, 

que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção” 

(FREIRE, 2017a, p. 47).  

A experiência possibilitou-me ver as relações educativas como passíveis de 

transformações. Marcas concretas ficaram, se expandiram e ganharam um sentido 

completamente novo, novas buscas, novas enunciações, novas (re)construções de 

posturas autônomas, críticas e transformadoras. A partir da minha inquietação e indagação 

com a experiência vivida, fui provocada a investigar outras possibilidades de ensino que 

possibilitassem o (re)conhecimento da realidade experienciada pelos alunos. Uma 

experiência inicial que despertou a consciência de que já não era possível continuar 

realizando da mesma maneira a prática docente. 

 

1.2 TODOS PELO RIO JACARÉ: UM DESDOBRAMENTO NO CAMINHAR DO EU-

PROFESSORA 

 
Caminhante, o caminho são teus passos, nada mais; 

caminhante, não há caminho: o caminho se faz ao 
andar.  

Antônio Machado 

 

Conforme a epígrafe que abre esta seção, o poeta espanhol Antônio Machado nos 

ensina que o caminho se faz ao caminhar. Ao meu ver, foi a junção das curvas de um rio, 

com uma sala de aula, que criou em mim meu andar, meu caminhar. Passos que guiam 

para a criação, para a renovação, para um quefazer humano, comprometido, engajado 

com a realidade. Passos para caminhar não apenas no mundo, mas com o mundo (FREIRE, 

2019b). Esse caminhar ensopado pelas águas daquele rio dialoga com os desdobramentos 

que aqui se seguem. Um desdobrar no caminhar do eu-professora.       

Ainda no ano de 2014, devido à implementação do Projeto Reinventando o Ensino 

Médio e a execução do Projeto Diário de um Rio, nossos alunos foram convidados para 
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um dia de campo na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA em Sete 

Lagoas/MG. Este dia teve como objetivo apresentar um projeto sobre a construção de 

barraginhas9.  

Neste dia de campo, também estiveram presentes vários produtores rurais e 

membros da comunidade local do Distrito de Morro do Ferro. O interesse dos produtores 

e moradores do distrito se deu pelo fato de que as barraginhas são intervenções que 

auxiliam na prevenção de voçorocas e aproveitamento de águas de chuvas.  

Na visita à Embrapa esteve presente uma jovem estudante, acompanhando seu avô. 

A estudante em questão ficou fascinada com o projeto apresentado e, retornando ao 

Município de Oliveira, procurou professores e funcionários de sua escola de origem com 

o interesse de criar um grupo para trazer o projeto para o nosso município. Foi neste 

momento que um grupo constituído por professores, secretárias, ambientalistas e outros 

atores sociais se uniram para discutir a possibilidade de implementação do Projeto 

Barraginhas em Oliveira, como forma de buscar soluções para a crise de água que nos 

atingia naquele momento.  

O grupo empenhado na busca por soluções apresentou, no mesmo ano, uma 

proposta de projeto com o objetivo de implementar a construção de barraginhas nas áreas 

rurais de nosso município na Câmara Municipal de Oliveira. Durante essa reunião, um 

dos vereadores presentes sugeriu aos participantes do encontro a possível criação de uma 

Ong10, o que poderia facilitar o processo de captação de recursos e a disseminação do 

projeto. Assim nasce a primeira Ong Ambiental do Município de Oliveira/MG. Em uma 

assembleia com os membros constituídos nos primeiros encontros foi oficializada a 

criação do Grupo Ambiental de Desenvolvimento Sustentável – GRAMDS (Fig. 02 e 03).  

Conforme Izquierdo (2012, p. 80) “os acontecimentos vão marcando as decisões”, 

assim nasce minha participação neste grupo, um desdobramento de meu caminhar 

enquanto professora. Por meio do trabalho realizado com os alunos em Morro do Ferro e 

o grande interesse em buscar possíveis técnicas de preservação do Rio Jacaré, recebi o 

convite para assumir a presidência do GRAMDS. Foi uma enorme satisfação, primeiro 

por perceber que nosso trabalho estava sendo reconhecido e, segundo, por poder 

 
9 As barraginhas são pequenas bacias escavadas no solo em formato de prato ou meia lua, com diâmetro 

médio de 16 m e profundidade média de 1,8 m. São construídas dispersas nas pastagens e lavouras e têm a 

função de captar água de enxurradas, controlando a erosão e guardando a água no subsolo. Disponível em: 

https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/134/barraginhas. Acesso em: 

08 ago. 2019. 
10 Organização não governamental.  
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representar um grupo unido por sentimentos e ideais comuns em torno da busca por um 

ambiente melhor.  

 

Figura 2: Assembleia para a constituição do Grupo Ambiental de Desenvolvimento Sustentável 

 
Foto: João Belo 

 

Figura 3: Assembleia de Posse da Mesa Diretora 2014/2016 

 
Foto: João Belo 

 

No início de nossa gestão, as ações estavam voltadas para a implementação do 

projeto de construção de barraginhas nas áreas rurais. Porém, a adesão, por parte dos 

produtores, foi mínima, o que nos fez repensar as ações da ONG. Durante o ano de 2015, 

realizamos eventos mais pontuais, como a Redação Premiada, em parceria com as escolas, 



30 
 

Semana da água e do Meio Ambiente, palestras, dentre outros. Todos os eventos contaram 

com grandes parcerias com órgãos importantes do município de Oliveira como: o Sistema 

de abastecimento de água e esgoto do município - SAAE, a Prefeitura Municipal de 

Oliveira e a Câmara Municipal de Oliveira.  

No ano de 2016 a ONG recebeu novos agentes mobilizadores. Demóstenes 

Romano, jornalista e um admirador da natureza, veio completar o time. Neste momento, 

nasce a campanha Todos pelo Rio Jacaré11 (Fig. 04). Voltamos toda nossa atenção e 

esforços para este projeto, que tinha como objetivo aumentar as águas do Rio Jacaré, por 

meio da descompactação dos solos e aproveitamento da água das chuvas.  

 

Figura 4: Lançamento da Campanha “Todos pelo Rio Jacaré” 

 
Foto: Luciano Soares 

 

As primeiras atividades operacionais do GRAMDS na campanha foram 

desenvolvidas nas nascentes da cabeceira do Rio Jacaré, por ser emblemático, em gestão 

de águas, começar de cima para baixo, conforme explicou Demóstenes Romano durante 

o desenvolvimento da campanha. O Rio Jacaré é formado pela junção de dois córregos: 

Lavrinha e Tatu. Lavrinha nasce na divisa entre Oliveira e Passa Tempo e, na outra 

vertente, na divisa entre Oliveira, São Tiago e Resende Costa nasce o córrego Tatu. Em 

 
11 Uma das atividades operacionais de maior visibilidade do GRAMDS tem sido o Projeto Todos pelo Rio 

Jacaré. Tem como proposta inicial cuidar da bacia do Rio Jacaré, desde as suas primeiras nascentes, na 

comunidade de Ouro Fino, até nas proximidades do Córrego dos Bois e do Pontilhão de Areia, local onde 

o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realiza captação de água para abastecimento do Município 

de Oliveira. Disponível em: Informativo Impresso Gramds. 



31 
 

uma região conhecida como Espigão o encontro desses córregos forma o Rio Jacaré.  

Descendo ao longo de 118 Km, cortando outros 7 municípios, o Rio Jacaré deságua no 

Rio Grande (Fig. 05). 

 

Figura 5: Junção dos Córregos Lavrinha (a direita) e Tatu (a esquerda) formando o Rio Jacaré 

 
Foto: Luciano Soares 

 

Por meio da parceria entre o GRAMDS, a Associação dos Agricultores Familiares 

de Ouro Fino12, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (EMATER), Ministério Público e Promotoria do Meio Ambiente de Oliveira/MG, 

iniciamos a implementação do projeto.  

A área definida como bacia prioritária pelo GRAMDS, localizada na Comunidade 

Rural de Ouro Fino, mede 6.358 hectares, abrangendo 137 nascentes e abrigando 266 

habitantes em 87 moradias. A principal atividade econômica da região onde se encontra 

a bacia, definida pelo GRAMDS, é a pecuária leiteira. Outra atividade econômica natural 

da região é o cultivo de mandioca para a produção de polvilho, biscoitos e derivados. 

Além do café, da cana-de-açúcar e a criação de gado de corte. Por isso, a região foi 

contemplada com a implementação e execução do Projeto Todos pelo Rio Jacaré. A 

proposta do GRAMDS está centrada na formação e recuperação de pastagens, por 

conciliar o interesse e a necessidade dos produtores rurais, melhorando, 

 
12 A comunidade de Ouro Fino localiza-se a 17 Km do Distrito de Morro do Ferro. Região onde também se 
encontram as principais nascentes, que formam os Córregos Lavrinha e Tatu e, consequentemente, o Rio 
Jacaré, local escolhido pelo GRAMDS para início da implementação do projeto Todos pelo Rio Jacaré.  
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consequentemente, a gestão ecológica na região.  

Por meio da descompactação dos solos daquela região, adequação das estradas 

vicinais, construção de barraginhas, curvas de níveis associadas ao uso de subsolagem e 

outras técnicas adequadas, pretendemos aumentar a capacidade de absorção de águas de 

chuvas aos lençóis freáticos e aquíferos, no ideal de que as águas de chuvas sejam 

aproveitadas ao máximo na infiltração, ao invés de se transformarem em enxurradas. De 

acordo com Filho (2018) as águas subterrâneas dependem de chuvas infiltradas, por meio 

de áreas de recargas, sendo que esta depende da permeabilidade de seu solo, que pode ser 

realizado na sua descompactação, com a proteção das florestas, pastagens bem manejadas 

ou cultivos agrícolas feitos a partir de coberturas, preferencialmente sem aração.   

Em 2017, foi realizada a primeira intervenção em uma propriedade rural, 

localizada na bacia do Córrego Tatu, região de Ouro Fino. Nela, foram construídas seis 

curvas de nível, com extensão total de 815 metros, 10 barraginhas, subsolagem e plantio 

direto de capim braquiária, envolvendo, desta forma, a recuperação de pastagens e o 

aumento da capacidade de absorção de águas das chuvas, portanto, evitando a formação 

de enxurradas. Já em 2018, a segunda propriedade, e por sinal a mais impactada por 

erosões, recebeu do projeto 790 metros de curvas de níveis, sete barraginhas, subsolagem 

e plantio de sementes, além disso, o solo recebeu 14 toneladas de remineralizador. Para 

os técnicos do GRAMDS e da EMATER, esta área, apesar de pequena, menos de dois 

hectares, é um exemplo de como eram os locais onde hoje se encontram as grandes 

voçorocas de Morro do Ferro (Fig.06).  
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Fotos: Luciano Soares 

 

Graças aos auxílios financeiros e institucionais recebidos, com especial destaque 

à mobilização de recursos da Promotoria do Meio Ambiente e à coordenação técnica do 

escritório da EMATER/Oliveira, ambas as áreas estão em processo de recuperação, 

transformadas e adequadas às necessidades dos proprietários e aos objetivos do Projeto 

 

 

Figura 6: Intervenções na Propriedade do Sr. João Batista 
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Todos pelo Rio Jacaré. Para Filho (2018, p. 05):  

 

Resultados sustentáveis em mobilizações pelas Águas dependem de 
metodologias adequadas, de agendas positivas, de resultados efetivos, 
de transparência em objetivos e estratégias, de equilíbrio entre emoção 
e razão, de sintonia entre Pessoas Físicas e Jurídicas, de cooperação 
entre instituições públicas e privadas. E de muita tolerância, paciência, 
persistência, coerência, consistência e consequência.  

 

Aqui reside o sentido de nossas ações. Por isso, um desafio, um sonho coletivo 

que tem conquistado espaços, encorajado e estimulado outros na mesma causa. Em uma 

busca coerente e esperançosa de que todos possam participar desse jeito diferente de ver, 

de sentir e de cuidar das nossas águas.  

 

1.3 DA MITIFICAÇÃO À OMISSÃO, DA OMISSÃO À AÇÃO – COMPREENDENDO 

O CONTEXTO DA SITUAÇÃO-LIMITE  

 
Religar lembranças, reconhecer fatos, feitos, gestos, 

unir conhecimentos, soldar momentos, reconhecer 
para conhecer melhor. 

Paulo Freire 

 

Consideramos que os eixos condutores da questão, que mobilizam a presente 

pesquisa são os projetos: Reinventando o Ensino Médio, Projeto Diários de um Rio e o 

Grupo Ambiental de Desenvolvimento Sustentável. Estes recortes são movimentos 

importantes para (re)conhecer o ambiente que iremos descortinar. Redizer o vivido gerou 

o dizer, que agora se dirá, se viverá.  

Em Diários de um Rio, apresentei um relato de experiência, que procurou 

investigar as impressões dos moradores de Morro do Ferro em relação ao seu principal 

curso d’água. Resgatamos seu contexto histórico, a partir da percepção da sua degradação. 

Descortinamos valores e representações, saberes e apropriações, omissões e ações. Ações 

que me levaram ao encontro com o novo, com o grupo GRAMDS. Grupo que, permeado 

de vontade, de um quefazer fundante de uma ação, de um compromisso com os homens 

e com o mundo, busca minimizar os efeitos degradantes das ações culturais, sociais e 

ambientais nas curvas do nosso Jacaré.  

O que tem, Diários de um Rio e GRAMDS, em comum? Ambos apresentam um 

descortinar para alguns dos problemas ambientais que vêm sofrendo o Distrito de Morro 

do Ferro. Problemas que há tempos estão ensopados de histórias, de contos, de dizeres. 
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Minha passagem por estes caminhos, a apreensão dos fatos, dos novos saberes, é 

indispensável para o processo em que reconheço para conhecer melhor. Reconhecer os 

processos de degradação sofridos pelo Rio Jacaré, por meio das experiências vividas, 

levou-me ao reconhecimento da importância do desvelamento da realidade ambiental 

daquela região. Neste momento apresento, nas linhas que se seguem, os principais 

problemas ambientais que têm permeado de contos, recontos e contrapontos o Distrito de 

Morro do Ferro.  

O Distrito de Morro do Ferro pertence ao município de Oliveira/MG e está 

localizado na região Centro-Oeste do estado de Minas Gerais, contando com uma 

população de 2.500 habitantes. Sua economia está voltada para agricultura e pecuária, 

destacando-se na produção de pequenas lavouras de verduras e legumes. Além da 

produção de derivados do leite (feitos com leite de búfalas), produção de cachaça 

artesanal, café e de biscoitos diversos. O perímetro urbano do distrito está no alto de uma 

colina, ladeada por grandes erosões e voçorocas (SANTIAGO, 2018).  

Há muitos anos Morro do Ferro vem sofrendo com o aumento significativo de 

erosões, que levou ao aparecimento de voçorocas. De acordo com Santiago (2018), Morro 

do Ferro está cercado por erosões enormes, algumas muito próximas das residências e do 

cemitério local (Fig. 07). Ainda de acordo com este autor, atualmente as voçorocas 

atingem 1.000 metros de comprimento por 610 de largura e 4 metros de profundidade, o 

equivalente a 70 campos de futebol. Para Gomide et al (2011), a região Sul de Minas 

Gerais apresenta um quadro preocupante, com grandes áreas comprometidas com a 

degradação do solo pela erosão hídrica do tipo voçoroca.  

 

 

 

Foto: Rilvanio 

Figura 7:  Voçorocas em Morro do Ferro 
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O site da Agência Embrapa de Informação Tecnológica conceitua tal fenômeno 

geológico como sendo formações de grandes buracos de erosão, causados pela chuva e 

intempéries, em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo, que fica 

cascalhado e suscetível de carregamento por enxurradas. O desenvolvimento das ravinas 

e voçorocas, descrito na literatura brasileira, é, geralmente, atribuído a mudanças 

ambientais induzidas pelas atividades humanas. Alves et al (apud Silveira & Mendonça, 

2009, p. 232) explicam que:   

                                       
[...] as voçorocas são fenômenos naturais de gênese e evolução 
complexa, já que tanto os fluxos superficiais quanto os subsuperficiais, 
bem como os diversos tipos de movimentos de massa podem atuar 
isolada ou conjuntamente na sua formação e evolução. 

 

As voçorocas de Morro do Ferro são rodeadas de muitas discussões, sobretudo 

por algumas lendas, ficando conhecida como A lenda das Voçorocas. Segundo os mais 

antigos moradores do lugar, um padre teria rogado uma praga ao povoado, ao ficar 

sabendo que um dos coronéis da região teria prometido surrá-lo, devido a um atraso para 

a celebração da missa natalina. De acordo com Martins (2011):  

 

[...] o cônego Meireles de Barros teria rogado uma praga ao povoado, 
ao ficar sabendo que o mais poderoso fazendeiro da região, o coronel 
Arnaldo Silva, teria prometido surrá-lo na frente de todo mundo, por 
causa de um atraso na celebração de uma missa de Natal. O coronel 
teria dito que, se o padre não chegasse para a celebração da missa até o 
meio dia, seria amarrado em um dos coqueiros da praça e tomaria uma 
surra. Segundo a história, o padre não chegou a levar surra. Ele teria 
ficado sabendo dos planos do coronel e logo rogou a praga: o coronel 
iria acabar na miséria e Morro do Ferro seria comigo pelos buracos! 
(MARTINS, 2011, pp. 723-724).  

 

Santiago (2018) relata esta passagem em seu livro - De São João Batista a Morro 

do Ferro - uma segunda origem da “Lenda das Voçorocas”. Este relato, de acordo com 

o autor, está descrito no livro Patrimônio Cultural em Morro do Ferro (2016, p. 27), no 

qual descreve a seguinte história: 

 

[...] narra a história do padre de Oliveira que não apareceu no povoado 
no horário marcado para celebrar a Missa do Galo. Um coronel, chefão 
do lugar prometeu dar-lhe uma surra. Ao romper do dia, quando o padre 
e o sacristão chegaram ao local, justificaram o atraso dizendo que o 
problema foi uma enchente que impossibilitou sua chegada. Ambos 
tiveram que passar a noite no maior tormento, com frio e fome, 
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esperando que as águas abaixassem para que pudessem atravessar o rio 
a cavalo. Por isso, os dois não teriam conseguido chegar a tempo, mas 
já sabiam da notícia de que seriam “punidos”. Mesmo assim, o vigário 
celebrou primeiro a missa de Natal. Depois, disse aos moradores que 
poderiam dar nele a surra conforme o prometido. Mas, que antes, 
ficassem sabendo de dois detalhes: primeiro, o lugar iria terminar em 
barrancos, voçorocas; segundo, as palmeiras ao redor da igreja iriam 
morrer. No dia seguinte, as palmeiras começaram a morrer. E as 
voçorocas estão infernizando a vida da comunidade até hoje, a ponto de 
Morro do Ferro ter se tornado uma ilha cercada de buracos.  

 

As Lendas que permeiam as Voçorocas de Morro do Ferro, com sua forma 

imaterial, representam a Cultura daquele povo. Com significado único, apropriada pelos 

diferentes atores sociais, elas criam e recriam os saberes em torno do seu ambiente natural 

e social. Como cultura, elas transformam o mundo, transformam os seres que vivem e 

revivem com o mundo. A significação cultural da Lenda das Voçorocas faz-se tão 

importante que, de acordo com Santiago (2018), ela foi inventariada como patrimônio 

cultural imaterial na categoria forma de expressão.  

Contudo, também se faz necessário conhecer os fatores ambientais e antrópicos 

que possivelmente contribuíram para o voçorocamento em Morro do Ferro. Para isso 

precisamos, inicialmente, conhecer o tipo de solo daquela região. Morro do Ferro é uma 

região dominada por solos das classes Cambissolos de vegetação de campos cerrados. 

Uma das principais características desse tipo de solo é serem pouco profundos, muitas 

vezes, cascalhentos, pedregosos e arenosos. Estes tipos de terreno são pobres em 

nutrientes, por isso, possuem uma vegetação rala ao final da estação de estiagem. Porém, 

o maior problema desse tipo de solo é o risco de erosão. Devido à baixa profundidade, o 

que acarreta a baixa permeabilidade, estão mais susceptíveis a processos erosivos, com a 

formação de sulcos causados pelas enxurradas, mesmo quando usados como pastagens13.  

As principais características apresentadas por este tipo de solo podem ser uma das 

causas do desencadeamento do voçorocamento em Morro do Ferro. Por sua vez, no livro 

História Contemporânea de Oliveira 1961 - 2011, Martins (2011) apresenta outras causas 

para o início do processo erosivo no Distrito.  

De acordo com o autor, dentre as possíveis causas está a exploração mineral na 

região. Ocorrida no início da colonização, por garimpeiros e tropeiros, a exploração de 

metais preciosos, como o ouro, provavelmente desencadeou o desmonte da terra com 

 
13 Disponível em: 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONTAG01_8_2212200611538.ht
ml. e em: http://cultura.oliveira.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/historia/26678. Acesso em: 08 set. 
2019. 
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grande revolvimento do solo, deixando-o exposto e instável, logo, susceptível a processos 

erosivos. Outro fator apresentado por Martins (2011), estaria relacionado com o 

surgimento do arraial e o início de atividades de pecuária leiteira. Para o autor:  

 

Tais atividades levaram ao desmatamento para abertura de áreas. Nesse 
processo, com a remoção da vegetação, o solo fica mais vulnerável, 
uma vez que as raízes da vegetação que fazem a amarração do solo não 
estavam mais presentes. Além disso, a absorção da água da chuva 
também fica comprometida, o que a faz ganhar mais velocidade e força 
ao escoar por áreas desmatadas (MARTINS, 2011 p. 726).  

 

Outro processo, que pode explicar o surgimento das voçorocas, está relacionado à 

retirada de cascalho. Ocorrido entre as décadas de 1960 e início da década de 1980, a 

remoção do material de cobertura, de uma serra que fica na entrada do distrito, foi 

utilizado para o fornecimento de cascalho para a construção da rodovia Fernão Dias e 

para a BR-494, respectivamente (MARTINS, 2011). Desde a década de 1960 vários 

estudos, relatórios e pareceres foram realizados, com o intuito de compreender as causas 

e buscar soluções para o voçorocamento em Morro do Ferro. Porém, Martins (2011) nos 

explica que, mesmo com toda essa mobilização, não houve concretização de nenhum dos 

projetos.  

As voçorocas causam grandes prejuízos, ambientais, sociais e econômicos. E, para 

a sua recuperação, são necessárias ações de acompanhamento e investimento, tanto por 

parte do poder público, quanto por parte da comunidade local. Para Martins (2011): “o 

que falta é vontade e empenho político. Há um consenso entre os profissionais da área: 

as autoridades governamentais não se empenham na recuperação das voçorocas porque 

não há visibilidade para este tipo de ação, uma vez que o processo de recuperação pode 

ser muito lento (MARTINS, 2011 p. 727).  

Na mesma linha de raciocínio, o jornalista e vice-presidente do GRAMDS, 

Demóstenes Romano Filho, nos explica que as características do solo, presente nesta 

região, associadas ao seu mau-uso, levaram, por anos e anos, ao surgimento das voçorocas. 

Além das causas levantadas por Martins (2011), Demóstenes Romano acrescenta a 

agressão sofrida por estes solos pela exposição à radiação solar, devido à remoção da 

cobertura vegetal, e às queimadas, ocorridas anualmente, além do assoreamento 

provocado pelo pisoteio de bovinos. Tais ações, geram a compactação dos solos, 

diminuindo sua permeabilidade para a penetração das águas de chuvas. Essas águas, ao 

não penetrarem no solo, ganham força e velocidade pelos campos abertos, iniciando o 
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processo de erosão hídrica. 

Santiago (2018) nos lembra que as análises realizadas por especialistas, durante 

todo esse período, indicam que as voçorocas morroferrenses já estão entre as maiores do 

país. E que o processo erosivo ainda continua e que este pode causar a instabilidade de 

taludes, perda de terra fértil, assoreamento de rios, aumento de enchentes e contaminação 

das águas subterrâneas.  

Diante do exposto, tornam-se imprescindíveis ações de monitoramento e análises 

acerca de como se encontram os processos de voçorocamento em Morro do Ferro. Porém, 

é imprescindível lembrar que, para que tais processos sejam vistos pela comunidade e por 

conseguinte pelo poder público, é importante inseri-la no (re)conhecimento de sua 

existência. Existência, que vai além da praga do Padre: parte dela, como conhecimento 

cotidiano, mas vai além dela. Existência que caminhe para sua problematização e que aos 

poucos se transforme em um processo contínuo de perceber-se e percebendo-se possa 

tornar-se um corpo consciente, captador, apreendedor, transformador, capaz de intervir na 

realidade e intervindo (re)construir uma nova história. Como nos lembra Freire (2017a): 

os homens são os únicos seres que, social e historicamente, tornam-se capazes de 

apreender. E apreender é construir, reconstruir, constatar para mudar.  

O pequeno distrito é rodeado por lendas e por problemas, que, uma vez 

constatados, apresentam-se como situações-limites (FREIRE, 2017b) desta comunidade. 

Neste sentido, a construção de uma proposta que as aborde de modo problematizador, 

propiciando a tomada de consciência e a construção de uma compreensão crítica da 

realidade, pode contribuir para o (re)conhecimento dos sujeitos que dela fazem parte. 

Propor ao povo, ao longo de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, 

presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, “não só 

no nível intelectual, mas no nível da ação” (FREIRE, 2017b, p. 120) é o que justifica a 

opção pelo desenvolvimento de uma proposta de pesquisa-formação neste contexto. 

 

1.4 PESQUISA: TRAJETÓRIAS NASCENTES DO “EU-PROFESSORA-

PESQUISADORA” 
 

Mais importante que saber é nunca perder a 
capacidade de aprender.  

Leonardo Boff  

 
Nas palavras de Leonardo Boff encontro a razão de ser das escolhas que fiz. Suas 

palavras traduzem o que sinto, ao relembrar os recortes de minhas andarilhagens, recortes 
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que constituíram em mim um novo saber, que busca, diante de uma inquietude, aprender 

cada vez mais. Relembrar estes recortes de minha andarilhagem pelas curvas da educação, 

enquanto professora e animadora de um processo, é imprescindível para a compreensão 

do novo caminhar em que me encontro. Recortes e andarilhagens que me trouxeram para 

o meu novo eu: de professora-pesquisadora. Aqui habita a essência da pesquisa, como 

ela se adentrou em meu caminho, constituindo as escolhas que eu fiz. Ser professora e ser 

pesquisadora são marcas entrelaçadas em meu caminhar. Enquanto professora, não 

poderia deixar de ser pesquisadora. Pesquisadora de minha prática, prática que, em si, foi 

fazendo-se minha pesquisa.   

Após concluir a licenciatura em Ciências Biológicas, na Universidade do Estado 

de Minas Gerais em 2011, comecei a lecionar na rede pública do Município de Oliveira, 

momento em que me deparei com um ensino bancário14, denunciado por Freire, praticado 

por um grande número de professores. A partir da minha inquietação, diante do exposto, 

uma série de questionamentos começou a emergir, fui despertada a ir em busca de outras 

metodologias educacionais, que possibilitassem uma participação mais efetiva dos 

estudantes. Nesse período, ingressei no Curso de Especialização em Ensino de Ciências 

por Investigação (2013-2014), no qual aprofundei meus estudos nesta perspectiva de 

ensino. As aulas, durante o curso, foram momentos de muita reflexão e aprendizagem, 

que aguçaram o meu desejo de aprender cada vez mais.   

Desde então, procurei dedicar-me aos estudos nesta linha de pesquisa, e durante o 

ano de 2014, tive a oportunidade de colocar em prática parte do que vinha aprendendo. 

Diários de um Rio despertou em mim a certeza de que o ensino é muito mais do que 

dissertar conceitos e fórmulas, prontas e acabadas. Ensinar implica preparar os estudantes 

para a vida, no contexto que é o deles, para que, a partir daí, cada sujeito do processo 

educativo perceba-se como sujeito histórico, consciente de sua própria existência. Uma 

experiência enriquecedora, que possibilitou novos trabalhos sobre a educação.  

Em 2015, a experiência vivenciada em Diários de um Rio, levou-me ao encontro 

com Paulo Freire. Meu trabalho de conclusão da Especialização permitiu-me 

compartilhar com outros professores essa experiência tão significativa de meu processo 

de form(ação). E, naquele momento, fui despertada em pensar no quanto esta experiência 

pedagógica associava-se aos princípios da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire (2017a). 

 
14  Ensino voltado para a mera transmissão de fórmulas, conteúdos e teorias por parte dos educadores 
(FREIRE, 2017b).   
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Como na confluência entre dois rios, neste momento, o Ensino de Ciências por 

Investigação encontrou-se com os preceitos de Paulo Freire.  

O encontro entre esses “dois rios” despontou em mim um grande interesse, fui 

pesquisá-lo e encontrei-me com a Pedagogia crítica de Paulo Freire, disciplina isolada, 

ofertada pelo Mestrado em Educação da UFSJ. A docente responsável pela disciplina foi 

a professora Bruna Sola da Silva Ramos. Até então, não possuía conhecimentos sobre o 

educador Paulo Freire, e ao ouvir a professora Bruna Sola proferir sobre sua vida e obra, 

fiquei impressionada. A cada encontro meu interesse aumentava e, por meio das leituras, 

fui percebendo uma íntima relação entre a Perspectiva Problematizadora de Paulo Freire 

e o Ensino de Ciências por Investigação. Então, como proposta final da disciplina, Bruna 

oportunizou a escrita de um artigo, que buscava refletir sobre as potencialidades do 

pensamento freireano, para o diálogo com diferentes pesquisas em andamento no 

Mestrado em Educação da UFSJ.  

Em “Diários de um Rio”: a educação problematizadora de Paulo Freire e o 

Ensino de Ciências por Investigação15, apresentei uma possível relação entre a proposta 

da educação problematizadora/libertadora de Paulo Freire e as características que 

potencializam o Ensino de Ciências por Investigação. Para dialogar com o anunciado na 

literatura, apresentei um relato de experiência, cujo objetivo foi o de trabalhar em uma 

perspectiva investigativa.  

Minhas andarilhagens pela educação não pararam por aí. Minha entrada no grupo 

de pesquisa GECDiP – Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico, ampliou ainda 

mais minhas prospectivas de professora-pesquisadora. Ao longo das reuniões, tive a 

oportunidade de conviver com outros e com eles aprender novos conhecimentos, e foi 

conhecendo cada vez mais a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, que despertou em 

mim o desejo de fazer pesquisa.  

Rememorar as “tramas vividas, os fatos, os debates, discussões, projetos, 

experiências e diálogos”, é imprescindível para a compreensão do que ainda está sendo. 

A elas juntou-se “a marca de novos fatos, novos saberes, constituindo-se, então, em novas 

tramas” (FREIRE, 2019c, p. 18). Ensino e pesquisa, tramas estruturadoras de meu 

quefazer.  

Parece-me que posso encontrar aqui um início. O início do meu eu-professora-

 
15 SILVEIRA, J. A.O. Diários de um Rio: a educação problematizadora de Paulo Freire e o Ensino de 
Ciências por Investigação. In: RAMOS, Bruna Sola da Silva. Paulo Freire e a Pesquisa em Educação. 
Porto Alegre: Sulina, 2016. 302p.  
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pesquisadora. Tecendo esses “eus” em meu caminhar, nasce o meu objeto de pesquisa, 

que começa nas histórias aqui relatadas, nestas construções. Aliados a outros cenários de 

minha história, foram constituindo-se minha temática investigativa. E são 

imprescindíveis para a compreensão do lugar de onde partiremos. Recortes que formam 

o eixo que me move a pesquisar. O capítulo seguinte aprofunda nosso atendimento acerca 

da Educação Libertadora, descrita por Paulo Freire, tendo em vista a promoção de uma 

educação libertadora e crítica.  
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2 A CONCEPÇÃO PROBLEMATIZADORA DA EDUCAÇÃO: INSTRUMENTO 

PARA A LIBERTAÇÃO 

 
Em oposição à Concepção Pedagógica Tradicional, mencionada em momentos 

anteriores, abordamos a Concepção Problematizadora da Educação, proposta por Paulo 

Freire (2017a). Diferente da Concepção Bancária de Educação, em que os saberes são 

transferidos em uma relação vertical entre educadores e educandos, a Concepção 

Problematizadora busca a superação destas relações. Além disso, essa concepção está 

alicerçada no reconhecimento de uma realidade mutável e na verdadeira vocação de 

homens e mulheres: Ser Mais; portanto, este entendimento está direcionado para a 

humanização, para a libertação, jamais para a domesticação.   

Desse modo, neste capítulo, apresentamos essa concepção de educação, por meio 

da abordagem dos fundamentos teóricos que a respaldam e de algumas de suas principais 

categorias. Para isso, foi realizada uma análise teórica, na qual a principal referência é o 

livro Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2017b). A opção por essa obra justifica-se por 

ela apresentar os pressupostos necessários à fundamentação do referencial adotado na 

presente pesquisa.  

Todavia, antes de tudo, consideramos necessário discorrer sobre as tramas e os 

começos em que o pensamento de Paulo Freire ganha forma e vida. É indispensável versar 

sobre a história de vida deste educador e sobre como ela foi fundamental para 

compreender a germinação de seu pensamento. Recobramos a importância de se revisitar 

o passado para entender o lugar que ocupamos no mundo. Espaço de aprendizado, de 

reflexão e compreensão de que o homem não é separado de seu contexto, ele é inteireza. 

 

2.1 TEMPOS VIVIDOS, TEMPOS FUNDANTES 

 

Paulo Freire é um pensador comprometido com a 
vida: não pensa ideias, pensa a existência. 

Ernani Maria Fiori 
 

Olhar para trás, para a infância, para o passado e assim compreender a origem de 

nossos sonhos, de nossas escolhas, de nossas posições talvez seja um exercício difícil, 

mas não impossível e é, de fato, essencial. Construir e reconstruir nossas histórias requer 

que olhemos para trás, para todo o passado, que nos encaminhou até aqui, e que agora 

culmina na percepção que temos de nós, no reconhecimento do que somos nós. Assim 



44 
 

aprendemos, apreendemos o sentido da vida, o amor à vida, o testemunho mais fiel sobre 

como pensamos e agimos no e com o mundo.  

Com esse olhar para trás, assumimos as potencialidades do revisitar os tempos 

vividos por Paulo Freire. Tempos vividos, tempos fundantes, imprescindíveis para a 

composição de seu pensamento e fundamentais para a compreensão de seu legado. Não 

apenas um legado escrito, mas uma prática e uma vida dedicada à educação, “uma vida 

feita escola, uma escola de vida” (KOHAN, 2019, p. 15).   

Paulo Reglus Neves Freire, conhecido no Brasil e no mundo como Paulo Freire, 

foi um educador e filósofo brasileiro. Nasceu no Bairro da Casa Amarela, em 19 de 

setembro de 1921, em Recife (PE), e faleceu em São Paulo, em maio de 1997. Filho de 

Joaquim Temístocles Freire, Tenente da Polícia Militar de Pernambuco, e de Edeltrudes 

Neves Freire.  

Conforme o próprio Freire (1989, p. 11), ele começou a ler com sua mãe, no chão 

do quintal de sua casa, à sombra das mangueiras, na Estrada do Encantamento, no Bairro 

da Casa Amarela: “Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das 

mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão 

foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz”.                               

Paulo Freire teve uma infância marcada pela “dureza de sobreviver com o mínimo 

de condições financeiras” (ARAUJO FREIRE, 1998, p. 03). Aos 10 anos, mudou-se para 

Jaboatão, cidade vizinha à Recife, onde experimentou o sabor das dores e das alegrias. 

Foi lá que viveu a perda de seu pai, assistiu à angústia de sua mãe, mas fortaleceu-se 

mediante o amor que entre ele, seus irmãos e sua mãe foi aumentando diante das 

dificuldades enfrentadas (ARAÚJO FREIRE, 1996). A mudança para Jaboatão, em 

meados de 1932, representou uma experiência traumática para Freire. Ao ser arrancado 

de seus cantos preferidos, separado de seus companheiros, de amigos, da natureza que o 

cercava, viu-se como se estivesse sendo expelido. Foi uma experiência difícil, a qual 

assim Freire descreve: 

  

Mais do que qualquer outra coisa me percebia como se estivesse sendo 
expelido, jogado fora de minha própria segurança. Sentia um medo 
diferente, até então não experimentado, me envolver. Era como se 
estivesse morrendo um pouco. Hoje sei. Vivia na verdade, naquele 
instante, a segunda experiência de exílio semiconsciente. A primeira 
fora a de minha chegada ao mundo assim que deixei a segurança do 
útero de minha mãe (FREIRE, 2019a, p. 73). 
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Contudo, foi também em Jaboatão, que Freire se envolveu em certas tramas que o 

fizeram mudar de psicologia. A relação com o rio em que nadava e pescava, as novas 

amizades, o futebol em campos improvisados, os sítios e suas árvores, iam tornando-se 

momentos de alegria e de aprendizagem. Foi lá também que aprendeu o gosto pela língua 

portuguesa, pelos estudos da gramática, “gosto que seria reforçado e aprofundado em 

seguida, já no Colégio Osvaldo Cruz”16 (FREIRE, 2019a, pp. 95-92). Em uma das notas 

escritas para a Pedagogia da Esperança, Ana Maria de Araújo Freire17 escreve sobre a 

relação de Paulo Freire com o tempo vivido em Jaboatão:  

 

Jaboatão foi um espaço/tempo de aprendizagens, de dificuldades e de 
alegrias vividas intensamente, eles ensinavam a harmonizar o equilíbrio 
entre o ter e o não ter, o ser e o não ser, o poder e o não poder, o querer 
e o não querer. Assim, forjou-se Freire na disciplina da esperança 
(ARAÚJO FREIRE, 2019c, p. 301).  

 

O espaço/tempo marcou Paulo Freire e mostrou-lhe não apenas as novas amizades, 

a natureza e seus contornos, mas também, as mazelas da vida, situações mais dramáticas 

que a sua, a exploração e a miséria dos camponeses. Tudo isso, que se revelava naquele 

mundo, é onde encontram-se as mais remotas razões de sua radicalidade.    

Antes de concluir seus estudos universitários, Paulo Freire casou-se, em 1944, 

com a professora primária Elza Maria Costa Oliveira, com quem teve cinco filhos. Elza 

influenciou e contribuiu para a teoria do conhecimento formulada por Paulo Freire. 

“Assim, para melhor compreender a obra freireana e a própria história da educação no 

Brasil é necessário se levar em conta as contribuições de Elza" (SPIGOLON, 2016, p. 12). 

O próprio educador, de acordo com Spigolon (2016), sempre fez questão de registrar em 

seus trabalhos e escritos, ora na forma de dedicatórias, ora nas citações, as contribuições 

da esposa para o seu pensamento e a sua prática político-pedagógica. 

Paulo Freire ingressou, aos 22 anos, na Faculdade de Direito do Recife. Formou-

se em 1947, porém, não exerceu a profissão. Posteriormente, trabalhou no Serviço Social 

da Indústria – SESI, assumindo mais tarde a direção da Divisão de Educação e Cultura 

entre os anos de 1947 a 1954, onde se tornou superintendente entre 1954 e 1957. O tempo 

vivido no SESI foi um tempo fundante na vida de Freire. Tratou-se de um local onde ele 

teve contato com a educação de adultos/trabalhadores e percebeu o quão questões 

 
16 Escola privada de Recife/PE, onde Paulo Freire completa os estudos secundários – cursos fundamental e 
pré-jurídico. Tinha como Diretor o Professor Doutor Aluízio Pessoa de Araújo.  
17 Segunda esposa de Paulo Freire.  
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referentes à educação, e mais particularmente à alfabetização, precisavam ser enfrentadas 

(ARAÚJO FREIRE, 1996).   

Assim, sua posição foi a de realizar um trabalho em favor das camadas populares, 

nem assistencialista nem populista, mas sim, popular. Para Araújo Freire (1998, p. 07), 

esse trabalho foi a germinação de seu Pensamento Pedagógico, pois é nesse momento 

que ele tem contato com o povo, faz a escuta do povo, valoriza e compõe sua “Teoria do 

Conhecimento”. De acordo com Araújo Freire (1998, p. 07):  

 

Escutar para Paulo Freire, não é um simples ouvir. Pode-se ouvir e 
esquecer, e o ato de Paulo Freire não era ouvir para simplesmente 
escutar. Era ouvir e trazer isso para o coração, para a sua sensibilidade, 
para a sua inteligência, para a sua reflexão teórica. Elaborar, 
sistematizar e devolver “isso” sistematizado ao povo.  

 

Enquanto trabalhou no SESI, Freire conviveu com os pescadores, com os 

operários e com os agricultores. Viajou pelo Estado de Pernambuco, dialogou com o povo, 

escutou o povo. Foi um tempo que possibilitou seu reencontro com a classe trabalhadora, 

visto que o primeiro encontro havia se dado durante a infância e a adolescência, em 

Jaboatão, em sua convivência com “filhos de trabalhadores rurais e urbanos” (FREIRE, 

2019c, p. 26). Desta forma, Freire reconhece a importância de sua passagem pelo SESI 

na construção de sua formação política e pedagógica. Em Pedagogia da Esperança 

(2019c, p. 26), denomina esse período de tempo fundante, pois via nele o começo de sua 

compreensão do pensamento, da linguagem e da aprendizagem dos grupos populares 

(BARRETO, 1998).  

Foi ainda no SESI que Freire desenvolveu um programa, o qual objetivava a 

construção de uma escola democrática e que buscava a efetiva integração entre 

professores e pais dos alunos das escolas mantidas pela rede. Para isso, foram criados os 

Círculos de pais e professores. Freire (2019a) explica que, durante os encontros, ele e sua 

equipe escolhiam os temas a serem apresentados nos Círculos. “Escolhíamos nós mesmos 

os temas e, segundo, palestrávamos sobre eles” (FREIRE, 2019a, pp. 147-148). 

Entretanto, depois de receberem uma crítica do pai de um aluno de um dos núcleos do 

SESI, crítica que Paulo Freire diz ter sido de extraordinária importância, ele e sua equipe 

perceberam a necessidade de aprofundarem-se suas experiências democráticas. A partir 

deste momento, passaram a discutir com professoras e famílias as temáticas fundamentais 

das reuniões seguintes. Tal experiência foi fundamental para Paulo Freire compreender o 

quanto é diferente falar para e falar com os participantes.  
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Assim, o educador buscou envolver pais e estudantes em discussões sobre 

problemas educacionais e sociais, o que significou considerar os contextos familiares e 

sociais, o respeito ao conhecimento com que os educandos chegavam à escola e à sua 

identidade cultural, além da superação da transferência mecânica dos conteúdos. Freire e 

sua equipe pretendiam a democratização da escola e das diferentes relações que nela são 

estabelecidas (FREIRE, 2019a).  

Além deste trabalho, desenvolveu um outro projeto, agora com os Sesianos Clubes. 

Utilizando métodos semelhantes, ele e sua equipe encorajaram as lideranças operárias a 

discutirem seus problemas individuais, a se posicionarem e a tomarem decisões quanto à 

organização de seus clubes, assim como a irem, aos poucos, aprendendo democracia e 

praticando-a. O objetivo era o de integrar o trabalhador ao processo histórico e estimulá-

lo à organização individual de sua vida na comunidade (GERHARDT, 1996).  

As experiências realizadas no SESI, mesmo que limitadas pelas fronteiras daquela 

instituição, renderam aspectos positivos. Como bem nos lembra Freire: 

 

O convite que fizemos ao operário para que ele se tornasse, através de 
seu clube, responsável também pela recuperação da instituição, 
participando assim, verdadeiramente, de nossa administração, foi aceito. 
O operário foi chamado. Veio até nós. Participou. Atuou. Resolveu 
problemas. Sugeriu medidas. Sentiu-se responsável (FREIRE, 1959, p. 
21).  

 

Para Freire (2019a), o tempo de experiências vividas e saberes produzidos foi 

indispensável às práticas das quais, posteriormente, faria parte. Tempo em que somou 

aprendizagens, como a importância da informação e da formação; a reflexão crítica sobre 

a prática e a indagação dessa prática, indispensáveis a quem se insere no processo de 

mudança da realidade. Tempos vividos, tempos fundantes, que carregam as marcas do 

diálogo, da criticidade e da transformação social. Tais tramas foram indispensáveis à 

elaboração da Pedagogia do Oprimido. 

Em fins de 1959, Paulo Freire prestou concurso e obteve o título de Doutor em 

Filosofia e História da Educação, ao defender a tese intitulada Educação e Atualidade 

Brasileira. Já no ano seguinte, em 1960, Miguel Arraes, prefeito da cidade de Recife, 

objetivando ampliar os trabalhos de educação, convidou intelectuais, líderes operários e 

artistas, dentre os quais estava Paulo Freire, a se engajarem na criação de um movimento 

político-educacional de caráter autônomo, o Movimento de Cultura Popular de 

Pernambuco (MCP).  
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O MCP tinha a finalidade de promover e incentivar a educação de crianças e 

adultos, além de democratizar a cultura das camadas populares, preparando-as para a vida 

e para o trabalho. De acordo com Costa (2012), movimentos como esse percebiam na 

cultura popular o tema central, capaz de provocar o povo a conscientizar-se acerca de seu 

papel histórico e mobilizar-se politicamente. Ademais, trata-se de um movimento 

necessário para a compreensão crítica sobre o papel da cultura no processo de formação 

das camadas populares, como no da luta política pelas necessárias mudanças de que a 

sociedade brasileira precisava (FREIRE, 2019a). 

Consoante, Germano (1997) aponta que, para além da alfabetização de adultos, 

adolescentes e crianças, esses movimentos pretendiam politizar e conscientizar o povo 

para que ele pudesse participar efetivamente da vida do país e influenciar decisivamente 

na transformação da sociedade brasileira.  

Foi no MCP que Paulo Freire fez suas primeiras experiências no campo da 

alfabetização de adultos. Esse momento é marcado pelo surgimento dos Círculos de 

Cultura Popular. De cunho democrático, os Círculos de Cultura eram espaços onde, 

dialogicamente, ensinava-se e aprendia-se. Em tais espaços, o conhecimento era 

produzido, não por justaposição, mas em comunhão com educadores e educadoras, 

educandos e educandas. Ao permitirem a leitura do mundo e o reconhecimento de uma 

cultura própria, os Círculos de Cultura eram traduzidos em espaços de formação, de 

transformação, criação e recriação do mundo (FREIRE, 2019a).      

Dantas e Linhares (2014) também destacam a importância dos Círculos de Cultura 

como uma proposta pedagógica de caráter democrático e libertador, que ao propor uma 

aprendizagem integral rompe com a fragmentação da educação e busca uma tomada de 

posição perante os problemas vivenciados em determinado contexto, promovendo a 

ampliação do olhar sobre a realidade. Loureiro e Franco (2012) corroboram ao afirmarem 

que os Círculos de Cultura, como espaços educativos onde transitam diferentes 

subjetividades e diferentes saberes, assumem a experiência do diálogo de forma coletiva 

e solidária, em que oprimidos constroem caminhos comuns para dar conta de seus 

problemas.     

Além do MCP, dos Centros e Círculos de Cultura, Paulo Freire engajou-se também 

em uma campanha de alfabetização de adultos. Convidado pelo jornalista e então 

Secretário de Educação do estado do Rio Grande do Norte, Calazans Fernandes, nasce 

assim, sob a coordenação de Paulo Freire, a Campanha de Alfabetização de Adultos de 
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Angicos18. Dessa maneira, em princípios de 1963, Paulo Freire põe em prática seu método 

de alfabetização de adultos. Tal método não se tratava de técnicas, de instrumentalização, 

pois tinha o princípio de alfabetizar, politizando. Para Araújo Freire (1998, p. 10), o 

método é “parte de uma compreensão maior”, que não buscava apenas aprender a leitura 

de uma palavra, mas também a leitura do mundo, a compreensão do mundo, de modo que 

cada educando construiria seu próprio conhecimento com base nos temas e nas palavras 

geradoras.  

Assim, a Campanha de Alfabetização de Adultos levou Paulo Freire a ficar 

conhecido como o educador voltado para as questões do povo. Logo depois, a convite do 

recém-empossado Ministro da Educação Paulo de Tarso Santos, do governo Goulart, 

Paulo Freire foi convidado para realizar uma campanha nacional de alfabetização. Sob 

sua coordenação, nasceu o Programa Nacional de Alfabetização (ARAÚJO FREIRE, 

1996). Ainda conforme Araújo Freire (1996), o programa tencionava alfabetizar 5 

milhões de adultos. Macêdo (2015) salienta que, nesse processo de alfabetização, os 

alfabetizandos e alfabetizandas seriam desafiados a perceberem as injustiças que os 

oprimiam e a necessidade de lutar por mudanças. No entanto, os conservadores, 

antipopulistas e as forças de direita, civis e militares, sentiram-se ameaçados e reagiram 

fortemente contra o programa, que foi extinto em 14 de abril de 1964, pelo Decreto nº 

53.886 (SCOCUGLIA, 2019).  

No mesmo ano, Paulo Freire foi preso e processado. Ele autoexilou-se e, aos 43 

anos de idade, foi para a Bolívia, “levando consigo o ‘pecado’ de ter amado demais o seu 

povo e se empenhado em politizá-lo para que sofresse menos e participasse mais das 

decisões” de vida pública (ARAÚJO FREIRE, 1996, p. 42, grifo da autora). Contudo, 

após a Bolívia sofrer um golpe de estado, Freire, então se dirige para o Chile, onde 

permanece até 1969, atuando como consultor da UNESCO e como assessor do Instituto 

de Desenvolvimento Agropecuário e do Ministério da Educação do Chile. Neste período 

é publicado, inicialmente em inglês, nos Estados Unidos, o livro Pedagogia do Oprimido, 

no ano de 1970. Além disto, Freire também lecionou nos Estados Unidos, mudando-se 

para Cambridge, a fim de lecionar em Harvard entre 1969 e 1970.  

Ao se mudar para Genebra, Freire, assumiu o cargo de Consultor Especial do 

Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, o que o proporcionou 

 
18 Cidadezinha localizada no sertão do Rio Grande do Norte, foi o palco em que Paulo Freire pôs em prática 
o seu método de alfabetização de adultos. 
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trabalhos humanitários na África, Ásia, Oceania e América, contudo, ainda estava 

proibido de adentrar no Brasil. Freire contribuiu com países africanos como Cabo Verde, 

Angola e Guiné-Bissau, recém libertos, para que esses países desenvolvessem maneiras 

próprias de educação de seu povo, destoados do julgo do colonizador. Apenas em 1979, 

Freire pôde ter acesso ao seu passaporte brasileiro, adentrando no país pelo aeroporto de 

Viracopos em São Paulo, proferindo, em sua chegada, em clima de festa, a célebre frase: 

“é preciso re-aprender meu país”, no sentido de buscar uma reconfiguração do Brasil pós 

golpe militar.  

Já em nosso país, Freire foi professor na PUC em São Paulo, retornando, de fato, 

em 1980. Além disso, Freire ainda lecionou na Universidade de Campinas (UNICAMP) 

até 1990. Em 1989, torna-se Secretário de Educação de São Paulo, sob o governo de Luiza 

Erundina e por meio do Partido dos Trabalhadores (PT), do qual Freire é também co-

fundador. Sua função como Secretário de Educação, foi exercida com amorosidade e 

respeito aos oprimidos, conforme relata Nita no fragmento a seguir: 

 

Assim, ‘seu’ trabalho foi profícuo ‘mudando a cara da escola’, como 
costuma dizer. Reformou as escolas, entregando-as às comunidades 
locais dotadas de todas as condições para o pleno exercício das 
atividades pedagógicas. Reformulou o currículo escolar para adequá-lo 
também às crianças das classes populares e procurou capacitar melhor 
o professorado em regime de formação permanente. Não se esqueceu 
de incluir o pessoal instrumental da escola como agente educativo, 
formando-o para desempenhar adequadamente tal tarefa. Eram os 
vigias, as merendeiras, as faxineiras, os(as) secretários(as) que, ao lado 
de diretores(as), professores(as), alunos(as), e pais de alunos, faziam do 
ato de educar um ato de conhecimento, elaborado em cooperação a 
partir das necessidades socialmente sentidas (ARAÚJO FREIRE, 1996, 
p. 47). 

 

Em 1992, Freire se afasta deste cargo, mas ainda se dedicou à escrita até o seu 

falecimento em 1997. Paulo Freire foi um pensador da práxis. Falava em educação social, 

da necessidade de estimular o povo a participar da vida pública, da importância do 

processo de conscientização, do ato de conscientização, do pronunciar o mundo, que não 

é apenas saber ler e escrever, mas também, interferir no mundo, é fazer parte das decisões 

do seu mundo, de sua comunidade, de sua cidade, de seu país (ARAÚJO FREIRE, 1998). 

Dedicou a maior parte da sua vida à educação dos excluídos, era contrário a toda forma 

de educação excludente e elitista. Deixou uma vasta obra, composta por dezenas de livros, 

textos, artigos, conferências, seminários, entrevistas etc. Por isso, Paulo Freire ainda 

influencia grande número de educadores e pesquisadores em todo o mundo 
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(SCOCUGLIA, 2019).   

A vida de Paulo Freire envolve as marcas de diferentes fatos e experiências. 

Envolve tramas da infância, da mocidade, dos começos da maturidade. Envolve ainda 

soldaduras e ligaduras, que permitiram a Freire religar lembranças, “reconhecer fatos, 

feitos, gestos, unir conhecimentos, soldar momentos, reconhecer para então conhecer 

melhor” (FREIRE, 2019c, p. 27). Ele foi um andarilho no mundo e sua pedagogia se 

fundamenta no diálogo das pessoas entre si e com a realidade. Esse educador aprendeu e 

lutou com os oprimidos para a superação das relações opressoras. Aprendeu, mas 

sobretudo nos ensinou “que saber é nunca perder a capacidade de aprender” (BOFF, 2019, 

p. 09)  

As narrativas de sua vida expressam sua própria experiência como objeto de 

estudo. Ao narrar suas histórias de vida, apodera-se delas e torná-las ponto de partida para 

sua teoria. São (bio)biografias que constituem princípios fundamentais de sua concepção 

de educação: a Concepção Problematizadora da Educação. Deixo agora um pouco de sua 

vida para mergulhar em sua obra. É um movimento importante para a compreensão de 

seu pensamento. Pensamento que também é existência.   

 

2.2 AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO SEGUNDO PAULO FREIRE  
 

Aí se encontram as raízes da educação mesma, 
como manifestação exclusivamente humana. Isto é, 

na inconclusão dos homens e na consciência que 
dela têm. Daí que seja a educação um quefazer 

permanente. Permanentemente, na razão da 
inconclusão dos homens e do devenir da realidade. 

Paulo Freire 
 

Discorrer sobre as concepções de educação, segundo Paulo Freire, significa 

sinalizar as duas vertentes de educação que permeiam sua base teórica. Antagônicas, uma 

se instaura como instrumento da dominação de outrem, chamada de educação bancária. 

A outra, problematizadora, pretende a libertação de toda a humanidade. No entanto, ao 

encararmos a educação como processo, como uma totalidade, que envolve diferentes 

relações entre os homens e entre estes com o mundo, é fundamental a sua compreensão 

como fenômeno exclusivamente humano.  

“Ai se encontram as raízes da educação mesma” (FREIRE, 2017b, p. 102), a 

compreensão do caráter histórico e da historicidade dos homens. Em Freire, os homens 

são seres da práxis, captam e compreendem a realidade, são seres que estão sendo. 
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Cientes de sua incompletude, de seu inacabamento, porque históricos, imersos em uma 

realidade igualmente histórica, é que se voltam para a educação. Para Romão (2017), o 

impulso que leva o ser humano à educação é ontológico, próprio de sua natureza. Homens 

e mulheres tornam-se educáveis na medida em que reconhecem esse inacabamento e, 

conscientes de sua incompletude, inserem-se na busca permanente, da qual o próprio 

homem é sujeito. O objetivo dessa busca permanente é o de ser mais e ser mais é uma 

vocação para a humanização, que se expressa em um permanente movimento de busca. 

Além disso, a busca pelo saber encontra-se arraigada ao homem como um desafio, como 

vocação histórica, tal qual o seu “anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, 

pela recuperação de sua humanidade roubada” (FREIRE, 2017b, p. 40).  

A desumanização, o ser menos, representa o contrário da humanização. Embora 

ambas sejam possibilidades ao homem enquanto ser inconcluso e consciente dessa 

inconclusão, somente a primeira se constitui como verdadeira vocação dos homens. A 

desumanização é distorção da vocação do ser mais, distorção possível na história, mas 

não vocação histórica, uma vez que  

 

Se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens, 
nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de 
total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 
desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como ‘seres 
para si’, não teria significação. Esta somente é possível porque a 
desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, 
destino dado, mas resultado de uma ‘ordem’ injusta que gera a violência 
dos opressores e esta, o ser menos (FREIRE, 2017b, p. 40, grifos do 
autor). 

 

A esse respeito e ancorada pelos pressupostos freireanos, Silva (2018) salienta que:  

 

Denunciar a desumanização é denunciar a manutenção do status quo, 
as desigualdades sociais, as injustiças e a situação dos oprimidos. 
Recuperar a humanização que fora roubada é também lutar pela paz. 
Ambas são conquistadas com a busca de justiça social, luta pela 
liberdade e o reconhecimento do ser como sujeito histórico e 
transformador (SILVA, 2018, p. 28).  

 

Apoiado nessa visão ontológica, Freire destaca que uma educação comprometida 

com a humanização jamais poderá reforçar o processo de desumanização, ao contrário, 

deve esforçar-se para combatê-la. Ademais, precisa ser uma educação comprometida com 

o desvelar da realidade opressora, desvestida da roupagem alienada e alienante, de modo 

que seja uma força de mudança e de libertação (FREIRE, 2014b).   
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Neste sentido, a práxis pedagógica do professor, compreendida como ação-

reflexão sobre o mundo para transformá-lo, pode desenvolver-se ou para a domesticação 

ou para a libertação. Consciente ou não, uma educação para o homem-objeto ou uma 

educação para o homem-sujeito (FREIRE, 2014b). 

São duas as concepções de educação apresentadas por Freire: da educação que 

visa à domesticação do homem; da educação que tenciona a libertação do homem. A 

primeira concepção compreende os homens como seres vazios, fá-los homens-objeto; já  

a segunda compreende os homens como seres de busca, conscientes de sua presença no 

mundo, fá-los homens-sujeito.  

Em seu livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (2017b) descreve, à luz de sua 

experiência como andarilho no mundo, estas duas concepções de educação: a concepção 

bancária da educação e a concepção problematizadora/emancipadora da educação. 

Freire (2014b), partindo da ideia da libertação dos oprimidos de sua condição de 

uma quase coisa, ao passo em que vê na prática educativa essa possibilidade, salienta que 

não será por meio da educação praticada e defendida por uma elite, cujo interesse estaria 

na alienação do homem e da própria sociedade brasileira, que se poderá chegar à 

libertação.  

No decorrer de sua trajetória, como educador, Paulo Freire constata a ineficiência 

do nosso modelo educacional, alicerçado em um modelo capitalista, totalmente moldado 

aos interesses de uma classe dominante. Freire traz à tona a necessidade de uma 

transformação nas práticas educativas, de forma a ser capaz de romper com as ideologias 

de domínio e, assim, proporcionar uma nova consciência acerca dos sujeitos e de sua 

realidade sociocultural.  

Começa, então, a corporificar sua proposta de educação, buscando caracterizar a 

educação bancária, fortemente arraigada no contexto escolar, e apresentar uma proposta 

de educação libertadora, isto é, uma educação que possibilitasse a transformação da 

consciência dos sujeitos que dela participassem. Uma educação que, conforme Freire:  

 

Possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. De 
sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de seu 
tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, 
em vez de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio “eu”, 
submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo 
constante com o outro (FREIRE, 2014b, p. 118).  

 

Scocuglia (2019) ressalta que essa educação parte de um processo educativo 
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voltado para a revolução da realidade opressora, para a eliminação da consciência do 

opressor introjetada no oprimido, via ação político-dialógica.  

No entanto, na concepção bancária da educação, a ação dialógica é suprimida em 

função dos processos narrativos que a sustentam. De acordo com Freire (2017b), nessas 

narrações se assentam os pressupostos da educação bancária: “narração ou dissertação 

que implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os educandos” 

(FREIRE, 2017b, p. 79). Desta forma,  

 

[...] a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são 
depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o 
educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras 
incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem (FREIRE, 
2017b, p. 80).  

 

Macêdo (2015), ancorado em Freire, enfatiza que tal concepção de educação visa 

a tornar o educando um sujeito passivo, adaptando-o a uma estrutura opressiva. Nela, o 

educando é tratado como mero recipiente, em que o conhecimento é depositado e 

guardado. Em outras palavras, “educa-se para arquivar o que se deposita” (FREIRE, 

2019b, p. 49). Assim, a tarefa da educação e do educador reduz-se a depositar conteúdos, 

fatos e informações desconectados da realidade, cabendo aos educandos receberem os 

depósitos, arquivá-los e memorizá-los. Logo, na concepção bancária da educação, o 

homem é o próprio arquivado, já que, tanto educador, quanto educando, perdem seu poder 

de criar, de recriar e transformar, pois fora da busca e da práxis os homens não podem ser, 

fazem-se menos homens (FREIRE, 2019b). Como aponta Freire (2017b, p. 81), “só existe 

saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e como os outros. Busca esperançosa também”.   

A prática bancária alicerça-se em posições de descrença em relação aos educandos, 

ao seu “poder de fazer, de trabalhar, de discutir” (FREIRE, 2014b, p. 127), partindo do 

pressuposto de que estes nada têm a ensinar, a falar, ou a verdadeiramente aprender. Tal 

prática nega-lhes o direito de fala, de busca, de reinvenção e de criação. Além do mais, 

nega-lhes o direito de conhecer, de descobrir, de participar de maneira criadora do 

processo de ensino e, assim, eles são tolhidos da busca, da procura. Com isso, têm sua 

criatividade anulada na medida em que sua ingenuidade é estimulada, “em lugar de 

transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos 

recebidos” (FREIRE, 2017b).  

Para Freire (2017b), a concepção bancária interessa às elites dominadoras, uma 
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vez que desenvolve nos oprimidos uma ação apassivadora, coincidindo com um estado 

de imersão da consciência oprimida. Por conseguinte, as elites aproveitam-se para 

transformar essa consciência oprimida em “vasilhas” a serem enchidas, de forma que os 

slogans a fazem temerosa da liberdade. Neste contexto, a escola e os educadores, que 

servem ao objetivo dos dominadores, satisfazem os interesses dos opressores, uma vez 

que: 

 

Para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua 
transformação. O seu “humanitarismo”, e não humanismo, está em 
preservar a situação de que são beneficiários e que lhes possibilita a 
manutenção de sua falsa generosidade [...] O que pretendem os 
opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação 
que os oprime, e isto para que, melhor adaptando-os a esta situação, 
melhor os dominem (FREIRE, 2017b, pp. 83-84, grifo do autor).  

 

A concepção bancária da educação não reconhece o diálogo à medida que, em sua 

prática, prevalece apenas a palavra do educador, já que este é o que detém a palavra; os 

educandos são os que a escutam docilmente. Permeados pelo autoritarismo docente, os 

educandos não são convidados a conhecer, a descobrir e, portanto, vivenciam uma 

“pedagogia da resposta”, ou seja, uma “pedagogia da adaptação e não da criatividade”, 

pedagogia que inabilita o “risco da invenção e da reinvenção” (FREIRE; FAUNDEZ, 

1985, p. 27). Segundo Freire e Faundez (1985, p. 27), “negar o risco é a melhor maneira 

que se tem de negar a própria existência humana”. 

Na lógica da educação bancária, o saber é sempre uma doação dos que se julgam 

sábios aos que julgam nada saber. Para Freire (2017b), os educadores que alienam a 

ignorância mantêm-se em posições fixas e invariáveis. Estes serão sempre os que sabem, 

enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. Conforme o autor, tais posições 

negam a educação e o conhecimento como processos de busca. Desta forma,  

 

O educador se põe frente aos educandos como sua antinomia necessária. 
Reconhece na absolutização da ignorância daqueles a razão de sua 
existência. Os educandos, alienados, por sua vez, à maneira do escravo 
na dialética hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da 
existência do educador, mas não chegam, nem sequer ao modo do 
escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do educador 
(FREIRE, 2017b, p. 81).  

 
É nesse ponto que se encontra uma falsa visão dos homens. Se para a educação 

bancária a função dos educadores é sempre a de narrar, dissertar, entregar todo saber 

pronto, acabado, estático, transmitindo-o para os educandos, “saber que deixa de ser de 
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experiência feito para ser de experiência narrada ou transmitida” (FREIRE, 2017b, p. 83), 

cabe aos homens simplesmente adaptarem-se, ajustarem-se a uma realidade inalterada, 

determinada. Desta forma, os homens são vistos como espectadores, e não recriadores do 

mundo, estando simplesmente no mundo e não com o mundo (FREIRE, 2017b).  

Para Freire (2017b, p. 87), a educação bancária não se justifica, tendo em vista o 

fato de que não visa à conscientização dos homens, assujeitando-os. Ela não concebe os 

homens como corpos conscientes, mas sim como vazios, transmitindo a ideia de uma 

consciência compartimentada de maneira mecânica, capaz de apresentar-se passivamente 

aberta diante do mundo, à espera de receber permanentemente os depósitos que o mundo 

lhe faz, e que se vão transformando em seus conteúdos. Portanto, na concepção bancária: 

 

Ao educador não cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a 
entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será, também, o de 
imitar o mundo, o de ordenar o que já se faz espontaneamente. O de 
‘encher’ os educandos de conteúdos. É o de fazer depósitos de 
‘comunicados’ — falso saber — que ele considera como verdadeiro 
saber (FREIRE, 2017b, p. 88).  

 

Deste modo, Freire (2017b, p. 88) ressalta que ao receberem o mundo, os 

educandos, seres já passivos, são apassivados ainda mais. Por outro lado, a educação 

bancária vai adaptando-os ao mundo e “quanto mais adaptados, para a concepção bancária, 

tanto mais ‘educados’, porque adequados ao mundo”. Consoante o autor, essa educação, 

que se assenta num conceito mecânico, estático, especializado da consciência, acaba por 

transformar os educandos em recipientes, em quase coisas e, por isso, não pode esconder 

sua marca necrófila (FREIRE, 2017b). Para Freire, 

 

Esta educação não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento 
pela ação dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem 
o mundo e de torná-lo mais e mais humano. Seu ânimo é justamente o 
contrário – o de controlar o pensar e a ação, levando os homens ao 
ajustamento ao mundo. É inibir o poder de criar, de atuar (FREIRE, 
2017b, p. 91). 

 

Como vemos em Freire (2017b), a educação bancária trata-se de uma educação 

opressora, pois não busca a conscientização de seus educandos, ao contrário, ela reforça 

uma relação vertical e autoritária no interior de uma estrutura que os transformam em 

seres para outro, ao mesmo tempo em que substancia a concepção de um saber e de uma 

cultura reservados a uma elite (FREIRE, 1997). Seu propósito está em manter a imersão 
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das consciências em uma “realidade estática, fragmentada e bem-comportada” (FREIRE, 

2017b, p. 79). Ademais, sendo reflexo de uma sociedade opressora, perpetua e mantém a 

ideologia da opressão, manifestada na crença da absolutização da ignorância, tornando-

se, portanto, dimensão da cultura do silêncio (FREIRE, 2017b, p. 82).  

Paulo Freire assume os homens como sujeitos históricos, que criam e recriam o 

mundo, transformando-o. O educando parte da compreensão dos homens como “corpos 

conscientes e na consciência intencionada ao mundo”, por isso, é que a sua educação 

jamais poderá ser um “ato de depositar, de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 

conhecimentos e valores aos educandos” (FREIRE, 2017b, p. 94). Ao contrário, ela deve 

ser uma educação fundada na crença no poder criador dos homens, uma educação que 

rompa com as relações verticais entre educadores e educandos e dialógica, que se insira 

na verdadeira vocação ontológica do homem de ser mais e que atue no sentido da 

humanização, da problematização e da desmistificação da realidade, da sua transformação.   

Esses são os pressupostos da educação problematizadora/libertadora, proposta por 

Paulo Freire; ela implica a superação da contradição entre educadores e educandos, 

fundamenta-se na crença de sua humanização, compreende os homens como seres da 

práxis, da busca, não como mais homens-objeto, mas como homens-sujeitos. Nessa 

concepção, o educador já não é mais o dono do saber, visto que estabelece uma relação 

horizontal, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária e, 

desta forma, ao superar a contradição educador-educando, esse educador já não faria 

depósitos, não tentaria domesticar, não prescreveria. Sua tarefa seria a de saber com os 

educandos e estes com ele, “já não estaria a serviço da desumanização, a serviço da 

opressão, mas a serviço da libertação” (FREIRE, 2017b, p. 86).  

Tal concepção, que compreende a educação em seu papel preponderantemente 

conscientizador e libertador, está comprometida com a humanização dos homens e, 

reconhecendo-os como seres históricos, busca oferecer oportunidades para a participação 

ativa dos educandos no processo educativo, estimulando a criticidade, “problematizando-

os como seres no mundo e com o mundo” (FREIRE, 2017b). Desta forma,  

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e 
com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, 
quanto mais obrigados a responder ao desafio. Desafiados 
compreendem o desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente 
porque captam o desafio como problema em suas conexões com outros, 
num plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão 
resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez 
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mais desalienada (FREIRE, 2017b, p. 98). 
 

Na educação problematizadora/libertadora, educadores e educandos educam-se 

em permanente diálogo, o que implica a reflexão crítica de ambos, e a transformação da 

realidade conhecida é o resultado de sua “inserção crítica na realidade” (FREIRE, 2017b, 

p. 98). Neste sentido, a educação problematizadora/libertadora preconiza a importância 

do diálogo, que é a base indispensável para a realização de uma educação como “prática 

da liberdade” (FREIRE, 2017b, p. 95), e é nesse diálogo que o homem conceberá 

liberdade para pensar, afirmar-se e expressar-se criticamente, tornando-se sujeito de seu 

próprio processo de aprendizagem.  

Sobre a importância do diálogo para uma educação problematizadora, Brandão 

(2015), ressalta que: 

 

É dialogando que o homem problematiza suas vivências, suas 
experiências, e se integra com o mundo, transformando-o, para melhor 
entendê-lo e para voltar a problematizá-lo reinventando-o e recriando-
o. Nesse processo, organiza-se a si mesmo, construindo/reconstruindo 
a sua própria história (BRANDÃO, 2015, p. 31).  

 

Assim, a educação bancária se faz antagônica à educação problematizadora. 

Enquanto a primeira, estando a serviço da desumanização, nega a dialogicidade; a 

segunda, a serviço da libertação, afirma seu caráter dialógico. A educação 

problematizadora, ao superar as contradições postas pela educação bancária, ao romper 

com esquemas verticais, ao realizar-se como prática da liberdade, ao fazer-se dialógica, 

opera agora com um novo termo “não mais educador do educando, não mais educando 

do educador, mas educador-educando com educando-educador” (FREIRE, 2017b, p. 95).    

Desta forma, ao assumirmos a concepção problematizadora da educação como 

princípio dos nossos processos educativos, devemos compreender que: 

 

[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 
é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 
educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem 
juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já não valem. Em que, 
para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com 
as liberdades e não contra elas (FREIRE, 2017b, pp. 95-96 grifos do 
autor).  

 

A este respeito, Freire (2017b) destaca a dicotomia existente na ação do educador 

na prática pedagógica bancária. Percebe-se, nessa prática, de acordo com o autor, dois 
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momentos distintos. Um primeiro, em que o educador exerce um ato cognoscente frente 

ao objeto cognoscível; enquanto prepara suas aulas em locais distintos; e um segundo, em 

que narra, em sala de aula, aos educandos, suas conclusões obtidas acerca do objeto 

cognoscível. Para Macêdo (2015), nesta prática, o educador acaba por mutilar o 

conhecimento e, ao dissociá-lo da totalidade que o engendra, mutila também o educando.  

Dessa forma, conforme Freire,  

 

Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a 
conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não 
realizam nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria 
ser posto como incidência de seu ato cognoscente é posse do educador 
e não mediatizador da reflexão crítica de ambos (FREIRE, 2017b, p. 
96).  

 

Já na concepção problematizadora da educação, não se distingue esses dois 

momentos no quefazer do educador-educando. Para Freire (2017b), este é sempre um 

sujeito cognoscente, quer quando prepara suas aulas, quer quando dialoga com os 

educandos. Os educandos deixam de ser apenas incidência do ato cognoscente dos 

educadores e passam a “ser investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico, também” (FREIRE, 2017b, p. 97). Assim, cabe ao educador 

problematizador a superação do conhecimento no nível da doxa, esfera da mera opinião, 

pelo verdadeiro conhecimento que se dá no nível do logos, esfera da razão. A esse respeito, 

Freire ressalta que: 

 

[...] ensinar não é a simples transmissão do conhecimento em torno do 
objeto ou do conteúdo. Transmissão que se faz muito mais através da 
pura descrição do conceito do objeto a ser mecanicamente memorizado 
pelos alunos. Ensinar [...] não pode reduzir-se a um mero ensinar os 
alunos a aprender através de uma operação em que o objeto do 
conhecimento fosse o ato mesmo de aprender. Ensinar a aprender só é 
válido, desse ponto de vista, repita-se, quando os educandos aprendem 
a aprender ao aprender a razão de ser do objeto ou conteúdo (FREIRE, 
2019c, p. 112).  

 

Para Freire (2017a, p. 25), não é possível o ato de ensinar sem aprender, pois, 

“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Porém, ensinar e 

aprender não podem realizar-se fora do exercício do diálogo, uma vez que é impossível 

ensinar sem compreender como sabem e pensam os alunos, “sem saber o que eles sabem 

independentemente da escola para que os ajudemos a saber melhor o que já sabem, de um 

lado e, de outro, para, a partir daí, ensinar-lhes o que ainda não sabem” (FREIRE, 1997, 
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p. 70). É importante ressaltar que, para a educação problematizadora/libertadora, o 

diálogo é a relação indispensável ao ato cognoscente, desvelador da realidade.  

Da mesma forma, o ser humano é entendido por Freire como alguém sempre 

inacabado, em um processo de constante humanização. Por essa razão, seria, da educação 

libertadora, a responsabilidade de cunhar instrumentos para o que Freire chama de 

emancipação humana, fazendo com que os indivíduos passem de uma consciência 

ingênua para uma consciência crítica e transformadora de suas realidades. Para ele, os 

seres humanos seriam dotados de uma vocação ontológica que é a capacidade de ser mais, 

impedida, em geral, por processos de desumanização advindos das classes dominantes. 

Contudo, é por meio do diálogo, que Freire acredita ser possível tornar os humanos atores 

de seu próprio processo educativo, pautando-se na educação problematizadora. 

Ao diferenciar homens de animais, Freire demonstra que não apenas o 

inacabamento é algo fundante nesta noção, mas também a própria consciência da 

inconclusão. Segundo afirma, os animais não se percebem inacabados, não possuem 

consciência e é essa consciência do inacabamento que faz com que o homem possa se 

instrumentalizar e lutar por melhores perspectivas para sua existência:  

 

Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas 
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. 
Têm a consciência de sua inconclusão. Aís se encontram as raízes da 
educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, 
na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm (FREIRE, 
2017b, p. 83-84). 
 

A consciência da própria existência é, então, algo a ser prezado, sob a ótica de 

Freire. Contudo, essa existência, é, muitas vezes, negada, por meio de processos de 

silenciamento e exclusão dos opressores, tendo em vista a luta de classes à qual nossa 

sociedade está sujeita. Para Freire (2017b), uma existência equilibrada e fraternal entre 

as diferentes classes sociais é um tanto utópica, já que a domesticação das classes menos 

favorecidas não faz com que o indivíduo seja reconhecido em sua integralidade, como 

humano. Desta feita, a interação, a compreensão, a escuta ativa e a amorosidade entre os 

indivíduos são imprescindíveis.  

Nesta perspectiva, percebemos que, para Freire (2017b), o diálogo é base 

fundamental no processo educativo, ele é encontro dos homens entre si, mediatizados 

pelo mundo, buscando compreendê-lo por meio da palavra. Nesse contexto, Paulo Freire 

(2017b) atenta que para a concepção problematizadora da educação, o diálogo não deve 
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ser estabelecido apenas em uma situação pedagógica, mas antes, quando o educador-

educando pergunta-se em torno do que vai dialogar com seus educandos-educadores. 

Conforme Freire, 

 

[...] o educador-educando, dialógico, problematizador, 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 (FREIRE, 
2017b, p. 116).  

 

E nessa busca do conteúdo, que se dá por meio do diálogo, da realidade 

mediatizada e da consciência que temos dela, é que se encontra o processo investigativo 

que Paulo Freire denominou como Investigação Temática (FREIRE, 2017b). A 

metodologia da Investigação Temática, ao se realizar por meio de uma metodologia 

conscientizadora e dialógica, insere os homens em uma forma crítica de pensarem seu 

mundo (FREIRE, 2017b). Assim, rompendo com métodos de ensino tradicionais, tal 

metodologia possibilita a compreensão da ação dos elementos para uma educação 

problematizadora e como eles podem, por meio da investigação temática, contribuir para 

um ensino mais dialógico, reflexivo e problematizador. Desta forma, como bem nos 

lembra Freire (2017b, p. 142), “educação e investigação temática, na concepção 

problematizadora, se tornam momentos de um mesmo processo”.  

 

2.3 A PROBLEMATIZAÇÃO E A DIALOGICIDADE COMO CATEGORIAS 

CENTRAIS DO PENSAMENTO FREIREANO  

 
As categorias problematização e dialogicidade são determinantes na constituição 

do pensamento de Paulo Freire e ocupam espaços centrais para uma educação 

libertadora/humanizadora. Logo, concentramos o foco de nossas análises em uma 

categoria por vez, de modo a contemplar suas particularidades e traços mais marcantes.  

Compreendemos que, na prática, não é possível separar as partes de sua totalidade, 

uma vez que, ao fragmentá-la, poderíamos perder o vínculo com a totalidade analisada. 

No entanto, longe de perder as interações constituintes entre a problematização e 

dialogicidade no pensamento freireano, essa é uma estratégia dialética, que visa à 

ampliação e à compreensão do todo analisado.   

 



62 
 

2.3.1 Problematização  

 
Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou 

um ser condicionado, mas consciente do 
inacabamento, sei que posso ir mais além dele.  

Paulo Freire  
 

 

A concepção ontológica de Freire é marcada pela compreensão dos homens e 

mulheres como seres inacabados. Somos seres “na busca constante de ser mais” (FREIRE, 

2019b, p. 34), somos seres por fazer-se; envolvidos em um processo contínuo de 

autorreflexão, estamos sempre nos fazendo e refazendo. E ao fazer essa autorreflexão, 

descobrimo-nos como seres inconclusos, inacabados, o que nos leva a refletir sobre 

nossas ações e aspirações no mundo. A esse respeito, Gadotti (2003) tece uma importante 

reflexão:   

 

Nós, seres humanos, não só somos seres inacabados e incompletos 
como temos consciência disso. Por isso, precisamos aprender “com”. 
Aprendemos “com” porque precisamos do outro, fazemo-nos na 
relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que 
vivemos (GADOTTI, 2003, p. 47). 

 

É a partir desse reconhecimento de seu inacabamento que a educação, fenômeno 

tipicamente humano, torna-se factível. “O homem se sabe inacabado e por isso se educa” 

(FREIRE, 2019b, p. 33). De acordo com Freire (2019b), o inacabamento do homem 

constitui o núcleo fundamental, no qual se sustenta o processo educativo, de tal maneira 

que: 

 

A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é 
possível para o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. 
Isto leva-o à sua perfeição. A educação, portanto, implica uma busca 
realizada por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito 
de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém 
educa ninguém (FREIRE, 2019b, p. 34).  

 

Neste contexto, a educação apresenta-se como um processo que insere os 

educandos em uma permanente busca de si mesmos, de sua realidade mediatizada, em 

comunhão com outros seres que também procuram ser mais. Trata-se da vocação para a 

humanização (FREIRE, 2019b). Portanto, o ato educacional deve ser o de problematizar 

a realidade concreta, em que se encontram os indivíduos, de forma a torná-los conscientes 

de sua realidade. Assim, o papel da educação projeta-se em um plano dinâmico, que cria 
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espaços para a compreensão do contexto histórico do qual os educandos fazem parte, 

conduzindo-os a situações transformadoras, deixando-os à frente de possibilidades reais 

de percepção de sua realidade (BRANDÃO, 2015).  

Desta forma, compreendemos que a educação problematizadora viabiliza ao 

homem adquirir a consciência de si e de sua realidade, pois “o leva a se posicionar de 

maneira ativa diante dos objetos e dos acontecimentos do mundo” (MÜHL, 2017, p. 328). 

A ação de problematizar a realidade, a partir de uma situação concreta, existencial, 

possibilita perceber que a realidade se encontra em um constante devenir e que, por 

conseguinte, a sua domesticação e a da realidade podem despertá-los como contradição 

de si mesmos e da realidade (FREIRE, 2017b). É neste sentido que a problematização 

pode ser compreendida como a ação intencional do sujeito de questionar o que vê, ouve 

e percebe a sua volta, de forma que: 

 

O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em 
suas implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era percebido, 
se ‘destaca’ e assume o caráter de problemas, portanto, de desafio. A 
partir deste momento, o ‘percebido destacado’ já é objeto da ‘admiração’ 
dos homens, e, como tal, de sua ação e de seu conhecimento (FREIRE, 
2017b, p. 100).  

 

Para Mühl (2017), a atitude de problematizar nasce dessa condição 

antropológica/ontológica dos seres humanos. Na medida em que os homens se 

reconhecem como seres inacabados, tornam-se educáveis na constante busca para saber 

mais e fazer mais. E só podem os homens saber mais, quando colocam a si mesmos e o 

mundo como problemas. Para Freire (2017b), o mundo é o contexto da existência humana, 

e os homens, ao transformá-lo com sua ação, fazem dele um mundo da cultura e da 

história. Portanto,  

 

O que temos que fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas 
contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como 
problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não 
só no nível intelectual, mas no nível da ação (FREIRE, 2017b, p. 120).  

 

No entanto, não será por meio de uma educação que se funda em uma postura 

imobilista dos homens, que os impede de irem em busca de sua humanização, que estes 

conseguirão apreender a si e ao mundo como problemas, nem sua realidade como desafio 

“ao qual os homens têm que responder” (FREIRE, 2017b, p. 136). Isso se dá por 

intermédio de uma educação caracterizada pela abertura do ser humano ao mundo e ao 
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outro (ALMEIDA; STRECK, 2017), uma educação que problematiza suas ações no e 

com o mundo, de modo que se possa compreender a realidade, transformando-a com sua 

reflexão-ação.  

É com base nessa prática problematizadora que os educadores, mediadores do 

processo, buscam suscitar nos educandos um permanente estado de busca, de 

questionamentos e de curiosidade em relação à realidade que os cercam. Neste contexto, 

Paulo Freire (2017b) sugere que as práticas da educação problematizadora intensifiquem 

o caráter desafiador da curiosidade por meio de uma pedagogia da pergunta, uma vez que 

“a origem do conhecimento está na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo de 

perguntar” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 26).  

Para Almeida e Streck (2017), a pergunta constitui o centro da concepção 

problematizadora, sendo a base para uma pedagogia libertadora, da investigação, portanto, 

indispensável ao processo educativo. Freire e Faundez (1985) salientam que a pergunta é 

o princípio do ato educativo, pois ela nos move em um processo crítico e reflexivo. Sendo 

assim, um ambiente problematizador não pode ser aquele que traz as respostas prontas e 

acabadas, mas sim aquele que tem como unidade fundante a pergunta.  

 

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que 
se pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade 
em face das explicações discursivas do professor, espécies de respostas 
às perguntas que não foram feitas (FREIRE, 2017a, p. 83).    

 

Logo, a pedagogia da pergunta estabelece uma aprendizagem mediada por 

perguntas, por meio das quais o educador, em permanente diálogo com os educandos, 

aprende ao ensinar, enquanto estes ensinam ao aprender. Afinal, provocados por 

inquietações, dúvidas e curiosidades são desafiados na busca do saber. Desta forma,  

 

[...] o que o professor deveria ensinar - porque ele próprio deveria sabê-
lo - seria, antes de tudo, ensinar a perguntar. Porque o início do 
conhecimento, repito, é perguntar. E somente a partir de perguntas é 
que se deve sair em busca de respostas, e não o contrário: estabelecer 
as respostas, com o que todo o saber fica justamente nisso, já está dado, 
é um absoluto, não cede lugar à curiosidade nem a elementos por 
descobrir. O saber já está feito, este é o ensino. Agora eu diria: “a única 
maneira de ensinar é aprendendo”, e essa afirmação valeria tanto para 
o aluno como para o professor. Não concebo que um professor possa 
ensinar sem que ele também esteja aprendendo; para que ele possa 
ensinar, é preciso que ele tenha de aprender (FREIRE; FAUNDEZ, 
1985, p. 24, grifo do autor).  
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Freire e Faundez (1985, p. 25) ressaltam que em uma perspectiva libertadora, 

democrática, o que deveria ser ponto de partida para a formação de um educador ou de 

uma educadora seria saber “o que é perguntar?”. Para os autores, o professor deveria 

“viver a pergunta, viver a indagação, viver a curiosidade, testemunhá-la ao estudante”, de 

forma que: 

 

Para o educador não podem existir perguntas bobas nem respostas 
definitivas. A atuação do educador não deve ser a de castrador da 
curiosidade do educando, desrespeitando a pergunta que germina do 
movimento interno de conhecer. Se assim fizer, o educador estará 
agindo de modo descomprometido com a prática educativa libertadora. 
A tarefa urgente e necessária é ajudar o sujeito a refazer a pergunta, 
aprendendo juntos a construir a melhor pergunta e agir de modo 
consciente no contexto que se coloca como desafio (ALMEIDA; 
STRECK, 2017, p. 315).   

 

Nessa perspectiva, Paulo Freire sugere uma pedagogia da pergunta, e não da 

resposta, pois o saber que parte das respostas, e não das perguntas, é uma “castração da 

curiosidade” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 24). Neste sentido, os autores destacam que:  

 

A curiosidade do estudante às vezes pode abalar a certeza do professor. 
Por isso é que, ao limitar a curiosidade do aluno, a sua expressividade, 
o professor autoritário limita a sua também. Muitas vezes, por outro 
lado, a pergunta que o aluno, livre para fazê-la, faz sobre um tema, pode 
colocar ao professor um ângulo diferente, do qual lhe será possível 
aprofundar mais tarde uma reflexão mais crítica (FREIRE; FAUNDEZ, 
1985, p. 23).  

 

A atitude do educador problematizador, desta forma, é a de superar a prática de 

uma educação das respostas, uma educação que coíbe a curiosidade dos estudantes e 

também a do próprio educador, que acaba por agir como mero narrador de conteúdos, 

doador do saber, o que dificulta o pensar autêntico, inibindo o exercício da curiosidade, 

sem o qual “não aprendo, nem ensino” (FREIRE, 2017a, p. 83), em favor de uma 

educação das perguntas, uma vez que “uma educação de perguntas é a única educação 

criativa e apta a estimular a capacidade humana de assombrar-se, de responder ao seu 

assombro e resolver seus verdadeiros problemas essenciais, existenciais. E o próprio 

conhecimento” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 27). 

Na prática problematizadora, os educandos, desafiados, vão desenvolvendo seu 

poder de captação e compreensão do mundo em suas relações com ele. Por conseguinte, 

tem-se uma realidade em transformação, pois, segundo Freire (2017b), o sujeito que 
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problematiza a realidade que percebe, modifica não somente a ele, mas também o mundo 

em que se encontra. Para Mühl (2017, p. 329) “a problematização é uma forma de 

conhecer e de situar-se no mundo, que implica, antes de tudo, a intervenção sobre a 

realidade e produção de um sujeito crítico e politizado”. Sendo assim, a ação 

problematizadora busca a superação de uma visão ingênua para uma visão crítica e 

reflexiva da realidade dos sujeitos do conhecimento, que, conforme Freire (2017b, p. 129, 

130), “empenhando-se em favor do seu desvelamento, desmascara sua mitificação e 

busca a plena realização da tarefa humana: a permanente transformação da realidade para 

a libertação dos homens”.  

Em sua obra, Educação como prática da Liberdade (2014b), Freire analisa os 

vários graus de compreensão da realidade e discorre sobre os estados da consciência dos 

homens: a intransitiva, a transitiva ingênua e a transitiva crítica. Freire (2014b) explica-

nos sobre a necessidade da passagem de uma consciência intransitiva, que classificou 

como sendo a da não apreensão dos problemas pelos homens, para uma consciência 

transitiva ingênua, focada em uma dialogação entre os homens e do homem com o mundo, 

no entanto, marcada pela simplicidade na interpretação dos problemas. Este último estado 

de consciência finda-se no desenvolvimento de outra transitividade, a transitiva crítica, 

voltada para a responsabilidade social e política e que assume um caráter dialógico, 

indagador, contrária a posições quietistas, o que “implica num retorno à matriz verdadeira 

da democracia” (FREIRE, 2014b, p. 84).   

No entanto, Freire (2019b, p. 93) afirma que a transição da consciência ingênua 

para a consciência crítica só é possível com a utilização de um método educativo “ativo, 

dialógico, crítico e criticizador”. Desta forma, a prática problematizadora representa um 

momento decisório do processo educativo. Ela busca superar uma visão ingênua sobre os 

temas e/ou problemas que envolvem o contexto do educando, por meio de uma 

perspectiva crítica. Tal processo consiste no terceiro momento do método de alfabetização 

proposto por Freire (2017b), antecedido pela investigação temática e pela tematização. 

Nele, educadores e educandos buscam, em permanente diálogo, superar uma primeira 

consciência mágica por uma consciência crítica, transformando, assim, o contexto vivido 

(GADOTTI, 1996).   

Neste sentido, em Freire, a ação de problematizar compreende os homens como 

seres da práxis, cuja consciência faz-se na reflexão e na ação de seu cotidiano, o que gera 

um processo de discussão dos problemas que lhes são apresentados através da observação 

da sua realidade e a sua consequente ação transformadora. Assim, educadores e 
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educandos transformam-se na ação mesma de problematizar e passam a buscar, de forma 

criadora, soluções para os problemas da sua realidade, o que possibilita a ampliação da 

compreensão sobre a própria realidade. Desta forma,  

 

O homem tende a captar uma realidade, fazendo-a objeto de seus 
conhecimentos. Assume a postura de um sujeito cognoscente de um 
objeto cognoscível. [...] Quando o homem compreende sua realidade, 
podem levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar 
soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um 
mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias (FREIRE, 2019b, p. 38).  

 

Assim, para Freire (2017b), a ação do sujeito do conhecimento perante ao objeto 

do conhecimento deve ser sempre a do questionamento, de não aceitação de uma atitude 

depositária do saber, pois esta nega o direito à fala, legitima as relações sobrepostas entre 

educadores e educandos. Com isso, não é possível conhecer, visto que os sujeitos apenas 

conhecem quando, dialogicamente, concebem, compartilham e transformam o objeto de 

seu conhecimento, uma vez que “sem a relação comunicativa entre sujeitos cognoscentes 

em torno do objeto cognoscível desapareceria o ato cognoscitivo” (FREIRE, 1983, p. 44).  

Nessa perspectiva, Freire (1983) ressalta que o sujeito do conhecimento e o objeto 

do conhecimento não devem ser pensados separadamente. Não existe um pensar isolado 

e nem um homem isolado, todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto 

pensado e a comunicação entre ambos (FREIRE, 1983). Conforme o autor, “educador-

educando e educando-educador, no processo educativo libertador, são ambos sujeitos 

cognoscentes diante de objetos cognoscíveis, que os mediatizam” (FREIRE, 1983, p. 53). 

Portanto,  

 

[...] se a educação é esta relação entre sujeitos cognoscente, 
mediatizados pelo objeto cognoscível, na qual o educador reconstrói, 
permanentemente, seu ato de conhecer ela é necessariamente, em 
conseqüência, um quefazer problematizador (FREIRE, 1983, p. 56). 
 

Assim, a problematização em Freire representa um elemento básico para o 

processo educativo, uma vez que ela é a própria reflexão que “alguém exerce sobre um 

conteúdo, fruto de um ato, ou sobre o próprio ato, para agir melhor, com os demais, na 

realidade” (FREIRE, 1983, p. 57). Isso permite a homens e mulheres reconhecerem-se 

como sujeitos do seu próprio processo educativo, “como sujeitos do conhecimento e não 

como recebedores de um conhecimento” (FREIRE, 1983, p. 57).  
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2.3.2 Dialogicidade  

 

O diálogo é uma espécie de postura necessária, na 
medida em que os seres humanos se transformam 

cada vez mais em seres criticamente comunicativos. 
O diálogo é o momento em que os humanos se 

encontram para refletir sobre sua realidade tal como 
a fazem e refazem.  

Paulo Freire 
 

A dialogicidade é categoria central para uma educação humanizadora/libertadora 

e, ao pretender lançar um olhar amplo sobre a dialogicidade em Freire, assumimos a 

potencialidade do diálogo como encontro entre os homens. Tal encontro possibilita o 

reconhecimento de si e do outro, assim como a partilha solidária de saberes, de 

experiências, culturas e vivências. Além disso, o diálogo produz conhecimento, produz 

compromisso de transformação, que constitui a base para a humanização.  

Para Freire (2017b), o diálogo, como fenômeno humano, alicerça-se na palavra. 

Mais do que um meio para que o diálogo aconteça, a palavra torna-se instrumento de 

transformação do mundo, uma vez que a palavra verdadeira é ação e reflexão, é práxis. 

Para o autor, a nossa existência “não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode 

nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 

transformam o mundo” (FREIRE, 2017b, p. 108).  

Todavia, Freire (2017b) ressalta que a palavra verdadeira não pode jamais 

dicotomizar seus elementos constitutivos, sob o risco de tornar-se inautêntica. Assim é 

que, sacrificada a dimensão da reflexão, a palavra torna-se um mero verbalismo. Por outro 

lado, quando enfatiza a dimensão da ação, ela se transforma em ativismo. Deste modo, as 

palavras fazem-se ocas, esvaziam-se de sua dimensão concreta de dizer e de (re)fazer o 

mundo, são palavras que impossibilitam o diálogo, das quais “não se pode esperar a 

denúncia do mundo” (FREIRE, 2017b. p. 108).  

A palavra desvinculada da ação é característica da concepção bancária da 

educação. Concepção esta, que ao estimular a “cultura do silêncio”, faz da palavra posse 

do educador, cabendo aos educandos recebê-la pacientemente. Já na prática da concepção 

problematizadora, ela é a pronúncia do mundo, que possibilita ao sujeito falar, criar e 

recriar seu mundo, por isso é que  

 

[...] dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de 
todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra 
verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, 



69 
 

com o qual rouba a palavra aos demais (FREIRE, 2017b, p. 109).  
 

Freire (2017b, p. 109), então, define o diálogo como o “encontro dos homens, 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo”. Logo, o diálogo torna-se força 

impulsionadora do pensar autêntico, crítico e reflexivo em relação a sua condição 

existencial no mundo. Inspirado em Freire, Brandão (2015, p. 31) afirma que  

 

[...] dialogando é que o homem problematiza suas vivências, suas 
experiências, e se integra com o mundo, transformando-o, para melhor 
entendê-lo e para voltar a problematizá-lo reinventando-o e recriando-
o. Nesse processo, organiza-se a si mesmo, construindo/reconstruindo 
a sua própria história (BRANDÃO, 2015, p. 31).  

 

Neste ponto, o diálogo “implica uma práxis social, que é o compromisso entre a 

palavra dita e a nossa ação humanizadora” (ZITKOSKI, 2017, p. 117). O diálogo, 

portanto, é um ato que liberta, que criticiza o quefazer do homem no mundo, com o mundo 

e com o outro, ele é uma exigência existencial, é o “encontro em que se solidarizam o 

refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado” 

(FREIRE, 2017b, p. 109).  

Assim, para Freire (2014b, p. 141), o diálogo consiste em uma “relação horizontal 

de A com B”. Nutre-se de amor, humildade, fé, esperança e confiança, por isso, não pode 

ser um encontro entre inconciliáveis, entre antagônicos, pois o externo máximo implicaria 

um antidiálogo. Isso porque, fundamentado em uma relação de A sobre B, ter-se-ia o 

oposto do diálogo. Ademais, é desamoroso, acrítico, autossuficiente, por isso mesmo, o 

antidiálogo “não comunica, faz comunicados” (FREIRE, 2014b, p. 142). A este respeito, 

Freire ressalta que:   

 

O diálogo não pode aprisionar-se em qualquer relação de antagonismo. 
O diálogo é uma relação amorosa entre as pessoas que, medidas pelo 
mundo, proclamam esse mundo. Elas transformam o mundo e, ao 
transformá-lo, humanizam-no para todas as pessoas. Esse encontro em 
amor não pode ser o encontro de irreconciliáveis (FREIRE, 1973 apud 
LEE, 1996, p. 645). 

 

Logo, essa ação antidialógica pretende a conquista dos sujeitos, de suas palavras, 

sua expressividade e de sua cultura, sua transformação em quase coisa. Tal conquista, 

porque antidialógica, não oferece um mundo a ser problematizado, a ser “ad-mirado”, ao 

contrário, apresenta-o como algo estático, mitificado, a qual promove falsas “ad-mirações” 

do mundo. Assim, por meio da reificação dos sujeitos, preserva sua marca necrófila, mata 
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a vida, em lugar de alimentá-la (FREIRE, 2017b, p. 187).  

Nesta perspectiva, a antidialogicidade – cuja conquista direciona-se para dividir, 

manipular e invadir –, tem na concepção bancária da educação seu correspondente, uma 

vez que, esta, ao ter em sua base o antidiálogo, assenta-se na manipulação, na prescrição, 

na sloganização da realidade e nos “meros depósitos de conteúdos domesticadores”, 

preservando, desta forma, a situação de opressão (FREIRE, 2017b, p. 176). Portanto, ao 

refletir e manter tal situação, é naturalmente identificável como uma ação antidialógica. 

Assim como a antidialogicidade é mantenedora da situação concreta de opressão, 

a ação dialógica é indispensável para a sua superação. É preciso, contudo, que essa ação 

dialógica se faça na co-laboração entre os sujeitos, no sentido de trabalharem juntos pela 

libertação dos homens e pelo desvelamento do mundo. No entanto, esta co-laboração 

somente pode realizar-se na comunicação. Como bem nos lembra Freire (2017b), o 

diálogo é sempre comunicação, “não impõe, não maneja, não domestica, não sloganiza” 

(FREIRE, 2017b, p. 228).  

Por isso mesmo é que, nessa ação dialógica, não há um sujeito que domina e 

objetos dominados, ao contrário, “há sujeitos que se encontram para a pronúncia do 

mundo, para a sua transformação”. A esse respeito, Freire (2017b) salienta que 

 

Ao contrário do que ocorre com a conquista, na teoria antidialógica da 
ação, que mitifica a realidade para manter a dominação, na co-laboração, 
exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se voltam 
sobre a realidade mediatizadora que, problematizada, os desafia. A 
resposta aos desafios da realidade problematizada é já a ação dos 
sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la (FREIRE, 2017b, p. 
229).  

 

O diálogo, enquanto encontro amoroso entre os homens “mediatizados pelo 

mundo, o pronunciam”, transformam-no e, ao transformá-lo, humanizam-no. Não 

podendo ser um encontro entre inconciliáveis, o diálogo só pode realizar-se na confiança 

mútua entre seus sujeitos. Daí que  

 

Ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se 
descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico 
é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é 
empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão 
pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à 
existência humana, está excluído de tôda relação na qual alguns homens 
sejam transformados em “seres para outro” por homens que são falsos 
“seres para si”. É que o diálogo não pode travar-se numa relação 
antagônica (FREIRE, 1983, p. 28).  
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Eis a razão pela qual a concepção problematizadora da educação jamais poderá 

realizar-se como ação antidialógica, pois esta, necessariamente, implica um diálogo 

verdadeiro, compreende os homens como seres da busca, da transformação permanente 

da realidade mediatizada. Respondendo a essência do ser, nega os comunicados, exige a 

superação da contradição educador-educando e, assim, afirma sua dialogicidade, 

“coerente com o desafio da libertação humana” (ZITKOSKI, 2017, p. 118).  

A educação que visa à libertação busca a transformação da realidade, com intuito 

de tornar a vida mais humana. Neste interim, homens e mulheres são reconhecidos como 

sujeitos e não como objetos, por isso mesmo, não pode ser a sua pedagogia uma ação 

antidialógica, mas sim, uma ação dialógica. Sob essa condição, o diálogo deve ser com 

os educandos e nunca sobre ou para eles. Ela exige, portanto, uma relação de 

horizontalidade entre os sujeitos do processo educativo, a fim de instaurar o verdadeiro 

aprendizado, o qual não se afirma na pura transferência, mas na comunhão dos saberes. 

Assim, a tarefa do educador-educando, dialógico, está em conhecer com os educandos-

educadores e não ensinar, ou transmitir, ou entregar conteúdos desconectados da 

realidade (FREIRE, 2017b).  

Deste modo, a ação educativa dialógica deve começar já na busca do conteúdo 

programático, em que estão envolvidos os diferentes saberes, os quais jamais poderão ser 

impostos pelos educadores aos educandos, com risco de fazer esquemas prescritos, 

modelos impostos. Para Freire (2017b), esses saberes devem emergir da comunicação 

crítica, amorosa e esperançosa entre seus sujeitos. Por isso, a investigação dos temas 

geradores do conteúdo programático da educação precisa alicerçar-se em uma 

metodologia coerente com a ação dialógica. Isso, para Freire (2017b, p. 121), implica 

uma “metodologia que não pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora”. 

Logo, não é possível dividir a ação do educador-educando em dois momentos 

distintos: “um momento em que, sozinho, em sua biblioteca ou em seu laboratório, 

conheceu, e outro em que, afastado deste, simplesmente narra, disserta ou expõe o que 

conheceu” (FREIRE, 1983, p. 54). Uma vez que o ato de conhecer é um ato dialógico, 

deve, por isso, contemplar também, os sujeitos mediatizados pelos objetos cognoscíveis. 

Essa dicotomia implicaria, conforme Freire (2017b), um movimento em que os sujeitos 

tornar-se-iam objetos da própria ação educativa, o que é próprio da teoria antidialógica.  

Sendo assim, o diálogo, que implica a comunhão de saberes, é condição 

fundamental à prática educativa que pretenda a co-laboração, a união, a comunicação e o 



72 
 

desenvolvimento de um pensar crítico dos educandos. Assim, Freire desafia-nos para que 

toda prática educativa, que tencione a libertação dos homens e sua busca constante do ser 

mais, comece na dialogicidade, na abertura simpática de si, dos outros e do mundo. 

“Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios são 

saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 2017a, p. 132).  

Passamos, no próximo capítulo, a debater nossa metodologia de pesquisa, a forma 

por meio da qual os Círculos formativos foram idealizados e se desenvolveram em nossa 

incursão na pesquisa.  
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3 METODOLOGIA: DIÁLOGOS, PROBLEMATIZAÇÕES E TEMAS 

GERADORES 

 
Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode 
ser percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito 

como tal não pode ser percebido e estudado como 
coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, 

não pode tornar-se mudo; consequentemente, o 
conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico. 

Mikhail Bakhtin 

 

Iniciar este capítulo com o enunciado de Bakhtin fundamenta o caminho por mim 

até aqui percorrido. Caminho repleto de escutas, de diálogos, de encontros entre sujeitos. 

Sujeitos que há muito se fazem presentes em minha pesquisa. Sujeitos expressivos e 

falantes. Sujeitos e não objetos de pesquisa. Assim, a relação gestada nesse encontro só 

pode ser dialógica e não monológica. Por isso, pensar nos sujeitos presentes em minha 

pesquisa é pensá-los não a partir de uma simples problematização que pretende 

compreender as denúncias de uma educação bancária e os anúncios de uma educação 

problematizadora, mas pensá-los como sujeitos da ação, reflexão, de conhecimento de si, 

dos outros e do mundo.  

Pensando no encontro entre o pesquisador e seu outro, reflito sobre a singularidade 

do conhecimento que se gesta nesse encontro. Um encontro e um conhecimento 

essencialmente dialógicos e imbuídos de alteridade. Minha reflexão parte para esse 

“outro”, a quem minha pesquisa se dirige e de quem meu texto fala. Dessa forma, 

proponho compreender quais as contribuições de uma proposta de Formação Crítico-

Emancipadora mediada por um processo dialógico que intencionou fomentar a 

problematização, a reflexão e a conscientização a partir dos processos de voçorocamento 

vivenciados em Morro do Ferro como “situações-limite”.   

Enquanto pesquisadora das Ciências Humanas pesquiso não o conhecimento da 

coisa muda, minha pesquisa é com os sujeitos. Pesquiso o conhecimento e “a expressão 

do indivíduo e a expressão das coletividades, dos povos, da própria história, com seus 

horizontes e ambientes” (BAKHTIN, 2011, p.395). Nesse mesmo sentido, Freire (2017b, 

p. 121) propõe uma investigação dialógica, conscientizadora, que supere a visão dos 

sujeitos como objetos, como coisa. Ao contrário, o objeto da investigação deve ser o 

pensar dos sujeitos, sua linguagem, e como estas se constituem. Por isso, este processo 

implica uma metodologia que não contradiga a dialogicidade, pois “o que se pretende 

investigar não são os homens, como se fossem peças anatômicas, mas seu pensamento-

linguagem, sua percepção, a sua visão do mundo” (FREIRE, 2017b, p. 121).  
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Assim, o percurso por mim escolhido para desenvolver a presente dissertação de 

mestrado em educação é aquele comumente percorrido pelas Ciências Humanas e Sociais: 

o da pesquisa qualitativa. A escolha pela abordagem se deu por considerá-la apropriada 

ao que pretendemos responder, uma vez que ela “ocupa um reconhecido lugar entre as 

várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intricadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes” (GODOY, 1995, p.21). 

Com base na definição de André, o sujeito tem grande enfoque nas abordagens 

qualitativas, conforme segue:  

 

As abordagens qualitativas se fundamentam numa perspectiva que 
valoriza o papel ativo do sujeito no processo de produção do 
conhecimento e que concebe a realidade como uma construção social. 
Assim, o mundo do sujeito, os significados que atribui às suas 
experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas 
formas de interações sociais constituem os núcleos centrais de 
preocupações dos pesquisadores (2008 apud RONCO, 2019, p. 32).  

 

Nessa mesma perspectiva, Bogdan e Biklen (1994, p.16) assumem como uma das 

características desse tipo de pesquisa a inserção do pesquisador no mundo dos sujeitos. O 

propósito é privilegiar “um contato aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos 

ecológicos naturais” e integrar-se nesse mundo para melhor compreender os fenômenos 

em toda a sua complexidade.  

 

O investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, 
tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elabo-
rando um registo escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. 
O material assim recolhido é complementado com outro tipo de dados, 
como registos escolares, artigos de jornal e fotografias (BOGDAN e 
BIKLEN, 1994, p. 16).  

 

Bogdan e Biklen (1994) também enfatizam outras características da pesquisa 

qualitativa, como, por exemplo, os dados serem recolhidos por meio de palavras ou 

imagens e não por números. Palavras que assumem um significado ímpar para a 

abordagem qualitativa, uma vez que o interesse dos investigadores está nos significados 

e nos sentidos que as pessoas dão às suas vidas e aos acontecimentos ao seu redor.  

Dessa forma, pensando na potencialidade de sentidos que permeiam o mundo dos 

sujeitos em diálogo com outros sujeitos, reafirmo a minha opção por esta abordagem de 

pesquisa. E para ir mais além, busco na pesquisa-formação e na metodologia da 

investigação temática aporte metodológico crítico-problematizador-conscientizador.   
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3.1 A PESQUISA-FORMAÇÃO E A METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

TEMÁTICA  

 

Ao inserir-me nesta proposta de pesquisa-formação reconheci que estava diante 

de um desafio. Desafio que foi posto a mim mediante alguns percalços vivenciados no 

campo de pesquisa. Em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde registrou o primeiro 

caso de Covid-19 no Brasil. Com o passar dos dias os casos foram aumentando e medidas 

foram sendo tomadas, entre elas a paralisação das aulas na rede estadual de ensino de 

Minas Gerais. Vi-me sem campo de pesquisa, uma vez que esta objetivava trabalhar de 

forma colaborativa com um professor de Ciências das séries finais do ensino fundamental, 

de uma escola pública estadual localizada no Distrito de Morro do Ferro e a Concepção 

Problematizadora de Paulo Freire.  

Diante desse fato e, em conversas com minha orientadora e com a diretora desta 

escola, dialogamos sobre o ocorrido e o que poderia ser feito, visto que não tínhamos 

nenhuma previsão para o retorno das aulas presenciais. Pensamos na possibilidade de 

encontros virtuais com diferentes estudantes/as, mas nos vimos diante de um outro 

desafio: a dificuldade de acesso às plataformas virtuais e a excessiva carga de atividades 

que estavam sendo enviadas para eles. Porém, tais fatores não nos desanimaram e, 

entramos em contato com os alunos por meio de um formulário enviado através de um 

aplicativo de mensagens instantâneas, no qual perguntávamos sobre a disponibilidade e 

desejo em participar de encontros virtuais com esta pesquisadora. No entanto, tivemos 

apenas dois retornos positivos.  

Dessa forma, fomos em busca de uma outra possibilidade, assim, começamos a 

pensar na possibilidade da própria pesquisadora desenvolver encontros virtuais com os 

professores/as desta escola. Entrei em contato com os mesmos por meio de uma reunião 

realizada através da ferramenta google meet e os convidei para participarem comigo como 

sujeitos da pesquisa. Obtive resposta positiva. 

Sendo assim, modifiquei minha proposta investigativa. Os diálogos com minha 

orientadora deram um novo sentido para a pesquisa. Assim, começamos a traçar a nova 

maneira como caminharíamos. Continuaria com a concepção problematizadora de Paulo 

Freire, expandindo nossas perspectivas para reflexões em torno das relações que os 

docentes estabelecem com sua realidade ambiental, tendo como disparador o processo de 

voçorocamento vivenciado pela comunidade na qual a escola encontra-se inserida.   

Com base nisso, esta pesquisa passou a objetivar compreender quais sentidos 
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professoras/es de uma escola pública estadual, da comunidade de Morro do Ferro, 

constroem sobre as relações que elas/es estabelecem com a sua comunidade, a partir de 

um processo que intenciona fomentar a problematização, a reflexão e a conscientização 

crítica, assumindo como “situação-limite” (FREIRE, 2017b) os processos de 

voçorocamento vivenciados por esta comunidade. Com o intuito de compreender tais 

sentidos, foram promovidos junto às professoras/es encontros virtuais os quais, por meio 

de uma relação dialógica, possibilitaram a aproximação entre a pesquisadora e os 

participantes. O encontro e a partilha de saberes, experiências e sentidos.  

Diante desses percalços iniciais em relação a minha inserção no campo e todo 

processo de reflexão e diálogos com minha orientadora, aos poucos a nova proposta 

metodológica foi se esclarecendo para mim. E assim percebi que esta seria a melhor opção 

metodológica, uma vez que possui em sua natureza a possibilidade de experienciarmos o 

encontro, a escuta do outro, a abertura simpática ao diálogo que faz e se refaz na 

intensidade das experiências e saberes partilhados.  

A metodologia da pesquisa-formação, assim como outras modalidades de 

pesquisas que buscam intervir na formação e na ação de seus participantes, atrela-se às 

ideias de superação do distanciamento entre pesquisadores e pesquisados, centra-se em 

uma deliberada aproximação entre pesquisadores e sujeito-alvo da pesquisa (PERRELLI 

et al. 2013). Para Perrelli et al. (2013, p. 280), tal pressuposto assenta-se em uma 

racionalidade mais humana, mais sensível e dialógica, “que admite a possibilidade de os 

sujeitos – pesquisadores e pesquisados – produzirem conhecimento no exercício da escuta 

do outro”. A esse respeito, Ronco (2019, p. 34) salienta que “no encontro entre esses 

sujeitos, a divisão e o distanciamento de lugares são eliminados e a ideia de quem produz 

os conhecimentos é transformada, pois estes são partilhados”.  

Desse modo, a pesquisa-formação pode ser definida como sendo “uma 

metodologia que contempla a possibilidade de mudança das práticas, bem como dos 

sujeitos em formação” (NÓVOA, 2004 apud PRADA, 2012, p.10). No processo de 

conhecer, tanto os investigadores como os demais participantes envolvidos pela pesquisa-

formação são sujeitos que têm em si o propósito de formação (PERRELLI et al., 2013), 

“sujeitos que, com papéis diferenciados, se colocam em um movimento de pesquisa e de 

formação” (BRAGANÇA; OLIVEIRA, 2011, p. 1383).   

Assim, esta metodologia que articula pesquisa e formação, insere-se em um 

movimento intersubjetivo, no qual o conhecimento é produzido no encontro e na partilha 

entre seus sujeitos; um conhecimento que assenta-se na “experiência existencial cuja 
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intensidade pode produzir conscientização e transformação” (JOSSO, 1991 apud 

PERRELLI et al., 2013, p. 281). Desta forma,  

 

Em contexto de interação efetivamente humana, o desenvolvimento do 
trabalho de investigação produz, assim, um movimento de formação, de 
autodesenvolvimento para a investigador e para os que participam como 
sujeitos da pesquisa. A pesquisa-formação implica uma experiência 
significativa de articulação de saberes, não busca a produção de um 
saber dicotomizado que futuramente “poderá ser aplicado” socialmente, 
mas o desenvolvimento da pesquisa pressupõe a mobilização de saberes, 
experiências e práxis vitais (BRAGANÇA; OLIVEIRA, 2011, p. 1383 
grifo das autoras).  

 

Assim, o desenvolvimento da pesquisa com aporte nos pressupostos que dão corpo 

à pesquisa-formação (favorecimento da escuta, da partilha, da mobilização dos saberes, a 

conscientização e a transformação) representa um processo de superação de formas 

convencionais de pesquisa e formação, que, historicamente, têm minimizado os 

professores a simples “amostras e, portanto, a objetos de estudo” (LONGAREZI; SILVA, 

2013, p. 215).     

 

Trata-se de compreender a formação do sujeito não o reduzindo a objeto, 
recusando a aprendizagem que não permita transformação e vivências 
práticas, que não chame o indivíduo para participar de seu processo e 
não permita trocas entre os saberes e a busca pelo novo. Isso vale tanto 
para o professor, quanto para o estudante, quebrando dicotomias e 
superando a lógica estabelecida (LONGAREZI; SILVA, 2013, p. 216).    

 
Reconhecida a potencialidade da articulação pesquisa e formação como 

fomentadora de processos dialógicos, conscientizadores e transformadores, pretende-se 

aqui vinculá-las à perspectiva freireana de problematização da realidade. Entendemos 

junto com Ramos (2020) a força da pesquisa-formação como uma abordagem crítico-

criativa, que compreendida como um instrumento bifronte, assume uma face formativa 

permeada pela dialogicidade e outra de caráter investigativo, na qual os instrumentos 

mobilizadores desse diálogo e dos saberes que circulam entre os sujeitos da pesquisa, 

fazem-se objetos e fonte de produção de dados de pesquisa. Segundo Ramos (2020, p.06), 

“são a formação pedagógica imbuída de caráter investigativo e a pesquisa impregnada de 

caráter pedagógico”.   

Assim, inspiramo-nos na metodologia da investigação temática (FREIRE, 2017b) 

para o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que o centro da investigação, que é a 

temática significativa, fundamenta-se na reciprocidade da ação dos sujeitos da pesquisa, 
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na conjugação da ação cognoscente desses sujeitos frente ao mesmo objeto cognoscível. 

Além disso, essa metodologia nos permite a abordagem de temáticas por meio da 

problematização da realidade dos sujeitos por intermédio de um movimento crítico-

dialógico.  

A investigação temática desenvolvida por Freire (2017b) implica a construção 

coletiva do conteúdo programático da educação. Os elementos constituintes desse 

programa orientam-se em temas geradores, que surgirão a partir do diálogo entre os 

investigadores e o povo. Tais temas geradores estão relacionados às “situações-limites”, 

as quais, Paulo Freire (2017b) compreende como sendo determinantes históricas, uma 

vez que são situações em que os homens percebem a realidade de si e do mundo, mas 

somente por meio da percepção crítica da realidade que os homens poderão superar as 

situações-limites. Para Freire:  

 

Esta Investigação implica, necessariamente, uma metodologia que não 
pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora. Daí que seja 
igualmente dialógica. Daí que, conscientizadora também, proporcione, 
ao mesmo tempo, a apreensão dos “temas geradores” e a tomada de 
consciência dos indivíduos em torno dos mesmos (FREIRE, 2017b, 
p.121, grifo do autor).  

 

Segundo Freire (2017b, p.128), os temas geradores são aqueles que possibilitam 

a percepção que os homens estejam tendo de si e do mundo e, por isso, não se encontram 

separados da realidade, separados das relações homens-mundo. Por esse motivo é que os 

temas geradores devem partir de situações reais, concretas, existenciais para os homens, 

situações em que os homens se reconheçam nelas, como transformadores da realidade. 

Dessa forma, “criam história e se fazem seres históricos-sociais”. 

Essa é a razão pela qual os temas geradores são constituídos por unidades epocais 

que caracterizam o “conjunto de ideias, concepções, esperanças, dúvidas, valores, 

desafios, em interação dialética” (FREIRE, 2017b, p. 128). Segundo Freire (2017b, p. 

129) “o conjunto dos temas em interação constitui o universo temático da época”.  Tais 

temas podem ser localizados em círculos concêntricos, partindo do mais geral para o mais 

específico, ou vice-versa: “temas de caráter universal, contidos na unidade epocal mais 

ampla, que abarca toda uma gama de unidades e subunidades, continentais, regionais, 

nacionais” (FREIRE, 2017b, p. 131).  

Dessa forma, os temas geradores, que se encontram envolvidos e envolvendo as 

situações-limite, jamais poderão ser impostos aos homens, ao contrário devem refletir a 
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percepção que estão tendo do mundo em seu enfrentamento com o mundo. Logo, para 

Freire (2017b, p. 136) os temas geradores “não se encontram nos homens isolados da 

realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens, só podem ser compreendidos 

nas relações homens-mundo”. Assim, para Freire (2017b, p. 136), a investigação temática 

ou do tema gerador propõe que investigar os temas geradores “é investigar o pensar dos 

homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis”. 

Logo, para Freire: 

 

A metodologia que defendemos exige, por isto mesmo, que, no fluxo 
da investigação, se façam ambos sujeitos da mesma – os investigadores 
e os homens do povo que, aparentemente, seriam seu objeto. Quanto 
mais assumam os homens uma postura ativa na investigação de sua 
temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno 
da realidade e, explicitando sua temática significativa, se apropriam 
dela (2017b, p. 137).    

 
Desse modo, em uma visão humanista e não mais bancária da educação, os temas 

geradores já não podem ser instrumentos a serem impostos ao povo, ao contrário, devem 

refletir seus anseios e suas esperanças. Assim, Freire (2017b, p. 143) afirma que a 

investigação da temática seja ponto de partida do processo educativo; ponto de partida de 

sua dialogicidade: “daí ser também imperativo que essa investigação tenha uma 

metodologia conscientizadora”.  

Dessa forma, a metodologia da investigação temática ao se realizar por meio de 

uma metodologia conscientizadora, dialógica, insere os homens em uma forma crítica de 

pensarem seu mundo (FREIRE, 2017b). No entanto, é necessário compreender que, nesta 

proposta metodológica, não são os homens a serem investigados, mas seu pensar, pensar 

que não se dá fora dos homens, pensar que se dá “nos homens, entre os homens” (FREIRE, 

2017b, p. 140).  

 

Neste sentido é que toda investigação temática de caráter 
conscientizador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz 
investigação do pensar. Quanto mais investigo o pensar do povo com 
ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais nos educamos, tanto 
mais continuamos investigando (FREIRE, 2017b, p. 142).  

 

Por isso mesmo, é que esta investigação jamais poderá reduzir-se a um ato 

mecânico. Estando ela no domínio do humano e não no das coisas, torna-se instrumento 

de busca, de conhecimento e de criação. Logo, “investigadores profissionais e povo, nesta 

operação simpática, que é a investigação do tema gerador, são ambos sujeitos deste 
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processo” (FREIRE, 2017b, p. 140).  

De acordo com Freire (2017b), para a educação problematizadora da educação o 

importante é que os homens se sintam sujeitos de seu pensar. Por isso, a metodologia da 

investigação temática, que a ela serve, porque dela é um momento, apresenta como um 

dos seus pressupostos a convicção de que não se pode presentear o programa da educação 

ao povo, ao contrário, devemos buscá-lo dialogicamente com o povo. Nessa direção, a 

investigação temática, sem a qual não há programação educativa autêntica, 

 

Não pode ser instrumento da imposição de finalidades ao povo, mas 
deve ser uma busca comum de finalidades. Os especialistas e o povo, 
ambos investigadores, encontram-se para uma tarefa existencial, 
portanto, não fria e tecnicista; a tarefa de juntos encontrarem o caminho 
para uma ação na qual ambos cresçam e se humanizem, que é a 
finalidade máxima da existência humana: humanizar-se (FREIRE, 
2014a, p. 104).  
   

Desse modo, sendo esta metodologia dialógica, promotora de um debate entre o 

homem e o mundo em que vive, “o prepara para viver o seu tempo, com as contradições 

e os conflitos existentes, e conscientiza-o da necessidade de intervir nesse tempo presente 

para a construção de um futuro melhor” (FEITOSA, 1999, p. 51).  

 

3.2 DOS CÍRCULOS DE CULTURA AOS CÍRCULOS FORMATIVOS  

 

Os “Círculos de Cultura” presentes na pedagogia de Paulo Freire como espaço de 

reflexão/ação, é coerente com o referencial epistemológico que o sustenta, pois permite 

compreender, a partir das situações-limites, que são contradições que envolvem os 

indivíduos, que o conhecimento é socialmente construído e que somos seres inacabados 

e é a consciência deste inacabamento que nos torna seres educáveis, portanto, em 

constante processo de (form)ação.  

Símbolo das experiências dos movimentos de cultura e de educação popular, 

vivenciados por Freire nos anos de 1960, os Círculos de Cultura são espaços em que 

dialogicamente se ensina e aprende. Lugar em que o conhecimento é produzido e não 

imposto pelo “educador a ou sobre o educando” (FREIRE, 2019a, p. 192). Círculos, 

porque, todos participantes estão à volta de uma equipe de trabalho, na qual, não há 

lugares proeminentes, todos participam ativamente, ensinam e aprendem, a partir de 

diálogos vivenciados em todos os momentos, fazendo-se o “único método de estudo no 

círculo”; de Cultura, porque, mais do que aprender a ler-e-escrever, os círculos produzem 
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“modos próprios e novos, solidários, coletivos, de pensar”, possibilitam a construção de 

uma nova maneira de fazer cultura que faz dos homens sujeitos da própria história 

(BRANDÃO, 1991, p. 43).  

Segundo Brandão (2017, p. 69,70), nos Círculos de Cultura o “diálogo deixa de 

ser uma simples metodologia ou uma técnica de ação grupal e passa a ser a própria diretriz 

de uma experiência didática centrada no suposto de que aprender é aprender a dizer a sua 

própria palavra”.  Dessa forma, os Círculos de Cultura são espaços vivos, críticos e 

criativos, onde as pessoas tomam consciência de si, do outro e do mundo. São espaços, 

em que o importante é o “próprio acontecer partilhado e participativo do processo do que 

os conteúdos em que se trabalha”. Assim, os Círculos de Cultura ganham, neste sentido, 

uma dimensão democrática, conscientizadora e transformadora.  

Conforme a concepção freireana, é no interior dos Círculos de Cultura que iremos 

desenvolver a investigação do universo temático do povo. Logo, tais Círculos favorecem 

outras formas de organização do currículo escolar e do processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que, conforme Freire (2017b, p.139), o processo de investigação desenvolvido 

em seu interior, é a base pela qual se “pretende elaborar o programa educativo”. Programa 

que, para Freire (2017b) não se estabelece a priori, mas que é construído com o povo. 

Dessa forma, os Círculos de Cultura estruturam-se em uma sequência de ações e/ou 

momentos que estão dialética e interdisciplinarmente ligados entre si. Momentos que 

consistem na apreensão do “vivido e o pensado que existem vivos na fala de todos” 

(BRANDÃO, 1991, p.26).  

Ao pensar em uma proposta dialógica e libertadora de educação, Freire (2017b) 

desenvolveu uma prática de alfabetização de adultos que se fundamentava na utilização 

de palavras geradoras. Palavras estas, contidas no contexto social em que se encontravam 

os alfabetizandos. Por isso, não se tratava de quaisquer palavras, mas de palavras que 

faziam referências às situações concretas e existenciais, ricas foneticamente, “social, 

cultural e política” (FREIRE, 2014b, p. 146). Para a obtenção destas palavras, Freire 

(2014b) propôs uma sequência de etapas, sendo elas: o levantamento do universo 

vocabular; seleção das palavras significativas; criação de situações existenciais; 

elaboração de fichas-roteiros e elaboração de fichas com as palavras geradoras.  

Freire (2017b, p.143), trazendo consigo os princípios da problematização e da 

dialogicidade, categorias centrais do seu pensamento, transpôs as fases da investigação 

das palavras geradoras, desenvolvidas durante o processo de alfabetização, para o 

contexto da pós-alfabetização, estabelecendo etapas para o desenvolvimento daquilo que 



82 
 

denominou como “Investigação dos Temas Geradores ou da Temática Significativa”, por 

meio do qual se busca a apreensão dos temas geradores e das “situações-limites” a eles 

referidos. Tais etapas foram sistematizadas por Freire em seu livro Pedagogia do 

Oprimido e serão brevemente apresentadas a seguir.   

A primeira etapa da Investigação Temática consiste na apreensão da realidade 

local por parte dos investigadores, que se dá, principalmente, por meio de visitas e 

conversas informais com a comunidade. Trata-se de um trabalho “coletivo, coparticipado, 

de construção do conhecimento da realidade local” (BRANDÃO, 1991, p. 24). 

Denominada por Freire (2017b) como a Investigação do Universo Temático, esta etapa 

busca por meio de uma escuta simpática apreender o universo vivido e falado pelo povo. 

Não há questionários e nem roteiros predeterminados, há perguntas sobre a vida, sobre 

acontecimentos, sobre o trabalho, os modos de ver e compreender o mundo (BRANDÃO, 

1991). Dessa forma, os investigadores, ao fixarem seus olhares críticos na área em estudo, 

vão “aproximando-se dos núcleos centrais das contradições primárias e secundárias em 

que estão envolvidos os indivíduos da área”, assim como o nível de percepção que delas 

estejam tendo (FREIRE, 2017b, p. 147). Conforme Freire (2017b), essas contradições 

constituem as “situações-limites”, inerentes aos temas geradores e que se apresentam aos 

homens como “determinantes históricas”.     

A codificação, etapa subsequente, é caracterizada pela representação gráfica das 

situações existenciais da área em estudo, que podem ser um desenho ou mesmo uma 

fotografia. Situações que são expressas nas falas e no vivido do povo, que possibilitam a 

apreensão do conjunto de contradições que envolvem a comunidade. Segundo Freire 

(2017b, pp. 150-150), essas codificações são os objetos mediatizadores dos sujeitos 

descodificadores e, por isso, devem representar situações conhecidas pelos indivíduos, o 

que as fazem “reconhecíveis por eles, possibilitando, desta forma, que nelas se 

reconheçam”. Outra característica fundamental das codificações é que, na medida em que 

representam as situações existenciais, concretas, devem ser simples em sua complexidade, 

oferecendo “possibilidades plurais de análise na sua descodificação” (FREIRE, 2017b, p. 

151). Logo, para Freire  

 

As codificações, de um lado, são a mediação entre o “contexto concreto 
ou real”, em que se dão os fatos, e o “contexto teórico”, em que são 
analisadas; de outro, são o objeto cognoscível sobre o que o educador-
educando e os educandos-educadores, como sujeitos cognoscentes, 
incidem sua reflexão crítica (FREIRE, 2017b, p. 151, grifo do autor).  
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Após as codificações serem analisadas e preparadas pela equipe interdisciplinar, 

os investigadores iniciam a terceira fase da investigação. Denominada por Freire (2017b) 

de Círculos de Investigação Temática, esta etapa se inicia com os diálogos 

descodificadores dos temas e das situações codificadas na etapa anterior. Nela, cabe ao 

investigador problematizar, de um lado, a situação existencial codificada e, de outro, as 

respostas que os sujeitos participantes dos círculos vão dando no decorrer do diálogo, 

tendo em vista a sua descodificação. Assim, os participantes dos “círculos de investigação 

temática, por meio de diálogos descodificadores, vão exteriorizando suas percepções, 

expondo sentimentos, opiniões de si, do mundo e dos outros. Vão desvelando os temas 

geradores que se encontram encobertos pelas situações-limites (FREIRE, 2017b). Temas 

que irão compor o programa educacional, organizados na etapa da Redução Temática.   

Na Redução Temática os investigadores e especialistas (psicólogos e sociólogos), 

apresentam seus achados, expondo os temas que irão compor o programa educativo. 

Segundo Freire (2017b, p.161), no processo de redução temática, busca-se cindir o tema 

gerador em núcleos fundamentais e a eles incorporar outros temas fundamentais “que não 

foram sugeridos pelo povo, quando da investigação”: os temas dobradiças. Com essa 

etapa concluída são realizados os levantamentos e seleção dos recursos que comporão o 

material didático: fotografias; filmes; textos de literatura; entrevistas e debates com 

especialistas em determinados temas; discussões de artigos de revistas, jornais, de 

capítulos de livros etc. Preparado todo esse material, “estará a equipe de educadores apta 

a devolvê-lo ao povo, sistematizada e ampliada. Temática que sendo dele, volta agora a 

ele, como problemas a serem decifrados, jamais como conteúdos a serem depositados” 

(FREIRE, 2017b, p. 164).  

A metodologia da investigação temática, nesta pesquisa, guia todo o agir da 

pesquisadora e dos sujeitos participantes desta pesquisa. Os temas geradores, 

fundamentados na dialogicidade e na problematização da realidade, constituem uma 

potencialidade para o desenvolvimento dos Círculos Formativos, os quais partem de um 

contexto mais específico para um mais geral, a fim de possibilitar a compreensão dos 

sentidos construídos em torno das situações significativas relacionadas à realidade 

ambiental da comunidade envolvida, como uma possibilidade de ressignificação da práxis 

educativa, sustentada pelo pressuposto compartilhado com Freire (2017b) de que os 

homens se fazem na palavra, no trabalho e na ação e reflexão.  

Os Círculos Formativos coerentes com a trajetória formativa da pesquisadora, se 

articulam com as experiências vivenciadas pelas educadoras e educadores participantes 
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da pesquisa, valorizam o reconhecimento que os sujeitos, inseridos em uma realidade 

ambiental mais particular, estejam tendo de si e do espaço onde se encontram e, dessa 

forma, possam expressar seus modos próprios de pensar e viver essa realidade.  

Logo, os Círculos Formativos com aporte dos pressupostos da pesquisa-formação 

e estruturado através da metodologia da investigação temática abrem aos sujeitos 

participantes da pesquisa a possibilidade de relacionar os níveis de percepção que estes 

estão tendo da realidade por meio da mobilização de saberes, da dialogicidade e da 

problematização da realidade. Dessa forma, entendemos que os Círculos Formativos 

podem contribuir para a construção de novos olhares sobre as práticas escolares nos 

espaços educacionais.  

Nesse contexto, os Círculos Formativos assumem um papel significativo para esta 

pesquisa. Para além de um espaço de debate, de dialogicidade e problematização dos 

temas geradores, torna-se um espaço de produção de dados da pesquisa, sendo o principal 

instrumento metodológico desta pesquisa. Estes Círculos se constituem por encontros 

dialógicos e práticas reflexivas, os quais buscam a construção e reconstrução contínua de 

significados que emergem no encadeamento das temáticas significativas em torno da 

realidade ambiental experienciada pelas educadoras e educadores da comunidade de 

Morro do Ferro.      

Dessa forma, os Círculos Formativos foram organizados em etapas similares às 

etapas da Investigação dos Temas Geradores, que aconteceram sistematicamente durante 

os encontros da pesquisadora com os sujeitos participantes da pesquisa.  

Quanto ao registro dos Círculos Formativos, utilizei o recurso de gravação próprio 

da plataforma Google Meet19 . Tal gravação permite a retomada dos diálogos e suas 

transcrições para a análise de dados. No entanto, essa nova forma de gravação em vídeo, 

assim como as gravações usuais, apresenta suas limitações. Ao permitir que os 

participantes fechem suas câmeras e se tornem “pequenas bolinhas”, torna-se difícil a 

apreensão das expressões e ações dos participantes. Assim, se fez necessária a solicitação 

da abertura das câmeras por parte da pesquisadora, uma vez que, nesta nova maneira de 

proceder a coleta dos dados, não caberia outra forma de registro. Além do recurso de 

gravação, utilizamos também como registro as conversas entre os participantes no Chat20 

e também as trocas de mensagens por meio do grupo criado no aplicativo de mensagens 

 
19Como mencionado anteriormente, devido às alterações no campo da pesquisa, foi preciso recorrer a uma 
nova forma de encontro com os sujeitos e consequentemente dos registros desses encontros.  
20 Recurso disponibilizado pela plataforma Google Meet.  
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instantâneas WhatsApp. Ao final dos encontros, enviamos um formulário 21  aos 

participantes, tencionando uma avaliação de nossa prática, avaliação esta, que compõe o 

último capítulo deste trabalho.  

Outro aspecto importante de salientarmos relaciona-se à participação dos sujeitos 

na pesquisa. Antes de iniciarmos os encontros, a pesquisadora informou sobre todos os 

procedimentos que seriam adotados durante a pesquisa. Mediante o aceite, elaborei os 

termos de consentimento livre e esclarecido – TCLE para as/os educadoras/es, garantindo 

a eles/as a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, bem como a 

omissão de qualquer informação e/ou dados que possam identificá-los na divulgação dos 

resultados da pesquisa. Neste sentido, a presente pesquisa seguiu as normas e 

procedimentos estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 

466/2012, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP com o parecer 

nº 3.541.69722 . Assim, esta pesquisa encontra-se em conformidade com os princípios 

defendidos por Bogdan e Biklen (1994), de que a identidade dos sujeitos deve ser 

preservada; que estes devem ser respeitados; ser claro e explícito ao negociar a 

autorização aos participantes.   

 

3.3 COM QUEM? O LÓCUS E OS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

No primeiro capítulo desta dissertação apresentei minha trajetória como 

professora de ciências, as experiências vividas, os caminhos percorridos e as escolhas 

feitas por mim. Experiências e caminhos que possibilitaram-me conhecer parte da 

realidade da comunidade de Morro do Ferro. Seus contos, encantos e contrapontos 

estiveram presentes durante todo o meu “quefazer” pedagógico. Assim, torna-se 

imprescindível apresentar onde e com quem pesquisei.    

O distrito de Morro do Ferro pertencente ao município de Oliveira, está localizado 

na região Centro-Oeste do estado de Minas Gerais. Conta com uma população de 

aproximadamente de 2.500 habitantes. Foi fundado através da Lei provincial nº239 em 

30 de novembro de 1842, conforme dados extraídos do Livro “De São João Batista a 

Morro do Ferro” de autoria do professor Marcos Santiago (2018).  

 
21 O formulário enviado encontra-se no anexo 01 deste trabalho.   
22 Os termos de Consentimento Livre e Esclarecido e o parecer do Comitê de ética em pesquisa encontram-
se em apêndice.   
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Morro do Ferro, pequeno distrito, localizado entre montanhas de alto teor mineral, 

detém particularidades geológicas, paisagísticas e humanas (ALMEIDA, 2011). Berço de 

uma religiosidade que “brota da terra, do amor incondicional a São João Batista”, 

padroeiro do distrito. Morro do Ferro, aos olhos de seu povo, é Terra misturada, é “ouro, 

minério, areia, cascalheira e grandes voçorocas”, é beleza assustadora que lembra àquele 

povo todos os dias a necessidade de se ter “consciência ambiental” (FREITAS, 2011, p. 

894). A fotografia a seguir mostra parte da área correspondente ao distrito de Morro do 

Ferro. Nela podemos ver a torre da Matriz de São João Batista e ao fundo uma das 

voçorocas do distrito.  

 

Figura 8: Matriz de São João Batista em Morro do Ferro MG 

 

Fotografia de Morro do Ferro – Saulo Guglielmelli 

 

O distrito de Morro do Ferro conta com apenas a Escola Estadual São João Batista. 

A primeira escola do distrito foi criada em 1912, por iniciativa particular e funcionava em 

um antigo casarão, onde também ocorria reuniões dos chefes políticos da época. Em 1929, 

foi construído o primeiro prédio escolar, recebendo a denominação de Escola Mista do 

Distrito de São João Batista. A designação como mista se deu pelo fato de que a escola 

atendia a meninos e meninas na mesma sala. Em 1931, foi fundada a caixa escolar, 

passando a ofertar a 2ª, 3ª e 4ª classes, mantida por beneméritos locais. Nos idos de 1974, 

foi criada, por meio de resolução, a extensão de séries. A escola passou a ofertar as antigas 

5ª, 6ª e a 7ª séries. Posteriormente, foi autorizado o funcionamento da 8ª série. Mas, foi 

em 1987 que a escola passou a integrar a rede estadual de ensino recebendo a 

denominação de Escola Estadual São João Batista.   
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Atualmente, a escola funciona em dois turnos: no turno matutino atende os anos 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio; no turno vespertino atende os anos iniciais 

e finais do Ensino Fundamental. Além disso, a escola possui um segundo endereço, 

Presídio Doutor Nelson Pires, onde é ofertada a Educação de Jovens e Adultos - anos 

iniciais. Conta com onze salas de aulas, uma biblioteca e uma sala de informática, 

atendendo cerca de 245 alunos. Nesse ano, a escola foi contemplada com o Ensino Médio 

Tempo Integral – Propedêutico. As turmas de 1º ano foram as primeiras a serem 

contempladas. Além das disciplinas básicas deste nível de ensino, os alunos contam, no 

contra turno, com disciplinas específicas, a exemplo de Projeto de Vida, Práticas 

Experimentais, Estudos Orientados e Eletivas. 

O entrelaçamento entre a prática docente e a realidade dos/as educandos/as foi 

algo que me instigou, enquanto professora de ciências, durante as experiências vividas na 

escola estadual do distrito de Morro do Ferro. Vi nesse ambiente a possibilidade de 

ressignificar minha prática pedagógica. E hoje, retorno a este local, com intuito de ampliar 

saberes promovendo um diálogo simpático, porém, crítico e problematizador com seus 

sujeitos. Assim, apresento a seguir, um breve perfil dos sujeitos da pesquisa. As 

informações aqui apresentadas foram coletadas a partir do primeiro encontro dos Círculos 

Formativos, no qual as/os professoras/es compartilharam um pouco de suas trajetórias 

pessoais que os encaminharam para a docência, assim como sua formação e o segmento 

para o qual lecionam.  

A presente pesquisa contou com a participação de seis docentes da Escola Estadual 

São João Batista, sendo quatro mulheres e dois homens. Dos seis professores, apenas uma 

não é natural do distrito de Morro do Ferro, mas mudou-se para lá com a família ainda 

muito pequena. Todos eles são professores efetivos e trabalham há mais de cinco anos na 

escola. Apresento a seguir um quadro com o perfil dos docentes participantes da pesquisa.  

 

Quadro 1: Perfil dos Docentes 

Professor/a Formação Tempo como 
professor/a na 

escola 

Segmento em que atua 
como Professor/a 

Antônio Ciências Matemática e Física, Pós-
graduado em Matemática e Pedagogia 
da Matemática 

30 anos  
Ensino Fundamental – 
anos finais 

João 
Eduardo 

Geografia – Licenciatura plena 
09 anos  

Ensino fundamental – 
anos finais e Ensino 
Médio 

Geralda 
Helena 

Normal Superior, Pós-graduada em 
Supervisão e Orientação 

10 anos 
Ensino Fundamental – 
anos finais 
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Cíntia Graduada em Letras, Pós-graduada em 
Língua Portuguesa 

27 anos  
Ensino fundamental – 
anos finais 

Ana Maria Graduada em Letras, Pós-graduada em 
Língua Inglesa e em Supervisão 
Escolar 

07 anos 
Ensino fundamental – 
anos finais e Ensino 
Médio 

Elena Graduada em Ciências, biologia e 
matemática, Pós-graduada em 
Metodologia do Ensino-aprendizagem 
de ciências no processo educativo e em 
Pedagogia e Educação Especial 

29 anos  

Ensino fundamental – 
anos finais e Ensino 
Médio 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Desta forma, após conhecer brevemente o campo de pesquisa e os sujeitos da 

pesquisa, apresento a seguir como desenvolvi os Círculos Formativos.  

 

3.4 O DESENVOLVIMENTO DOS CÍRCULOS FORMATIVOS 

 

Com o campo de pesquisa definido e com o aceite positivo dos sujeitos da 

pesquisa, partimos para o desenvolvimento dos Círculos Formativos. Em uma relação 

pautada pela dialogicidade, iniciamos as primeiras conversas sobre o caminhar da 

pesquisa.  

Como mencionado anteriormente, os encontros com os sujeitos da pesquisa 

ocorreram por meio de vídeo conferência via ferramenta do Google Meet. Nosso primeiro 

encontro foi realizado em setembro de 2020. Este foi antecedido por um outro, também 

via Google Meet, quando me reuni com toda a equipe de professores/as, direção e equipe 

pedagógica para uma breve apresentação da pesquisa. Neste dia, me apresentei e fiz o 

convite para a participação voluntária na pesquisa aos docentes da escola. Como a 

pesquisa objetivou compreender os sentidos construídos pelos/as professores/as em torno 

da realidade ambiental do Distrito de Morro do Ferro, expliquei para todos/as a 

importância da participação dos/as docentes que residissem no próprio Distrito.  

Após esse movimento, entrei em contato, por telefone, com todos os/as docentes 

que residem em Morro do Ferro e reforcei o convite. Dos docentes convidados sete 

aceitaram participar da pesquisa, porém, antes do nosso primeiro Círculo, uma das 

professoras contraiu o novo Corona vírus e não pode participar conosco, restando apenas 

seis docentes. Expliquei como iria ocorrer a dinâmica dos Círculos Formativos e no 

mesmo dia combinamos uma data e horário para início dos mesmos. Cientes da nova 

demanda de atividades executadas pelos docentes nesse período, decidimos estipular uma 
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carga horária de, aproximadamente, uma hora para cada Círculo e que os Círculos 

aconteceriam nas quartas-feiras no horário de 17 às 18 horas23.  

Seguindo os princípios freireanos, iniciamos o desenvolvimento dos Círculos 

Formativos. Ao todo foram nove encontros carregados de diálogos, de escuta e de 

problematizações. Neste sentido, os Círculos Formativos possibilitaram a abertura ao 

diálogo com as/os professoras/es, ofereceram possibilidades de desvelar a realidade por 

meio da escuta simpática de si e do outro, oportunizaram o debate sobre a realidade 

ambiental que os rodeia. Dessa forma, recolhemos, no encadeamento das temáticas 

significativas, indícios dos sentidos que estas/es professoras/es constroem sobre as 

relações que estabelecem com a sua realidade ambiental.  

Para isso apoiamo-nos em fotografias. Fotografias que retratam a simplicidade de 

um lugar, de um povo, carregadas de elementos da vida e do mundo que os cercam. 

Fotografias que nos permitiram a apreensão das temáticas significativas, seu 

desvelamento e a proposição e problematização dos temas geradores. Assim como as 

fichas de cultura, utilizadas por Paulo Freire e sua equipe durante o desenvolvimento dos 

Círculos de Cultura, as fotografias “sugerem os debates a partir das situações 

existenciais”, inauguraram os diálogos e introduziram questões que foram sendo 

problematizadas no decorrer do desenvolvimento dos Círculos Formativos (BRANDÃO, 

1991, p. 50). Como elementos gráficos carregados de histórias, de contos e recontos, 

buscamos na interpretação e na problematização de seus significados a compreensão, não 

só da paisagem em si, mas do contexto que as circundam.   

No quadro a seguir elencamos as temáticas significativas que emergiram da fala 

dos sujeitos e que foram desveladas e problematizadas, a partir de fotografias das gentes, 

dos lugares, das tradições e da natureza que circundam o dia-a-dia daquelas/es 

professoras/es.  

 

Quadro 2: As temáticas significativas 

Círculos 
Formativos 

Temática Significativa Codificações Problematizações construídas  

1º Encontro  

 
A escuta de si e do outro – O 

(re)pensar de si nas trilhas da 

formação 

 Que trajetórias de vida me 
encaminhou para a docência?  

2º Encontro  Nuvens de Palavras  Como percebem e sentem 
estas palavras?   
 

 
23  A escolha pelo dia e horário se deu em comum acordo por todos os participantes da pesquisa.    
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Se pudessem escrever uma 
carta para a Tia Dilma, o que 
você diria a ela? 
  

3º Encontro  Cartas  Partilha das Cartas – 
Inspiração e Exemplo.  
 

4º Encontro  Fotografias  O que vocês veem e sentem 
ao olharem essas fotografias? 
 

5º Encontro  Cultura, Trabalho e Natureza  Fotografias  O que vocês estão vendo 
nessa imagem?  
 
Que relações vocês 
estabelecem com esses 3 
elementos da vida humana?  

6º Encontro  Cultura  
Trabalho  
Natureza  

Fotografias  O que é trabalho para vocês?  
 
Trabalho é sempre emprego? 
  
As diferentes ações do 
homem sobre o seu mundo é 
trabalho? 
  
O que vemos? O que fazem 
os homens? 
 
Modificar a matéria da 
natureza é trabalho?  
 
O que é cultura para vocês? 
 
Cultura é sempre tradição?  
 
O trabalho faz parte da 
cultura? 
 
A natureza faz parte da 
cultura? 
 
O que o homem produz, faz 
parte da cultura?  
 
De que forma a lenda das 
voçorocas, a festa de São 
João Batista se relacionam 
com a cultura, com o trabalho 
e com a natureza?  

  
 
 

7º Encontro  Fé, lendas e Voçorocas:  
 
A fé 
A lenda  
A mitificação da realidade  

Fotografias 
  
Lenda das Voçorocas  

Fé, lenda e mitificação da 
realidade: Como podemos 
pensar essa relação?  
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Como a mitificação da 
realidade se apresenta dentro 
dessa lenda?  

Que relação podemos 
estabelecer entre essa 
“mitificação” e os processos 
de voçorocamento que se 
intensificaram ao longo dos 
anos?  

Que relações vocês 
estabelecem entre a 
mitificação presente nesta 
lenda com os mitos citados 
por Paulo Freire? 

Quais as consequências 
destes mitos para uma 
sociedade?  

Como o processo de 
construção do conhecimento 
pode nos ajudar a pensar 
esses “mitos” de forma 
conscientizadora?  

 
8º Encontro  Mitificação da Realidade: 

 
Lendas  
Voçorocas  
Conhecimento 

Fotografias  Por que é assim?  
 
Como nós, professores de 
diferentes áreas, estamos 
vendo essas voçorocas?  
 
Como a escola pode nos 
ajudar a pensar os mitos que 
permeiam as voçorocas de 
forma conscientizadora? 
 
Como poderia ser diferente?  
 
  

9º Encontro  Voçorocas: 
 
Mito 
Conhecimento  
Conscientização  
Educação  
 

Textos: Frase dita por 
um dos sujeitos da 
pesquisa durante o 
Círculo anterior e 
Fragmentos do livro - 
Educação como 
prática da liberdade 
(FREIRE, 2014).  
 
“Educação escolar, 
dentro da escola, 
educação dos 
professores, educação 
daquele que veio antes 
de mim” – Professor 
Antônio.  
 

Qual é o papel da educação 
neste contexto?  
 
Qual educação nos permite 
olhar para essas voçorocas e 
trabalhar com nossos alunos 
de forma a desenvolver a 
consciência crítica?  
 
Qual educação nos permite 
isso?  
 
“Mas como realizar esta 
educação? Como 
proporcionar ao homem 
meios de superar suas 
atitudes, mágicas ou 
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“Não seria, porém, 
com essa educação 
desvinculada da vida, 
centrada na palavra, 
em que é altamente 
rica, mas na palavra 
“milagrosamente” 
esvaziada da realidade 
que deveria 
representar, pobre de 
atividades com que o 
educando ganhe a 
experiência do fazer, 
que desenvolveríamos 
no brasileiro a 
criticidade de sua 
consciência” 
(FREIRE, 2014). 

 

 

ingênuas, diante se sua 
realidade?” (FREIRE, 2014).  
 

 [...] Como aprender a 
discutir e a debater com uma 
educação que impõe?” 
(FREIRE, 2014).   

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observando o quadro acima, podemos perceber o encadeamento das temáticas 

significativas iniciado com a realização da aproximação inicial com as trajetórias de vida 

dos sujeitos participantes da pesquisa. Assim, no primeiro Círculo Formativo, utilizando 

como disparador as trajetórias de vida que os encaminharam para a docência, cada 

docente recorreu às suas histórias, suas experiências, as memórias da infância para se 

apresentarem. Neste movimento, nos encontramos na escuta de cada um, na partilha do 

ontem e do hoje, nos conhecemos e reconhecemos um pouco mais. Dessa forma, os 

enunciados mais significativos, carregados de histórias, de “temas concretos da vida” que 

surgem da escuta simpática e aberta que fazemos do outro e que estão presentes nas falas, 

nas frases, nas conversas informais e nas discussões foram sendo desencadeados. Aqui 

reside o início da Investigação Temática. “É o vivido e o pensado que existem vivos na 

fala de todos”, falas que expressam seus anseios, desvelam seu mundo, a maneira como 

o vê, sente e o traduz (BRANDÃO, 1991, p. 26,37). 

Desse modo, no segundo Círculo Formativo, partimos para um diálogo em torno 

dos enunciados mais significativos, que emergiram através das falas, frases e expressões 

de uma vida, vida em processo de formação. Enunciados que foram codificados através 

de uma nuvem de palavras24  e compartilhada com as educadoras e educadores. Com 

 
24  Uma nuvem de tags (nuvem de palavras ou lista ponderada no design visual) é uma representação 

visual de dados de texto, normalmente usada para descrever metadados de palavras-chave (tags) em 
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efeito, na medida em que iam observando o elemento “nuvem de palavras”, iam todos 

expondo como perceberam e sentiram esta ou aquela frase proferida no encontro anterior. 

Assim, puderem “re-admirar sua admiração anterior no relato da ad-miração dos demais” 

(FREIRE, 2017b, p. 147). Desta forma, foram extrojetando uma série de sentimentos de 

si, dos outros e da docência enquanto parte indissociável de suas histórias de vida. 

Sentimentos potentes que antes não tinham sido extrojetados, mas que, mediante aquela 

dinâmica, vieram à tona e e complementaram os sentidos/sentimentos já construídos 

anteriormente.      

O terceiro Círculo Formativo, ainda marcado pelas trajetórias pessoais e 

profissionais daquelas/es professoras/es, nos levou para uma nova forma de expressar o 

mundo vivido. A escuta minuciosa e amorosa do outro, o diálogo entre o grupo, a re-

admiração da ad-miração anterior, os sentidos e sentimentos que afloraram, permitiu a 

escrita de uma carta. Uma carta carregada de sentidos e lembranças do que se foi, mas 

que permanece vivo no interior de cada educadora/or e que provocou o (re)pensar de si 

nas trilhas da formação docente. Nesse processo, investigar os enunciados mais 

significativos da vida dessas/es docentes é explorar o seu pensar, referido não somente as 

suas trajetórias pessoais e profissionais, mas também, é explorar o seu pensar referido a 

sua realidade, o modo como a significam e, com isso, conhecer os sujeitos desse pensar. 

No quarto Círculo Formativo, utilizamos como disparadores para as discussões 

fotografias das gentes, dos lugares, das tradições e da natureza. Ao longo desse processo 

os sujeitos da pesquisa foram instigados a perceberem sua própria realidade. Na medida 

em que observavam as fotografias iam exteriorizando sentimentos carregados de 

histórias, de memórias, de “temas da comunidade: seus assuntos, sua vida”, “temas 

concretos da vida que espontaneamente aparecem quando se fala sobre ela” (BRANDÃO, 

1991, p. 37), aproximações iniciais com seu mundo, com o modo como veem o seu 

mundo.  

Trajetórias e aproximações, trabalho de pesquisa e de descoberta, movimentos 

fundamentais, que nos encaminharam para o levantamento do universo temático 

(FREIRE, 2017b) daqueles sujeitos. Universo temático que foi reunido e organizado, 

discutido entre a pesquisadora e sua orientadora e, que em seguida, codificado, 

 
websites ou para visualizar texto livre. Disponível em:<  

http://sefarditas.net.br/ava/descoe3/nuvem_palavras.pdf > Acesso em: 30/10/20.  
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transformado em símbolos, mais precisamente em fotografias, que foram utilizadas no 

decorrer dos demais Círculos Formativos como codificações25 a serem problematizadas 

e descodificadas. Dessa forma, os Círculos Formativos subsequentes foram marcados 

pelos diálogos descodificadores, onde foi possível problematizar as situações 

existenciais, por meio de uma ação que possibilitou a apreensão dos temas, os quais 

emergiram da realidade concreta dos sujeitos envolvidos.  

A partir desse movimento de escuta a que nos propusemos desde o início dos 

Círculos Formativos, foi possível identificar quatro grupos de temas geradores, que foram 

problematizados ao longo dos encontros: Vida e(m) formação; Trabalho, Cultura e 

Natureza; Fé, lenda e mitificação da realidade; Conhecimento, educação e 

Conscientização. Ao longo desse processo, as fotografias utilizadas serviram como 

elementos gráficos disparadores das discussões, assim como fragmentos das falas dos 

sujeitos e passagens dos livros de Paulo Freire nos auxiliaram na dinâmica da 

problematização.  

Todo o processo de desenvolvimento dos Círculos Formativos envolveu três 

momentos distintos: (I) apresentação do tema levantado no Círculo anterior; (II) 

exposição das fotografias; (III) diálogos e problematizações em torno da realidade que a 

todos envolvem codificadas pelas fotografias. Como forma de facilitar a exposição das 

fotografias, bem como compartilhar os textos utilizados na dinâmica da 

codificação/descodificação, utilizamos apresentações elaboradas no programa de 

PowerPoint. Logo, apresento a seguir, algumas fotografias utilizadas durante a realização 

dos Círculos e uma das apresentações em PowerPoint que serviu de guia durante todo o 

processo de desenvolvimento dos mesmos.   

 
25 As codificações, de um lado, são a mediação entre o contexto concreto ou real, em que se dão os fatos, e 
o contexto teórico, em que são analisadas; de outro, são o objeto cognoscível sobre o que o educador-
educando e os educandos-educadores, como sujeitos cognoscentes, incidem sua reflexão crítica (FREIRE, 
2017b, p. 151).  
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Figura 9: Mosaico de fotografias utilizadas nos Círculos Formativos 

 
Fonte: elaborado pela própria pesquisadora, fotos: Saulo Guglielmelli  

 
 

Figura 10: Apresentação em PowerPoint usada como guia para os diálogos descodificadores 

 
Fonte: elaborado pela própria pesquisadora, fotos: Saulo Guglielmelli  

 
 

Desse modo, busco no encontro com o outro apreender as singularidades da vida 

como processo de busca, de compreensão de si e do outro, de form(ação) e de 

(re)construção. Os diálogos, as problematizações e os temas geradores, pilares que me 

proporcionaram a compreensão da multiplicidade da realidade real e concreta existente 

na vida e no pensamento dos sujeitos da pesquisa; a descoberta “coletiva da vida através 

da fala, do mundo e das palavras” (BRANDÃO, 1991, p. 28). Mundo que se abre, se 
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transforma, palavras que criam e recriam, onde o sentido mais exato está no ato de 

ensinar-e-aprender e aprender-e-ensinar.  
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4 “A NATUREZA EM FORMA DE VOÇOROCA”: OS SENTIDOS DA 

PESQUISA 

 
 

Neste capítulo iniciaremos as apresentações e as problematizações com relação ao 

desenvolvimento dos Círculos Formativos. Estamos considerando os Círculos 

Formativos desenvolvidos ao nível da experiência, tendo em vista que “a experiência é o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, 

ou o que toca” (BONDÍA, 2002, p. 21). Esse entendimento de nossa prática ao nível da 

experiência significa considerar que os conteúdos discutidos, por meio dos encontros 

realizados, tendem a proporcionar aos participantes marcas positivas na forma como eles 

conduzem, tanto seus processos formativos, quanto educativos, ao longo de sua docência 

e, principalmente, no seu quefazer, enquanto humanos em interação. Nesta acepção, 

assumimos que experienciar as atividades dos Círculos Formativos significa pensá-los, 

ao nível da experiência:  

 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para 
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 
opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e 
os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-
se tempo e espaço (BONDÍA, 2002, p. 24). 

 

Assim, considerados os preceitos de Bondía (2002), indicamos que todo o 

percurso teórico-metodológico percorrido até aqui constituiu um consistente suporte 

teórico de (re) conhecimento de nosso campo de pesquisa, que, agora, servirá de alicerce 

para construirmos nossas análises de maneira mais aprofundada. Desta forma, a natureza 

em forma de voçorocas permeou de sentidos o vivido e o pensado desses sujeitos, os 

diálogos e as problematizações levaram à materialização dos temas geradores, que juntos 

refletiram nos sentidos da pesquisa. Assim como as voçorocas corporificam a fé, a cultura 

e a natureza daquele povo, percebi que todo conjunto de conhecimento, dos sentidos que 

foram se construindo com o outro, durante nossos encontros virtuais, iam, aos poucos, 

consubstanciando os dados da pesquisa.  

Para a organização dos temas construídos com base nos diálogos estabelecidos no 

processo de pesquisa com os educadores, transcrevi todo o material dos vídeos, revi as 

gravações, as fotografias e as apresentações em PowerPoint. Nas transcrições, optamos 
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por manter a oralidade dos sujeitos, uma vez que o trabalho envolve a realidade concreta, 

existencial de um povo e o seu pensar em relação a ela. A esse respeito, Freire (1997, p. 

29) defende que “um educador progressista que não seja sensível à linguagem popular, 

não pode comunicar-se com os educandos”. No entanto, não se trata de negar o chamado 

“padrão culto”, mas de familiarizar-se, identificar-se com a linguagem popular.  

Após transcrever os áudios, realizamos uma intensa leitura do material, com o 

intuito de encontrar trechos carregados de sentidos, que, congregados em conjuntos, 

compusessem as temáticas significativas. No decorrer desta construção, retomamos, por 

várias vezes, as transcrições, os vídeos, as fotografias e o material produzido para as 

problematizações, como forma de aclarar os conteúdos já selecionados.   

Desta forma, para a construção da análise dos dados da pesquisa, pretendo 

valorizar cada instante pensado e vivido ao lado das professoras e professores, para juntos 

construirmos sentidos em torno das questões norteadoras desta pesquisa: Como a 

pesquisa objetivou compreender quais as contribuições de uma proposta de Formação 

Crítico-emancipadora mediada por um processo dialógico que intencionou fomentar a 

problematização, a reflexão e a conscientização a partir dos processos de voçorocamento 

vivenciados em Morro do Ferro como “situações-limite”.   

Esta questão suleadora se desdobra em outras: Como as (os) professoras(es) 

compreendem sua realidade ambiental local e quais reflexões fazem sobre seu lugar 

dentro da comunidade de Morro do Ferro e dela se utilizam para compor sua prática 

pedagógica? Quais temas geradores emergem do diálogo construído com as(os) 

professoras(es) e como eles contribuem para a significação conscientizadora do contexto 

da realidade ambiental? Que implicações os Elementos das Ciências, mediados por um 

processo de voçorocamento, trazem aos processos de formação crítica e conscientizadora 

das(os) professoras(es) de diferentes áreas? E como eles compreendem o ensino (de 

ciências e o ensino de um modo geral) no que tange à conscientização dos estudantes para 

uma relação sadia com o meio ambiente?  

Aqui, conduzo meus estudos para a pedagogia crítica e emancipadora de Paulo 

Freire, assim como a toda discussão teórico-metodológica apresentada nesta dissertação, 

para embasar minhas reflexões em torno dos momentos trilhados com as professoras e 

professores do Distrito de Morro do Ferro. Percebemos, como citado na metodologia, que 

Vida e(m) formação; Cultura, trabalho e natureza; Fé, lenda e mitificação da realidade; 

Conhecimento, Educação e Conscientização foram as temáticas mais significativas, uma 

vez que permearam todos os nossos encontros. Portanto, abarcam os temas centrais da 
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análise, permeados de sentidos e sentimentos, do pensado e do vivido, amalgamados e 

jamais findados neles mesmos.  

Logo, os dados analisados envolvem os sentidos expressados nas falas, nos textos 

escritos e em uma atividade realizada em um dos encontros, que se baseou na escrita de 

cartas para uma professora muito citada pelos docentes, a “Tia” Dilma. Assim, nossos 

dados serão analisados, conforme já abordado anteriormente, tendo em vista os 

pressupostos de Paulo Freire para uma formação emancipadora, permeadas por grandes 

“barrancos” como situações-existenciais, cortados de histórias, de belezas contraditórias 

e medo. No entanto, não temos aqui a pretensão de esgotar todos os sentidos, esperamos 

contribuir para que outros sejam delineados, possibilitando múltiplas formas de ver, ser e 

compreender a formação docente.  

Passamos, a seguir, a apresentar cada uma das temáticas que emergiram no 

desenvolvimento dos Círculos Formativos. 

 

4.1 VIDA E(M) FORMAÇÃO  

 
Vida e(em) formação é o primeiro tema gerador desvelado no processo de 

construção e análise dos Círculos Formativos. Essa temática se constituiu a partir da 

busca pelo reconhecimento da trajetória de cada docente participante da proposta. As 

histórias de vida que os encaminharam para a profissão, as memórias que marcaram este 

caminho, as contradições vividas, os saberes de experiência que trazem consigo e que 

contemplam os sentidos envolvidos na construção de sua formação, foram núcleos 

temáticos que nos auxiliaram a descortinar um pouco das historicidades de cada docente. 

Isso pode ser percebido, por exemplo, no primeiro encontro, transcrito a seguir, no 

momento em que uma das professoras se apresenta ao grupo:  

 

A minha história começa lá na escola, né?! Desde pequena eu não 
gostava de estudar. E a minha mãe sempre falava que a única riqueza 
que ela podia nos ofertar, com toda dificuldade que a gente tinha, era 
nos dar o estudo, saber a garantia que a gente ia ser alguém na vida 
através do estudo. E minha vó falava que o sonho dela era saber que ela 
teria uma neta, ou um filho, que fosse mestra. Na época ela falava 
mestra, né?! Aí a minha mãe sempre falava “vocês têm que estudar, 
vocês têm que ser alguém na vida”. E por destino, quando fui sair pra 
fazer o ensino médio na época, né?! A minha escolha foi o magistério, 
porque nunca gostei de matemática. Aí fui pra Oliveira, fiz Oliveira 
acho que três meses de magistério. Não me adaptei aí em Oliveira, não 
me adaptei mesmo. Depois fui pra Passatempo. Aí lá em Passatempo, 
aí lá eu me encontrei, lá no magistério lá. E fiz o magistério e foi uma 
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das maiores e melhores opções que eu já fiz na minha vida. Porque lá 
eu me redescobri, sabe?! Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, 
autoestima baixa, achava que eu não era capaz. E o magistério de 
Passatempo, e a faculdade de Oliveira em ajudaram muito nesse 
processo, sabe?! De me transformar, principalmente em Oliveira. E 
quando eu fui pra sala de aula, e realizei meu sonho, cada dia eu cresço 
mais, né?! A minha história é essa. E amo o que eu faço. Não chorei, 
não. Achei que eu ia chorar na hora que eu ia falar da minha avó. Graças 
a Deus (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 09/09/20). 

 

Este primeiro momento de nossa interação ocorreu com o objetivo de deixar em 

evidência as trajetórias de cada participante, tendo em vista o entendimento da forma 

como essas trajetórias impactaram suas escolhas até o momento atual no qual se 

encontravam, como docentes. Apesar de todos os participantes se conhecerem, 

solicitamos que uma apresentação prévia fosse feita, uma vez que nos interessávamos 

pelos recortes que seriam realizados no ato desta fala. A primeira fala aqui destacada, 

expressa pela professora Geralda, ressaltou os motivos pelos quais a docência foi uma 

opção, uma escolha para seu futuro, definindo-a enquanto educadora, mas também 

mantendo uma relação direta com sua formação, uma vez que o magistério parece advir 

de uma eliminação de expectativas (“nunca gostei de matemática”), além de se relacionar, 

também, ao desejo familiar de ver o filho como sendo “alguém na vida”, ato que atribui 

o status de dignidade à formação. 

A fala de Geralda mobilizou várias de suas memórias para justificar sua escolha 

pela docência e parece encontrar na mãe e na avó fontes de inspiração e determinação (já 

que a mãe se posicionava a favor dos estudos e, para a avó, seria seu maior sonho ter uma 

neta mestra). Em outro momento, Geralda relembra sua trajetória entre Passatempo e 

Oliveira26, reconhecendo o quanto os estudos iniciados em Passatempo e finalizados em 

Oliveira transformaram sua vida, contribuíram para a construção de um novo olhar sobre 

si e sobre sua futura carreira, uma história de superação, coragem e amor. O fragmento 

autobiográfico de Geralda pulsa sentidos em torno de uma escolha: a escolha pela 

docência. O ambiente familiar, as habilidades e o reencontro consigo foram pilares 

determinantes para essa escolha e que hoje se apresenta como uma das maiores e melhores 

opções que ela diz já ter feito em sua vida.  

De acordo com Mota et al. (2016), a partir do movimento das narrativas de vida, o 

professor tem a oportunidade de conduzir reflexões acerca da própria experiência de vida 

 
26 Municípios pertencentes ao Estado de Minas Gerais.  
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e formação. Desta forma, o conhecimento de si surge como um espaço de formação ao 

oportunizar a reflexão sobre sua prática, a partir de suas experiências de vida. Para o autor, 

 
[...] conhecer-se a si mesmo é mobilizar os elementos que possam 
contribuir ao processo de interioridade que o sujeito precisa 
desenvolver, evocando um passado que é anunciado, no presente, como 
perspectiva de futuro, expondo e denunciando os fatos e momentos 
eleitos como importantes e necessários quando são invocados. Este 
procedimento docente exige uma reflexão sobre si, rememorando 
acontecimentos, tomando consciência daquilo que foi elemento basilar 
do percurso de formação/experiência na profissão docente (MOTA et 
al., 2016, p. 23). 

 

Assim como Geralda, os demais docentes também recorreram às suas histórias de 

vida, às suas experiências e às suas andarilhagens para fundamentarem suas escolhas. 

Instigados a refletir sobre as trajetórias que os encaminharam à docência, cada 

participante produziu enunciados únicos, ao entrelaçarem as experiências vindas das 

memórias da vida às trajetórias profissionais e acadêmicas. Isto significa considerar que 

as experiências passadas, vivenciadas pelos docentes, têm um peso significativo na 

escolha pela docência, estando relacionada com as aspirações e representações que estes 

possuem em torno da profissão. Estabelecemos uma relação entre a formação e o ato de 

tornar-se Mais, descrito por Paulo Freire (2017b), como uma maneira de alcançar uma 

determinada mobilidade social, em face, inclusive, das trajetórias dos familiares (pais, 

avós...) nem sempre permeadas de oportunidades, marcadas pela pobreza e limitações, 

sobretudo, financeiras.  

Alguns estudos como o de Bastos e Silva (2016) debatem esse ato de narrar as 

próprias experiências, que se constitui como sendo um movimento construído e 

reconstruído pelo sujeito que produz sentido acerca dos fatos narrados, tecendo, dessa 

forma, seu entendimento individual acerca de fatos importantes para suas vidas. “A cada 

dia, pela memória, o sujeito se constitui e reconstitui como um sujeito de sentimentos e 

de experiências, que estabelece relação com o mundo que o cerca” (BASTOS; SILVA, 

2016, p. 119). É também na forma como nossos participantes demonstram ao narrarem 

suas experiências na escolha da profissão, que a memória deles significa e ressignifica os 

fatos, produzindo verdadeiras ações sociais entre a retotalização de suas trajetórias e o 

meio que os cerca. Conforme o fragmento a seguir, a memória possui uma função 

importante na constituição do sujeito social, tendo em vista as relações por ele 

estabelecidas: 
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[...] a memória é um fenômeno social, uma construção derivada das 
relações sociais estabelecidas pelos atores sociais, o que transcende o 
aspecto individual. Nesta perspectiva, Rousso (2002) diz que a 
memória é a presença do passado e, ao mesmo tempo do presente, pois 
é o momento atual que lança ao passado as indagações em busca de 
compreensão, possibilitando uma reconstrução constante do indivíduo, 
e do universo que habita. A memória é, portanto, o único meio de rever 
o passado no presente (BASTOS; SILVA, 2016, p. 128). 

 

Tendo em vista a importância da memória na constituição de si, durante o processo 

de escolarização até a docência, entendemos que os participantes desta pesquisa 

demonstram, em diferentes momentos como eles se fazem e se refazem no decorrer de 

suas trajetórias, abordando diferentes tópicos que envolvem esse “fazer” social. Desta 

forma, para compreendermos um pouco mais sobre a potencialidade da vida como 

processo formativo, organizamos três subitens, a seguir, dedicados aos sentidos que, ao 

longo dos encontros, se constituíram de maneira formadora e ressignificaram suas 

trajetórias pessoais e profissionais: a paixão pela docência, as lembranças de pessoas que 

se fizeram inspiração para que eles trilhassem esse caminho e os desafios com os quais 

se depararam durante o percurso.  

 

4.1.1 “Todos aqui apaixonados pela docência, graças a deus!”: o que move esta 

escolha?  

 
Este primeiro subtema diz respeito ao enaltecimento do amor pela docência, com 

a expressão das razões pelas quais as professoras e professores escolheram a profissão. 

Tendo em vista trajetórias de vida atravessadas pela pobreza e marcadas por exemplos de 

vida constituídos no interior de suas relações mais íntimas, estabelecidas entre os laços 

familiares e escolares, a escolha pela profissão denota raízes semelhantes para nossos 

participantes. A própria pesquisadora inicia seu relato demonstrando os motivos pelos 

quais tornou-se professora, visando a um processo empático de participação e 

compartilhamento de saberes e vivências: 

 

A minha escolha pelo magistério se deu logo, de cara, no ensino médio, 
né?! Eu tive uma professora de Biologia, então o encaminhamento foi 
bem específico, bem direto, né?! Até então meu pai sempre teve o sonho 
de ter uma filha professora, mas eu com os meus 1,55cm insisti que 
queria ser policial, polícia militar. Só que aí depois eu descobri que com 
1,55cm eu não conseguiria ser polícia, porque tem o tamanho lá, né?! 
De 1,60m, o limite feminino. E chegando no ensino médio eu me 
encontro com essa professora, e essa professora, ela entra na sala de 
aula de uma maneira totalmente diferente de como nós estávamos 
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acostumados. Ela, ao invés de entrar e falar o que ela tinha que falar, 
né?! O conteúdo ali, ela começou a perguntar. E aí ela fez a aula, 
praticamente inteira, com perguntas. Isso encaminhou todos os outros 
processos, foi encaminhando outras perguntas. E aquilo me encantou, 
aquela maneira dela. E eu olhava pra ela e falava assim “gente, eu quero 
ser assim. É isso aí que eu quero pra mim. Eu quero também dar aula, 
eu também quero estar dentro de uma sala de aula, e eu quero ser desse 
jeito pros meus alunos”. Porque os meus olhos brilhavam diante dela, 
da maneira como ela lecionava, da maneira como ela nos tratava, um 
carinho, um acolhimento muito grande. Ela fazia a gente se sentir 
pertencente mesmo àquele espaço, àquela escola, àquela sala de aula. E 
aí eu queria o mesmo, eu queria ser assim pra alguém. Eu queria que 
alguém olhasse pra mim com o mesmo brilho no olhar que eu estava 
olhando pra ela, assim, sabe?! Eu queria retribuir aquilo que eu vivi 
com ela. Então desde aquele momento eu já sabia. Eu fui criada em 
Contagem. Eu nasci em Oliveira, mas eu fui criada lá. E lá em 
Contagem a gente não fazia o magistério junto com o ensino médio, a 
gente fazia depois do ensino médio, porque era uma opção que a gente 
tinha. Já não tinha mais o magistério junto com o ensino médio. Você 
ia fazer aquele ensino médio científico e prestar vestibular. E lá nós 
tínhamos opção, porque tinha algumas escolas que ofertavam um ano 
de magistério. E aí eu fiz um ano de magistério, que é o magistério pós 
médio. E tentei entrar na educação infantil, mas não consegui. Era 
muito difícil, poucas vagas, muita concorrência. E aí eu acabo me 
mudando pra Oliveira. Tem todo um contexto, me faz mudar pra 
Oliveira. Chegando aqui em Oliveira eu resolvo fazer a faculdade. E aí 
de cara eu já escolhi a licenciatura. E como eu gostava também muito 
da área ambiental, eu vou pra área das ciências biológicas, mas sempre 
desde o início da minha faculdade, desde o primeiro momento que eu 
entrei, eu já sabia que eu queria era entrar pra uma sala de aula. Eu já 
sabia, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Então em momento 
algum a faculdade despertou em mim a vontade por ser bióloga, por 
exemplo. Porque o meu curso é bacharel e licenciatura. Mas em 
momento algum eu me encaminhei para o lado do bacharel e cheguei 
até a algumas discussões com a coordenadoria do curso, pelas poucas 
disciplinas na área da licenciatura que eram ofertadas, né?! Concepções 
pedagógicas, por exemplo, eu não lembro de ter estudado nada disso 
durante o curso de licenciatura. Então a gente foi formado muito na 
perspectiva do biólogo, mas o meu encaminhamento foi todo esse. E aí 
eu trabalhava no hospital, continuei trabalhando no hospital até que eu 
peguei designação, foi mais ou menos uma história muito próxima da 
Ana. E eu comecei a pegar uma designação, pega uma aula ali, uma 
aula ali. Foi o momento que eu também tive que decidir entre o hospital 
e a escola. E aí eu decidi por ficar na escola. E hoje todo o movimento 
que eu vivi dentro das escolas, dentro da sala de aula, os trabalhos que 
eu desenvolvi no Polivalente. Eu sempre lembro muito do Polivalente, 
porque foi a escola que eu fiquei por mais tempo. Eu, praticamente, 
fiquei quatro anos seguidos ali, pegando uma designação e outra, um 
contrato e outro. E foi uma escola onde eu aprendi muito, eu falo que o 
meu aprendizado enquanto professora, enquanto aquela vida em sala de 
aula, se deu muito no Polivalente. Ali foi uma escola pra mim enquanto 
formação docente, pra formação docente. E a convivência com os 
colegas ali. Isso me ajudou muito. E logo em seguida eu venho pra 
Morro do Ferro. E aí Morro do Ferro é onde eu me descubro por uma 
segunda vez, porque nós tivemos o “Reinventando o Ensino Médio”, 
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que foi uma novidade. A gente não sabia o que que ia dar. E a gente 
assumiu esse “Reinventando o Ensino Médio” aí com a temática 
“Ciências da natureza”, né?! E era algo que os meninos ainda tinham 
uma certa repulsa, eles não queriam ciências da natureza. E… mas era 
o que a gente, na época, podia ofertar enquanto espaço físico, né?! Da 
própria escola. E foi onde que eu comecei a conhecer um pouco mais 
desse contexto, dessa realidade de Morro do Ferro. Foi através desse 
Reinventando que eu conheci o rio Jacaré, que eu conheci as histórias 
por trás do rio Jacaré, que eu conheci as pessoas da comunidade. Porque 
os meninos foram entrevistar pais, os tios, os avós sobre como era o rio, 
qual a relação que eles tinham com o Rio Jacaré no passado. E eles 
vinham e me relatavam isso tudo. E aí através desses relatos foi onde 
eu fiquei conhecendo um pouco mais da comunidade, um pouco mais 
dos sentidos, dos sentimentos que as pessoas do Morro do Ferro, que os 
moradores do Morro do Ferro trazem com relação ao seu contexto ali, 
com relação ao distrito mesmo. Então ali eu reconheci que esse ensinar, 
ele não existe sem o aprender. Aí foi o momento que eu busquei, né?! 
Foi o momento em que eu me conscientizei de que eu queria buscar 
mais um pouco de conhecimento e foi esse momento vivido em Morro 
do Ferro que me encaminhou pro mestrado. A pesquisa que eu faço 
hoje, ela tá imbricada aí, nesse momento, no momento que eu vivi em 
Morro do Ferro. Então foi essa experiência que me encaminhou pra essa 
pesquisa que eu estou agora desenvolvendo, pra todo esse momento que 
eu estou envolvida agora é devido a Morro do Ferro. Então eu falo que 
Morro do Ferro também foi um divisor de águas muito grande na minha 
vida. E me fez perceber o tanto que a docência ela é importante, ela é 
gostosa e ela é significante na vida da gente (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, JANICE, 09/09/20). 

 

Conforme nosso relato exposto acima, não apenas as experiências, enquanto 

alunos, com base nas práticas desenvolvidas por professores de referência, foram 

importantes, mas também as atividades nas quais engajamo-nos durante nossa própria 

docência, o que fez com que buscássemos maior aperfeiçoamento, visando a constituição 

deste outro eu, o eu-pesquisadora. A trajetória profissional foi, para muitos de nós, como 

um fio tecido ao longo de nossas vivências, de nossas experiências, como, por exemplo, 

o despertar da consciência à medida  que diferentes fatos iam se compondo, como os 

momentos vividos nas escolas pelas quais passamos e, em meu caso particular, a 

experiência com o Projeto Diários de um Rio27, que me despertou a necessidade de ser e 

fazer mais por minha formação, pela formação das pessoas em meu entorno e pela 

atividade científica, como um todo.  

 A inserção na docência, por meio do magistério, foi uma forma de ingresso 

recorrente, relatada pela maioria dos participantes de nossa pesquisa. Valle (2006) 

 
27 Projeto desenvolvido com alunos do 1º do Ensino Médio durante o ano de 2014 em uma escola pública 

estadual de Minas Gerais. Maiores informações ver Capítulo 01 desta dissertação.  
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realizou, com professoras atuantes em turmas de 1ª a 4ª série, um trabalho que teve como 

principal objetivo entender os motivos pelos quais o magistério foi uma escolha e se esta 

foi uma escolha deliberada. De acordo Valle (2006), escolher uma profissão implica 

nascer em determinado período histórico e em determinado ambiente sociocultural, que 

agregam benefícios nos âmbitos econômico, político e educacional. Em geral, muitos 

professores se filiam à vocação para que tal escolha ocorra. 

Conforme corrobora Valle (2006), a escolha pelo magistério, no caso por ela 

estudado, perpassa pela transição identitária entre o ser mãe e ser professora, além da 

incorporação a três lógicas que permeiam os itinerários profissionais: a lógica da 

integração, relacionada à imagem que as professoras e professores possuem acerca de si 

mesmos; a lógica da profissionalização, relacionada à forma como esses professores são 

inseridos ao mercado de trabalho que escolheram atuar; e a lógica de transformação, 

relacionada à função social do professor no contexto no qual ele atua. Contudo, ressalta 

que “a escolha de uma habilitação é sempre uma escolha de vida e representa a 

antecipação das aspirações profissionais, mas presume-se que essa escolha não existe 

verdadeiramente quando se vem de uma classe desfavorecida” (VALLE, 2006, p. 185). 

 

A maioria dos professores interrogados se vê como ‘agente de 
transformação social’ e procura orientar-se segundo algumas 
circunstâncias conjunturais, que combinam valores de natureza 
intrínseca claramente privilegiados nas lógicas de integração e de 
profissionalização com valores exógenos relacionados, sobretudo, com 
o dever comunitário: “eu gostaria de contribuir para a formação da 
cidadania e participar da educação e da sociedade”, “o professor 
também é responsável pela mudança da sociedade”, “a construção de 
uma sociedade democrática depende da escola” (VALLE, 2006, p. 185). 

 

De fato, e conforme demonstraremos mais adiante, muitas são as razões pelas 

quais a docência é escolhida e, dentre elas, o fato de esta ser a única ou a opção mais 

acessível possibilitada aos sujeitos durante determinado momento em suas vidas. Há um 

entendimento de que, por meio de sua atuação, será possível transformar vidas, uma vez 

que suas próprias vidas foram transformadas pelas professoras e professores encontrados 

durante sua formação. Em linhas gerais, de fato, a educação possui esse potencial, 

principalmente quando se pensa na educação transformadora e emancipadora definida por 

Paulo Freire (2017a, p. 98) como “uma forma de intervenção no mundo”. O relato de João 

demonstra que praticar a docência é também superar medos e inseguranças em prol do 

desenvolvimento constante: 
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Eu, quando criança, admirava muito os meus professores. Tanto na 
parte dos anos iniciais, na época não falava anos iniciais, mas eu tive 
uma professora, dona Dilce, mãe da Solange. Ela… excelente 
professora. E tinha a tia Dilma, tem uma pessoa aí que conhece ela 
muito bem, né?! Admirava demais. E no quinto ano, na quinta série, 
comecei a me apaixonar pela Geografia. Sempre gostei de Geografia. 
Mas uma coisa batia em mim aqui e eu ficava assim “ou vou ser 
advogado, ou vou ser dentista, mas eu sou apaixonado com Geografia”. 
A Geografia não saía de mim. E fiquei muito na dúvida. Aí me arrisquei, 
né, na Geografia. Os primeiros dias de faculdade eu falei “meu Deus, 
como é que isso?”. Aí depois foi deslanchando, fui tendo aulas, assim, 
práticas com alguns professores, quando eu fiz lá. Foi num colégio 
aplicação de Três Corações, na Universidade Vale do Rio Verde. Aí fui 
gostando, fui gostando. E a minha primeira experiência como professor 
foi em Varginha, 2003. Tava pegando substituição. Quando você pega 
substituição, eu peguei lá de dois meses. Menina, mas os meninos 
ficavam tudo alvoroçado “ah, não é o professor titular”. Tudo que você 
fazia dentro de sala, eles não obedeciam. Falei “meu Deus”. Depois não, 
depois foi acostumando, fui conquistando a turma. E depois não fiquei 
mais em Varginha, fiquei um tempo parado do magistério, tá?! Porque 
eu só era contratado. Tinha feito dois concursos antes. Não, desculpa. 
Um concurso antes, em 2001, não tinha passado. Em 2005, se não me 
engano, teve o outro concurso do Estado, eu morava em Varginha. E 
não passei. Aí fiquei, assim, meio desiludido, mas falei “não, vamos à 
luta”. Em 2006 voltei aqui pro Morro do Ferro, consegui em São Tiago. 
Aí pra frente, 2007 não consegui nada, fiquei trabalhando, assim, 
fazendo bico. Depois, em 2008, pensei em desistir, fui trabalhar numa 
outra área. Aí em 2010, quase pra voltar, falei “volto ou não volto a dar 
aula?”. E tinha já conhecido a minha esposa, ela falou assim “João, 
tenta. O Morro do Ferro deve ser muito bom de dar aula”. Falei assim 
“não tenho essa experiência, né?! No Morro do Ferro”. Porque em 
Varginha eu só tinha ensino médio. Aí em 2011 fiz a inscrição, peguei 
a designação, tudo. O ensino fundamental foi um baque. Falei “meu 
Deus, totalmente diferente do ensino médio que eu já tava super 
acostumado, né”. E foi uma adaptação. Eu demorei bastante, demorei 
um ano a adaptar no ensino fundamental aqui no Morro do Ferro. Mas 
eu vi que é muito mais prazeroso o ensino fundamental do que o ensino 
médio, na minha particularidade. Adoro o ensino médio, mas o ensino 
fundamental eu me identifiquei com ele. E além de tudo, Janice, a 
minha mãe era professora de Português, Língua Portuguesa, tá?! As 
meninas que estão aí… vou chamar de meninas, não senhoras, donas de 
casa. A minha mãe veio pra cá em 1975, já tava casada com o meu pai. 
E ela recebeu a proposta de vir trabalhar aqui. Só a Ana Maria que aqui 
de Morro do Ferro que não teve a oportunidade de ser aluna da minha 
mãe. Mas a Elena, Cíntia, Geralda e eu, né?!” (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, JOÃO, 09/09/20).  

 
Assim como demonstra os outros relatos, João também apresenta um relato 

carregado de vivências e inspiração em professoras que lecionaram para ele durante sua 

escolarização. Algo em comum neste e também em outros relatos é o fato da docência 

não ter sido, necessariamente, a primeira escolha, mas algo que foi construído ao longo 
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dos tempos, uma paixão, descoberta no percurso, na vida dos participantes. Como 

evidencia João, alguns de seus objetivos passavam por estudar Direito ou Odontologia, 

mas a Geografia foi a área que lhe falou mais alto no peito.  

Para Lima (2015), a formação e a prática docente envolvem diversas questões, 

compreendidas em: questões sobre a forma como a profissionalização ocorre, questões 

sobre a prática do trabalho em si e questões que levam em consideração a idealização do 

que é o trabalho, tanto com os educandos, quanto em relação à sociedade, como um todo.  

De acordo com a autora, as novas necessidades de nosso século trouxeram realidades que 

estão influenciando a forma como a docência ocorre, evidenciando a importância de haver 

escolas comprometidas com a nossa sociedade e, principalmente com os jovens que estão 

sendo formados, com vistas a oferecerem a eles um futuro diferente e com mais 

esperança. Para que isso ocorra, é importante que haja uma identificação entre os docentes 

e “o ofício do magistério”, uma vez que o envolvimento e comprometimento em prol do 

avanço da escola e da educação dos educandos é imprescindível para que as crianças se 

desenvolvam em níveis “social, histórico e cultural” (LIMA, 2015, p. 137). Neste sentido, 

é possível essa interferência, essa transformação de vidas, por meio do comprometimento. 

O relato a seguir corrobora com este entendimento: 

 
Quando fala que um professor se realiza na sala de aula, a importância 
do magistério, a importância de um professor. O professor de anos 
iniciais. Quando tá lá com aqueles 20 meninos lá, começando, 
alfabetizando. E desde que, um belo dia, acontece uma mágica, e o 
menino começa a ler. Por que que o menino começou a ler? Porque o 
professor abriu o caminho. Aí eu vou lá pra anos finais e eu vou lá pra 
ensino médio. Você ensina uma vez, o menino “nossa, isso é difícil 
demais, é difícil demais”, você ensina a segunda vez. Na terceira vez 
você pensa assim “eu não vou dar conta de ensinar esse menino isso”, 
aí o menino fala “é isso? Entendi”. Pronto, abre caminho, abre 
profissão, abre futuro, faz enxergar um outro mundo. Então isso é muito 
importante. É muito sério isso, muita seriedade. É muito interessante 
como as coisas são misturadas, né?! É escola, inspiração, admiração, 
exemplo. Isso é de todo mundo que tá aqui. E de todo professor. Eu falo 
muito que eu tenho muita pena de quem não gosta da profissão que 
exerce. Eu vou sair de professor agora. Imagina um médico ter que 
trabalhar 30 anos detestando estar com a pessoa e a pessoa reclamando 
de uma doença pra ele. Imagina uma mãe que é mãe, e ela tem filho, e 
ela detesta ser mãe. Imagina um professor entrar pra uma sala de aula e 
não dar conta de administrar uma sala de aula e ele tem que ser 
professor. Então é muito ruim. E aí isso tudo aí me leva a uma coisa, é 
a satisfação pessoal de cada um. Ok?” (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
ANTÔNIO, 16/09/20).  

 

O relato de Antônio mostra, de uma forma muito singela, o processo de 
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transformação proporcionado pela atuação do professor, demonstrando sua importância 

na alfabetização de alunos dos anos iniciais, descrevendo essa ação como uma “mágica”, 

derivada do esforço da docência. Em sua fala, o professor aparece como um guia, alguém 

que, de fato, mostra o caminho a ser percorrido na direção do conhecimento e deste “ser 

e estar” no mundo, possíveis por meio da alfabetização. Ancoramo-nos mais uma vez em 

Paulo Freire (2017b, p. 79), que demonstra como a construção do conhecimento é mútua: 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”, em um processo de, ao mesmo tempo ensinar, mas também 

aprender como ensinar de uma forma realmente válida e por meio da qual o educando 

construa conhecimentos, em mediação com seu contexto social.  

Além deste elemento, Antônio também fala sobre a importância do amor à 

profissão, estabelecendo relações entre outras profissões e papeis sociais. É nítido que, 

em um país no qual a docência tem sido subvalorizada, o amor é fundamental para que 

continuemos nosso trabalho. Para além deste entendimento, Freire ressalta que educar é 

um ato de coragem e, como tal, deve ser regido pela amorosidade e por um compromisso 

estabelecido entre o professor e a expectativa de mudança em seu meio social. A coragem 

promove libertação, quando fundada por meio de um ensino pautado na emancipação e 

não na pura manipulação e manutenção da ordem social, mas na transformação de vidas, 

conforme fragmento a seguir: 

 

Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso 
com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor 
está em comprometer-se com sua causa [...] Como ato de valentia, não 
pode ser piegas: como ato de libertação, não pode ser pretexto para a 
manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não ser 
assim, não é amor (FREIRE, 2017b, p. 82). 

 

O relato de Ana também se encaminha na direção da realização profissional, em 

face da percepção do sucesso dos alunos. Conforme relata, a sala de aula é, ainda, apesar 

das dificuldades pelas quais os professores passam todos os dias, o melhor lugar para se 

estar em uma escola. Além da colaboração no processo de aprendizagem do aluno, Ana 

também ressalta a realização no acompanhamento dos rumos tomados por seus alunos, 

em “caminhos do bem”, trilhando uma profissão e tendo credibilidade social. Conforme 

relata, ocorre algo como se esse futuro promissor fosse também escrito pela caneta 

utilizada pelo professor, como se o sucesso dos egressos fosse também uma parte do 

esforço dos próprios professores na formação social daquele aluno. A professora relata 
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ainda o fato de serem, os professores, constituídos identitariamente pela docência: 

 

Eu queria falar sim, sobre as palavras, todas essas palavras que nós 
falamos na semana passada. E na nuvem fica mais visível pra gente, né?! 
Visualmente, os sentimentos vêm à tona aqui quando a gente vê essa 
nuvem, com essas palavras, é que a gente percebe o tanto que nós somos 
apaixonados, realmente, pela profissão. Porque só apareceram palavras 
positivas, apesar do difícil, mas o difícil aí é pelo momento que nós 
estamos vivendo, né!? Mas todas as palavras que nós colocamos na 
nuvem na semana passada, que nós falamos aqui, foram palavras que, 
realmente, nos mostram o quanto nós somos apaixonados pelo que nós 
fazemos. E a sala de aula, como eu falei na semana passada, ainda é o 
melhor lugar para se estar numa escola. Por quê? Porque lá é que a gente 
se realiza, junto com nossos alunos. Ver o aprendizado do nosso aluno 
acontecendo diariamente. Eu acredito que todo mundo aqui que vê um 
aluno com dificuldade na sala, né?! Tem alguma dificuldade no 
aprendizado, quando a gente percebe que aquele aluno aprendeu 
alguma coisa, todo mundo se sente realizado na profissão. E quando a 
gente vê um ex-aluno nosso trilhando os caminhos do bem, uma 
profissão que ele escolheu, e bem-feito, fazendo tudo direitinho, tendo 
nome, construindo sua carreira, a gente fica muito feliz e orgulhoso, e 
orgulhosos, né, da escolha que nós fizemos, porque esse aluno passou 
por nós. De alguma forma nós deixamos alguma marca nesse aluno. 
Então, assim, toda essa nuvem aí é a paixão mesmo, é a inspiração, é a 
admiração pela educação, que todos nós que estamos nesta carreira 
temos na nossa vida. A gente não deixa de trazer a sala de aula pra casa, 
mesmo quando estamos presencialmente na escola, a gente sempre traz 
alguma coisinha da sala de aula, um dia bom ou um dia ruim, mas de 
alguma forma isso fica na nossa vida, presente, né?! Então, assim, toda 
essa nuvem aí tem a ver com a nossa carreira, e isso mostra o tanto que 
nós somos apaixonados pelo que fazemos (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, ANA, 16/09/20). 

 

Nosso primeiro subtema marca relatos emocionantes dos participantes no que diz 

respeito à escolha da profissão e realização nesta, uma vez que o amor é essencial para 

qualquer atividade humana, condição consubstanciada na ação dialógica. O amor é vida, 

é vida com pessoas, é um ato de coragem, é compromisso com homens e mulheres, e por 

isso fundamental para o ato de educar (FREIRE, 2017b). A base desta relação parece se 

constituir nos exemplos positivos vivenciados durante a própria escolarização e também 

no desejo de se tornar, eles mesmos, exemplos para seus alunos no futuro, de estarem nas 

lembranças, assim como seus professores permaneceram em suas próprias lembranças. É 

com base neste entendimento que definimos o próximo subtema, que diz respeito às 

influências e memórias afetivas, constituídas durante a formação e rememoradas durante 

nossos encontros.  
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4.1.2 Os professores que tivemos – um encontro com nossa memória afetiva  

 
Pezinho juntinho, mãozinha para trás. Eu já sei 

fazer a fila, eu já sei o meu lugar 
(João Eduardo, professor, participante dos Círculos 

de Formação)  
 

 
O segundo subtema da “Vida e(m) formação” diz respeito às memórias afetivas 

expressadas pelas professoras e professores participantes de nosso Círculos Formativos. 

Ao abordarmos a escolha da profissão, ficou evidente a importância de exemplos, durante 

a escolarização deles e, em especial, uma professora em comum, carinhosamente 

denominada por “Tia Dilma”. Em nosso primeiro encontro, diversas palavras foram 

proferidas28 pelos participantes e, por meio delas, produzimos uma “nuvem de palavras”, 

que visou a destacar os termos utilizados nas falas que se repetiram e que permearam os 

discursos das professoras e professores. Dentre elas, destacam-se “inspiração”, 

“admiração”, “exemplo”, “paixão” e, principalmente, “Tia Dilma”. A nuvem foi 

apresentada a eles no encontro seguinte e está alocada a seguir: 

 

 

Figura 11: Nuvem de Palavras - Memórias Afetivas 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 
28 No decorrer do desenvolvimento deste Círculo, utilizamos como disparador para nossos diálogos, as 

trajetórias de vida que encaminharam os participantes da pesquisa à docência. Dessa forma, as palavras 

mais significativas, carregadas de sentidos proferidas por eles, alicerçaram a construção de uma nuvem de 

palavras, que foi apresentada pela pesquisadora no 2º Círculo Formativo.   
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Com o objetivo de provocar reflexões sobre as palavras mais carregadas de 

sentidos utilizadas pelos participantes para dizerem de suas memórias, a nuvem foi 

apresentada aos participantes e a lembrança de Tia Dilma se manteve forte nas falas de 

cada um deles, inclusive, para os participantes que não a conheceram como professora, 

mas que reconhecem o trabalho por ela desempenhado e a importância que essa 

professora, em especial, representa na vida dos colegas. Em geral, os relatos 

demonstraram um forte apelo emocional entre as memórias e a escolha da profissão, 

resultante da inspiração em professoras queridas. Além de Tia Dilma, outras professoras 

se destacaram na trajetória escolar dos participantes desta pesquisa como Dona Iris, 

Solange e Tereza. As histórias narradas por eles caracterizam professoras inspiradoras e 

altamente comprometidas com a formação de seus alunos:  

 

A alegria de ser aluna da Dona Iris, a pessoa que eu amei. E não tive a 
alegria de ser aluna da tia Dilma. E eu carregava isso comigo, uma 
tristeza, Janice, de não ter… não poder ser aluna dela, porque naquela 
época minha mãe, quando ela veio da roça, ela veio comigo e com a 
minha irmã. Eu tinha sete, minha irmã seis. Então ela trouxe… ela veio 
pra colocar a gente na escola, então eu perdi o pré da tia Dilma, e eu 
carreguei isso muito tempo, sabe?! Não ter sido aluna da tia Dilma era 
uma dor muito grande, sabe?! Mas, infelizmente, foi por coisas da vida, 
coincidências, porque minha mãe, infelizmente, não poderia ter vindo 
antes. Porque se ela tivesse vindo antes, pra me colocar, com quem que 
minha irmã ia ficar? Porque as coisas eram muito difíceis, né?! Eu já 
não tinha pai. Então, assim, eu carreguei isso por uma vida. Hoje em 
dia eu já consigo trabalhar isso melhor. Porque eu sabia que a tia Dilma 
era o doce, o mel das crianças. Mas Deus teve a oportunidade de me dar 
outros professores, né?! Mas que eu queria muito ter sido aluna da tia 
Dilma, porque todo mundo fala “tia Dilma” com a boca melhor do 
mundo, né?!  Eu queria, mas…” (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
GERALDA, 09/09/20). 

 
A fala de Geralda apresentada anteriormente, mostra, inclusive, uma insatisfação 

por não ter sido aluna de Tia Dilma, uma vez que, sabendo da importância desta 

professora para seus colegas, acreditava que, de alguma forma, a experiência em ser sua 

aluna poderia contribuir à sua formação. No trabalho de Silva e Bastos (2016), uma 

professora aposentada é convidada a desenvolver narrativas autobiográficas acerca de sua 

trajetória, processo que possibilitou evidenciar os sentidos que a mesma construiu ao falar 

de si e de seu percurso formativo. A trajetória de Doralice, participante da pesquisa de 

Silva e Bastos (2016), nos remete à narrativa de Geralda, uma vez que aquela residia em 

uma comunidade na qual tudo faltava, inclusive a escola. Esse sentimento de falta acaba 

por marcar, sobremaneira, as trajetórias de vida, fazendo com que, em muitos casos, os 
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sujeitos modifiquem seu entorno em face daquilo que não está presente. A esse respeito 

Freire nos lembra que voltar-se ao passado é um ato de curiosidade necessário. Ao fazê-

lo, tomo distância dele, objetivo, “procurando a razão de ser dos fatos em que me envolvi 

e suas relações com a realidade social de que participei” (FREIRE, 2019a, p. 42).  

Mesmo não sendo ex-aluna de Tia Dilma, Geralda lamenta o fato, indicando que 

tem conhecimento acerca do bom trabalho realizado pela professora, uma vez que Morro 

do Ferro é um distrito pequeno, no qual todos os moradores se conhecem e se 

(re)conhecem. Dessa forma, “procurando a razão de ser dos fatos” em que se envolveu, 

Geralda traz em seu depoimento as marcas de uma saudade daquilo que não viveu, mas 

reconhece, pelo esforço reflexivo, na experiência atribulada da menina de ontem, a 

significação acentuada do quefazer da menina de hoje. 

No entanto, reconhecemos, junto com Flores e Teixeira (2009), que a escola está 

inserida em uma lógica que preza pela produtividade, ou melhor, pelo produtivismo, o 

que torna a escola, em diferentes oportunidades, um verdadeiro “deserto axiológico”. Há 

uma pressão social para que a escola colabore, exclusivamente, com o rendimento, 

estabelecendo relações entre este e o efetivo sucesso do aluno na vida adulta. Contudo, 

essa pressão pode dificultar ou limitar que relações como a gerada por Tia Dilma e seus 

alunos sejam construídas. Justamente pelo motivo de Morro do Ferro ser uma 

comunidade de pequeno porte, as relações estabelecidas entre as professoras e professores 

e a comunidade extrapolaram a mera luta pelo cumprimento de resultados escolares. Isso 

é evidenciado nos próximos relatos.  

 
Tia Dilma”, foi, minha primeira professora. Então “admiração, exemplo, 
escola”, eu coloquei “aprendizado, alegria, inspiração”. Eu não gostava 
de ir à escola, aí eu tive uma professora que me ajudou muito, mas muito 
mesmo. Foi no meu primeiro ano. Eu não queria ir à escola de jeito 
nenhum. Aí era Maria Tereza, ela é irmã do Duga, ela me buscava na 
minha casa. E, assim, com isso eu encantei com a escola, com a minha 
professora. Depois “admiração”, Dona Iris, era uma professora muito 
enérgica. Então era muito interessante mesmo (CÍCULOS DE 
FORMAÇÃO, ELENA, 16/09/20).  
 

O relato de Elena demonstra condutas de trabalho de diferentes professoras. Para 

ela, que “não gostava de ir à escola”, esse contato no qual a professora pessoalmente 

buscava a criança em casa, demonstra o nível de envolvimento destas com a comunidade, 

tendo a docência como um verdadeiro compromisso social. Como destaca outro 

participante, Antônio, é tocante presenciar a forma como a atuação docente marca e se 

faz marcar na memória e nos corações dos docentes em formação. Oliveira e Guimarães 
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(2017) ressaltam a importância da afetividade na mediação professor-aluno, durante o 

processo de construção de conhecimentos. Para as autoras, se a atuação docente marca, 

de forma positiva, a vida dos alunos, os frutos a serem colhidos desta relação estão 

relacionados a uma maior valorização do professor, além da formação cidadã.  

A interação social gerada pelo ambiente escolar é de suma importância para a 

formação identitária do aluno e a mediação oferecida pelos professores está inclusa nesta 

relação que gera a interação. Por meio de mediações efetivas, os alunos são inseridos em 

diferentes contextos, apropriando-se de objetivos e aprendendo maneiras de viver e ver a 

vida em sua volta. Neste sentido, a figura do professor é central para que essa inserção 

ocorra de forma significativa, e ela pode ser tanto benéfica, quanto prejudicial, a depender 

da forma como ocorre. A esse respeito Freire salienta que:  

 

A prática educativa [..] é algo muito sério. Lidamos com gente, com 
crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de sua formação. 
Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente 
a eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos concorrer 
com nossa incompetência, má preparação, irresponsabilidade, para o 
seu fracasso. Mas podemos, também, com nossa responsabilidade, 
preparo científico e gosto do ensino, com nossa seriedade e testemunho 
de luta contra as injustiças, contribuir para que os educandos vão se 
tornando presenças marcantes no mundo (FREIRE, 1997, p. 32).   

 

Tendo em vista estes elementos e inspiradas pela importância da Tia Dilma para a 

formação das professoras e professores participantes, solicitamos que fossem escritas 

cartas a essa professora, como uma forma de homenageá-la e de registrar a sua 

importância e gratidão. As histórias acerca da atuação de Tia Dilma foram tão marcantes, 

em alguns momentos tornando os participantes emocionados, que até os professores que 

não foram seus alunos decidiram escrever para Tia Dilma, ressaltando os relatos dos 

colegas e também lamentando por não terem sido seus alunos. Nos casos destacados, é 

notável que Tia Dilma e também outros professores citados extrapolaram os muros da 

escola, passando a fazer parte da vida individual dos alunos, fora da escola, tamanha foi 

a importância deles no processo formativo dos alunos.  

A escrita de cartas é recorrente na vida e obra de Paulo Freire, constituindo, 

segundo Coelho (2011), sua escrita preferida, uma vez que, permite uma maior 

centralidade do aspecto dialógico, buscando a aproximação daqueles aos quais ele buscou 

atingir. Em geral, ao escrever cartas, somos levados a estabelecer relações de vínculo com 

aqueles aos quais nos endereçamos. Neste sentido, a carta é entendida como um gênero 
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textual que promove esse envolvimento, mais próximo, por se fazer presente no 

imaginário das pessoas pertencentes a todas as classes sociais, sobretudo, às classes 

sociais mais baixas. Conforme trecho a seguir:  

 

O gênero carta é dialógico e pedagógico na sua própria natureza. A 
escrita em forma de carta ou por meio do gênero carta nos leva a um 
envolvimento pessoal em nossas relações com os outros. É o gênero de 
escrita que mais se aproxima do sujeito oprimido que, mesmo não 
sabendo ler, solicita que o outro escreva e leia para ele. É um convite 
permanente ao diálogo. Quem escreve carta sai da centralidade e 
provoca a participação do outro. Por meio das formas ele apresenta 
aquilo que é mais essencial na relação educando-educador. Ele não 
queria distância e nem intervalos sem notícias, por isso estava sempre 
escrevendo aos seus interlocutores das diversas partes do mundo. 
Diferentemente de autores que valorizavam a forma do conteúdo, ele 
explicita que o mais importante é o conteúdo da forma. Havia uma 
intencionalidade quando escrevia “cartas”. A forma que produz o 
diálogo, a comunicação, a interação (COELHO, 2011, p. 71). 

 

Tendo em vista o entendimento acima, buscamos essa aproximação ao solicitar 

que as professoras e professores escrevessem cartas à Tia Dilma. Destacamos a seguir as 

produções dos participantes lidas durante nosso encontro virtual, a começar pela carta de 

Cíntia, que foi aluna, mas também filha de Tia Dilma: 

 

Morro do Ferro, 23 de setembro de 2020. Mãe, se você estivesse aqui e 
eu pudesse entregar esta carta, ah, mãe, antes eu ia te abraçar, te abraçar, 
te beijar, ajeitar e sentir seus cabelos brancos. Mas é apenas uma carta. 
Então vamos a ela. Mãe, não consigo te separar da tia Dilma, nem a tia 
Dilma de você. Você era a escola, a professora. Vocês duas se fundiam, 
se tornavam uma só, se completavam. Eu cresci dentro da escola, no 
meio do pré-primário. Lembro dos seus cadernos de planos, dos seus 
livros, do montão de carimbos, da bolsa em que você levava o material, 
daquelas reuniões intermináveis em Oliveira, lembro das formaturas, 
lembro de tudo. Eu cresci vendo, ouvindo, participando e vivendo a 
escola, e as suas crianças. Lembro que dos seus alunos você ganhava e 
guardava”... alguns estão guardados até hoje, gente. Ela “ganhava 
retratos com dedicatórias, cartinhas, desenhos. E no dia da professora 
quantos presentes. Eu te esperava pra ver o que você havia ganhado, e 
me encantava com as rosas de prato. Eram preciosas mas o mais 
precioso era o carinho e amor daquelas crianças para com você. Eu 
cresci ouvindo você cantar e contar histórias. Hoje você é história, e que 
história. Se tornou inspiração e exemplo para muitos. Alguém que foi 
professora tanto tempo e nunca deixou de ser a tia Dilma, aquela que 
ainda é chamada por ex-alunos, adultos e velhos, por esse nome. Eu me 
tornei a filha da tia Dilma, segui seus passos, sou a tia Cíntia. Hoje ouço 
de mães, pais, avôs e avós de meus alunos relatos de sua sala de aula, 
do seu pré-primário, relatos de você. E eles dizem ‘como a tia Dilma 
era boa. Que saudade, ah, que saudade’. E nesse momento eu percebo 
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que não foi o acaso nem a necessidade que me levaram à escola. Foi 
você! Foi tudo que vi, vivi e aprendi. Eu não poderia estar em outro 
lugar. Você me ensinou a amar a sala de aula, as crianças e a profissão. 
Agradeço a Deus pela oportunidade de falar sobre você e com você. 
Constatar mais uma vez o quanto você foi especial e única. Você foi e 
será sempre a tia Dilma, a minha mãe. E graças a Ele, a Deus, eu sou 
sua filha. Com todo o meu amor e orgulho, Cíntia” (CARTA À TIA 
DILMA – CÍNTIA, 23/09/20). 

 

O relato de Cíntia é carregado de sentimentos, lembranças e saudades, uma vez 

que esta participante de nossa pesquisa, não foi apenas a aluna de Tia Dilma, mas também 

sua filha. As experiências e exemplo da mãe influenciaram suas próprias escolhas, já que 

ela se tornou professora também, constituindo-se como Tia Cíntia. O entendimento dos 

participantes parece estabelecer que ser “a professora” não representa apenas ser alguém 

que possui um cargo enquanto docente de uma instituição. Para além de uma habilitação 

legal, ser professora é, condição que se constrói, pois, a condição de tornar-se professora 

se estabelece num processo que implica a consciência de sua condição em ação (CUNHA, 

2017).  

A seguir, outra carta é apresentada, a carta do participante João, que também foi 

aluno de Tia Dilma e que muito relembrou os aprendizados construídos por meio da 

mediação desta professora durante nossos encontros: 

 

Tia Dilma, minha primeira professora. ‘Pezinho juntinho, mãozinha 
para trás. Eu já sei fazer a fila, eu já sei o meu lugar’. Chegamos à nossa 
sala de aula ‘bom dia meus queridos alunos’, ‘bom dia, tia Dilma’. Eh, 
tia Dilma. Posso te dar um abraço? Oh, coisa gostosa, que aperto mais 
caloroso. Até meus dez anos de idade ainda chamava ela de tia Dilma. 
Tia Dilma, foi prazeroso os dias na sala de aula. Às vezes, brava, mas 
com muito amor e paciência ensinava o alfabeto e os números a nós. 
Tenho que só lhe agradecer, tia Dilma. Desejo um abraço eterno que 
nunca desate. Fica em paz no seu descanso eterno, junto a Deus Pai e 
Deus Filho”. Agora, pessoal, eu queria… acho que foi a primeira 
música que eu ouvi. Rapidinho… é “aquarela” de Toquinho. Eu vou 
tocar, eu mesmo, e cantar. Quem quiser me acompanhar, acompanha. 
Eu tentei decorar ela, mas eu sou ruim pra decorar. Então vamos lá. 
[canta Aquarela] É a minha homenagem à tia Dilma. Um abraço, tia 
Dilma (CARTA À TIA DILMA – JOÃO, 23/09/20). 

 

A carta de João também demonstra a relação de amorosidade cunhada entre os 

alunos e Tia Dilma, durante a atuação desta como professora em Morro do Ferro. A forma 

carinhosa com a qual falava com seus alunos demonstra o quanto a afetividade era central 

em suas aulas. Inesperadamente, nossa leitura de cartas se transformou em uma espécie 
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de sarau, com uma homenagem proferida por João ao recordar da canção aprendida 

durante as aulas de Tia Dilma e cuja parte constitui a epígrafe deste subtema.  

A próxima carta foi escrita por Geralda, que relata em carta sua insatisfação por 

não ter sido aluna de Tia Dilma, já contagiada pelas experiências positivas compartilhadas 

pelos colegas durante nossos encontros e também por já conhecer Tia Dilma do contexto 

escolar, no qual ela é muito querida: 

 

Morro do Ferro, 23 de setembro de 2020. Querida tia Dilma, é com 
grande alegria que lhe escrevo esta carta. Tenho um grande segredo a 
lhe contar. Quando criança, minha mãe, por dificuldades, teve que 
mudar da roça aqui pra Morro do Ferro. Eu com sete anos e minha irmã 
com seis. Então a minha irmã pôde ser sua aluna, foi para o pré. Já eu, 
infelizmente, não pude, pois naquela época idade era idade. Então fui 
direto para o primeiro ano. Tia Dilma, eu tinha uma tristeza profunda 
de não sido sua aluna. Me doía a alma saber que não passei pelas suas 
mãos de fada. E olha, até pouco tempo atrás não perdoava minha mãe 
por isso, até que um dia... [chora]”. Desculpa, gente. “Até que um dia, 
em uma sessão de terapia, coloquei todo esse meu sentimento pra fora. 
Entendi que não foi culpa da minha mãe, foram as circunstâncias da 
época. E entendi também que, com isso, eu criei uma tia Dilma só 
minha. E hoje, tia Dilma, tento mirar em seu exemplo de professora, de 
ser carinhosa, amiga e sempre doce como você foi. Mas Deus nos 
prepara surpresas maravilhosas. Não fui sua aluna, mas meus filhos 
foram alunos de sua filha, que hoje trilha com sucesso o seu legado. E 
de verdade, tia Dilma, me realizei em minha filha e em meu filho, sendo 
alunos de sua filha. Hoje considero sua filha não só uma colega, e sim 
minha amiga e companheira de escola. A senhora foi e sempre será luz 
no caminho de quem trilhou. Veja que responsabilidade de deixar tanto 
amor, tanta doçura como a senhora deixou. Seu nome aqui para nós é 
doce que sacia e alimenta a nossa alma. Te amarei eternamente. E seu 
rosto suave jamais sairá de minha memória. Beijos com sabor de 
saudade, e até um dia (CARTAS À TIA DILMA – GERALDA. 
23/09/20). 

 

Mais uma vez, a amorosidade de Tia Dilma é ressaltada nas cartas, com base, neste 

momento, no relato de Geralda. Sua insatisfação por não ter sido aluna desta professora, 

como seus colegas experienciaram, causou-lhe alguns traumas e um sentimento de que 

sua mãe era culpada por ter-lhe sido negada uma experiência cativante de fazer parte das 

turmas de Tia Dilma. Seu relato nos faz compreender que algo parece ter sido tirado dela, 

tendo em vista essa não participação nas turmas da professora. A atuação e a presença de 

Tia Dilma são fatores lembrados com uma ternura extensa, comparados, inclusive, a 

doces, que satisfazem o paladar, ou seja, satisfazem as almas das crianças, que anseiam 

por uma educação na qual elas possam ser consideradas e respeitadas. Assim, era Tia 

Dilma ao construir o conhecimento juntamente aos seus alunos.  
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Como nas cartas anteriores, a carta de Elena mostra como o exemplo desta 

professora se arrastou e propiciou inspirações que ainda hoje são marcantes: 

 

Morro do Ferro, 23 de setembro de 2020. Querida tia Dilma, que honra 
poder lhe escrever esta carta. Quero que saiba o quanto você foi especial 
para mim e para muitas pessoas que tiveram o prazer de ter você como 
professora. Você foi nossa maior inspiração. Lembro-me como se fosse 
hoje, no salão do bar do Nelson, que mesmo sem muitos recursos, lá 
vivi os melhores dias da minha vida. Me fez crescer com esse sonho, 
ser uma professora como a grande tia Dilma. Sou muito grata por ter 
feito parte da minha infância, por ter me ensinado a amar a sala de aula. 
A minha primeira professora, como você foi marcante. Muito obrigada 
por todo o ensinamento e por ter sido meu maior exemplo de professora. 
Cresci, estudei e me tornei professora como você. Tenho muita alegria 
em poder dizer que sou uma educadora feliz com a profissão que 
escolhi. Gratidão eterna a você, tia Dilma, por ter nos transmitido tanto 
amor. E por ter marcado tanto a minha vida. Elena (CARTAS À TIA 
DILMA – ELENA, 23/09/20). 

 
Na carta acima, Elena relata ter sido Tia Dilma sua primeira professora. Essa foi 

a experiência de muitas crianças. Em geral, o momento de entrada na escola, para as 

crianças, e, também, para as professoras, é um momento novo, de curiosidade, de 

insegurança e de geração de muitas expectativas. Estes elementos são possíveis porque, 

em certa medida, a escola é um ambiente idealizado socialmente. Muitos adultos 

questionam às crianças: “você já está na escola?”, quando as encontram nas ruas, ou “o 

que você está aprendendo na escola?”, esse é um assunto recorrente. Mas, assim como 

para as crianças este momento é revelador, remetemo-nos às considerações de Freire 

(1997) sobre o primeiro dia de aula, também das professoras, ao momento no qual elas se 

expõem aos alunos. 

O fragmento a seguir aborda alguns dos dilemas envolvidos em um primeiro dia 

de aula, no qual o medo e a insegurança podem estar presentes. Até então, muito se falou 

sobre a sala de aula, mas apenas vivendo-se a experiência é que se pode desenvolver 

relações de confiança e amorosidade com os alunos. 

 

Dificilmente este primeiro dia estará isento de inseguranças, de timidez 
ou inibições, sobretudo se a professora ou o professor, mais do que se 
pensar inseguro, está inseguro e se sente tocado pelo medo de não ser 
capaz de conduzir os trabalhos e de contornar as dificuldades. No fundo, 
de repente, a situação concreta que ela ou ele enfrentam na sala não tem 
quase nada que ver com as preleções teóricas que se acostumaram a 
ouvir. Às vezes, até que há alguma relação entre o que ouviram e 
estudaram, mas a incerteza demasiado grande que os assalta os deixa 
aturdidos e confusos. Não sabem como decidir (FREIRE, 1997, p. 66).  
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Em relatos nos quais os participantes de nossa pesquisa lembram de Tia Dilma 

com tanta saudade e carinho, as experiências narradas fazem parecer que situações que, 

em muitos casos, podem ser vistas como obstáculos, como essa insegurança do primeiro 

dia, que pode se abater sobre professores e alunos, é facilmente desconstruída no trabalho, 

na confiança e na amorosidade. Ter uma primeira professora, como destaca o relato de 

Elena, que a tratava com tamanha consideração e respeito, deixando marcas em sua 

identidade e ocasionando a definição de sua carreira, demonstra a experiência e o grau de 

engajamento de Tia Dilma, certa de seu compromisso social com seus alunos.  

A carta seguinte também foi escrita por alguém que não conheceu Tia Dilma, mas 

que se sentiu inspirada pelos relatos dos colegas durante nosso círculo:  

 

Morro do Ferro, 23 de setembro de 2020. Tia Dilma, é com muita honra 
que presto-lhe esta singela homenagem que, por sinal, foi muito 
merecida, pelo que representou na educação dos colegas batistanos. 
Diante de tamanha responsabilidade depositada em nós pela colega 
Janice, confesso que fiquei receosa, pois não a conheci como mestra. 
Mas que através das palavras dos meus colegas, trouxe-me profunda 
admiração e respeito. Bom, tia Dilma, posso dizer que sinto muito não 
ter sido sua aluna, pois percebi o quanto inspirou os meus colegas nesta 
nobre missão de ensinar com amor e dedicação. A senhora marcou 
vidas, deixou mensagens que nunca se apagarão, que se tornaram 
aprendizado para a vida toda, porque se tornou exemplo de ética, 
generosidade, amor, inspiração e dedicação para seus ex-alunos. E 
posso dizer que exerceu seu papel de mãe e professora com maestria, 
pois conheço bem a sua filha, nossa colega tia Cíntia, que segue 
trilhando seus passos, educando nossas crianças com tanto zelo e amor, 
e tem a senhora como fonte de inspiração. Obrigada por ter deixado esse 
legado tão importante para a educação dos batistanos. Por ter se 
dedicado ao trabalho com tanto entusiasmo e verdade que inspirou os 
meus colegas a segurem os mesmos caminhos, e os fazem tão bem. Por 
fim, deixo aqui o meu respeito e admiração por tudo que a senhora fez 
e segue fazendo. Pois através da fala dos meus colegas inspirou-me a 
fazer uma reflexão sobre a minha prática pedagógica e docente. 
Obrigada por tudo (CARTAS À TIA DILMA – ANA, 23/09/20). 

 

Em simetria com os demais, o relato de Ana também lembra que o exemplo de Tia 

Dilma está personificado na pessoa de sua filha, Cintia, que também se tornou professora 

e busca reproduzir a forma amorosa como a mãe tratava seus alunos. Importante ressaltar 

que essa presença não é apenas destacada no ambiente escolar, visto que Tia Dilma 

também era conhecida e respeitada por toda a sociedade em Morro do Ferro. Como a 

própria carta expressa, a professora deixou seu “legado”, constituindo-se em um exemplo 

de “ética, generosidade, amor, inspiração e dedicação para seus ex-alunos”. Este exemplo 
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representado por Tia Dilma é base para nossas reflexões seguintes, que se baseiam na 

obra de Freire intitulada Professora Sim; Tia Não: cartas a quem ousa ensinar, na qual 

ele problematiza justamente a relação de tia, comumente estabelecida entre professoras e 

alunos no processo escolar. 

Freire (1997) tenciona abordar uma prática que ocorre comumente nas escolas 

primárias brasileiras, qual seja o fato de se considerar e denominar a professora 

simplesmente como tia, inserida em um contexto no qual a própria denominação poderia, 

segundo o autor, influenciar em sua prática. Assim, Freire evidencia sua preocupação com 

o analfabetismo que, segundo suas palavras, mutila, interdita, castra o corpo, fecha portas 

e, de um modo geral, dificulta o exercício da plena cidadania para mulheres e homens, 

pois segrega analfabetos e alfabetizados e limita que os primeiros adquiram uma postura 

crítica com relação ao mundo e a sua própria existência por meio do estudo, da linguagem 

e reflexões acerca de suas realidades. O livro traz dez cartas destinadas aos professores e 

que nos fazem repensar acerca da educação bancária, sobre a prática docente e também a 

importância da valorização dos professores, bem como, sobre a necessidade de sua luta 

diária pelo reconhecimento de seus direitos. 

Assim, Freire nos fala que negar a denominação tia na relação de ensino não 

significa puramente que se menospreze o papel familiar que a tia representa, mas sim, 

diferenciar dois papeis que são, especificamente, diferentes, dando à professora a 

autonomia necessária para que suas funções sejam desempenhadas com a 

responsabilidade e o profissionalismo que exigem sua formação. Não há que se pensar, 

portanto, que é errado que a professora queira assim ser denominada, que não seja correto 

que ela seja realmente considerada por essa carga emocional que envolve a concepção de 

tia. Mas, assim preferindo, é imprescindível que não se abalem as verdadeiras questões 

que envolvem a luta diária a qual enfrentam os professores. Não podemos considerar que 

a prática da docência não leve em consideração a dialogicidade que se dá entre os agentes 

envolvidos neste processo em busca de saberes que perpassam os conteúdos transmitidos 

nos livros escolares. Conteúdos que tratam da legítima democracia, da luta por direitos, 

do pensar o coletivo, de entender a luta de classes e quais as estratégias utilizadas para 

que o “voto de cabresto” continue, infelizmente, imperando em nosso país.  

Em contrapartida, devemos refletir sobre o que estes governos nos impõem como 

prática educacional e Freire (2017b) nos coloca uma questão polêmica: como poderemos 

formar crianças com autonomia de saberes, críticas e livres se estamos atrelados a um 

ensino autoritário e puramente “pacoteiro”, que visa a domesticar e limitar a criatividade 



120 
 

e criticidade dos próprios professores no ato de ensinar? Vivemos uma proibição 

simbólica que coage nossas ações e nos impõe o medo à liberdade mesmo sabendo que, 

a portas fechadas, a atuação do professor pode se dar com um mínimo de liberdade e 

autonomia que seja.  

Ao escrever Professora Sim: Tia Não, Freire (1997) não tencionava, cremos, 

apenas estabelecer uma dicotomia entre duas posições sociais distintas: a de professora e 

a de tia. Freire possui uma ideia bem fundamentada acerca do que deveria ser a atuação 

de uma professora progressista e defende essa posição como alguém que atua com 

amorosidade, mas que possui coragem para enfrentar, inclusive, os determinantes sociais 

e guiar seus educandos, construindo com eles conhecimentos que os levem ao ser mais. 

Em tese, há professoras que não são progressistas e há tias que não são, necessariamente 

licenciosas na demonstração de seu amor aos “sobrinhos”. Acreditamos que Tia Dilma é 

um exemplo do que Freire aborda acerca de uma professora progressista que decidiu por 

ser chamada de tia, porque os condicionamentos sociais da época levavam mais a essa 

direção. Contudo, não se afastou de seu compromisso em prol da emancipação de seus 

alunos e isso é claramente demonstrado nos relatos e nas cartas analisadas, já que Tia 

Dilma se constituiu como professora que, para além de ensinar os conteúdos escolares, 

foi um exemplo de vida, de ética, de responsabilidade, de amorosidade, de luta e de 

coragem, inspirando uma legião de novos professores que se amparam em suas 

lembranças para bem atuarem. 

Neste sentido, em um primeiro momento, considerando que trabalhamos por meio 

de uma perspectiva freireana, salta aos olhos o fato de que uma professora tão 

progressista, tenha sido e ainda é, hoje, denominada pelos alunos como “tia”. Contudo, 

Tia Dilma nos mostra que isso em nada diminui seu compromisso social e as marcas por 

ela deixada, que, ao florescer como exemplos de boas práticas docentes, mostram que 

essa foi uma tia que realmente amou, não seus sobrinhos, mas seus alunos, com 

compromisso social e respeito. Para além da pura denominação, entendemos que o que 

Freire tenciona na obra supracitada é demonstrar esse compromisso social e a 

responsabilidade que, encourados à docência, somos levados a assumir diariamente, não 

apenas com nossos alunos, mas também com a escola e toda a nossa comunidade.  

Apesar de a profissão docente estar relacionada a aspectos positivos como o amor 

à profissão, a motivação pela transformação de vidas e às memórias felizes durante a 

própria escolarização, um outro subtema foi desvelado: os desafios relacionados à 

profissão docente em tempos de pandemia. Tratamos deste subtema a seguir.  
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4.1.3 “Tá tudo muito difícil, a gente tá tendo que se adaptar”: a profissão docente em 

tempos de pandemia 
 
 

   Nosso último subtema desta primeira categoria temática, diz respeito às 

dificuldades encontradas por nossos participantes ao lidarem com a docência, 

principalmente em relação ao dia a dia da profissão. O trabalho de Felicetti (2018) destaca 

que a profissão está permeada por uma desvalorização social e econômica, que assusta os 

alunos, já nas licenciaturas. Outros fatores que implicam desafios aos docentes dizem 

respeito à relação com os pais dos alunos, que, cada vez mais, lhes atribuem novas 

responsabilidades, para além das relacionadas ao ensino, como o engessamento dos 

currículos. Contudo, nossos participantes, além destes, trazem novos desafios, 

relacionados com o período o qual estamos vivenciando: a pandemia de Covid-1929. 

No Brasil, por meio da portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, o governo 

federal declarou emergência de saúde pública e anunciou medidas de prevenção, controle 

e contenção dos riscos, danos e agravos a saúde pública (BRASIL, 2020b). Entre as 

medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) encontrava-se o isolamento social 

ou a quarentena, que forçou o país a paralisar suas atividades consideradas não essenciais, 

entre elas tivemos a suspensão das aulas presenciais, que consequentemente levou à 

reinvenção dos formatos de regime escolar, fazendo com que muitas secretarias de 

educação adotassem métodos de ensino remoto (CUNHA; SILVA; SILVA, 2020).  

Em súmula, as estratégias de ensino adotadas pelas secretarias que optaram pela 

continuidade das aulas em regime não presencial variaram entre aulas on-line ao vivo ou 

gravadas, transmitidas em canal de TV aberta, rádios e redes sociais, como o Facebook e 

Instagram, além da criação de ambientes virtuais de aprendizagem on-line, como o 

Google Classroom e o Google Meet, aplicativos para celular e disponibilização de 

materiais impressos e digitais. Pesquisas mostram que alunos e professores enfrentaram 

e ainda enfrentam dificuldades, tendo em vista que já se passou um ano da suspensão das 

 
29  Assim como os demais países do mundo, o Brasil enfrenta um complexo cenário provocado pela 

pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado na cidade 

de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Seus sintomas variam de infecções 

assintomáticas a crises respiratórias graves. Fato que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

declarar, em janeiro de 2020, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

caracterizando-a como pandemia em razão de sua elevada transmissibilidade e rápida dispersão geográfica 

pelo mundo, facilitada pela dinâmica de circulação de pessoas a nível global (BRASIL, 2020a).    
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atividades presenciais, em relação ao acesso às atividades (CUNHA; SILVA, 2020; 

SARAIVA et al, 2020). Não se pensou, na prática, acerca das desigualdades em nosso 

país, no que tange à inclusão digital, o que exclui alunos das camadas populares, bem 

como, aqueles moradores de locais sem cobertura digital em nosso país.  

É nesse contexto que se insere o atual modelo de ensino adotado pela maioria dos 

estados brasileiros, qual seja, o ensino remoto da Educação Básica. Alguns estudos já 

apontam as dificuldades encontradas por docentes, tanto na educação básica, quanto no 

ensino superior, em relação ao ensino durante a pandemia, principalmente em nosso país. 

O ensino remoto foi determinado, já no mês de março de 2020, como uma forma de 

proporcionar o isolamento social, principal orientação advinda das organizações de saúde 

para o período. Contudo, vários são os desafios enfrentados neste período, conforme está 

disposto no fragmento a seguir, no que tange à motivação dos alunos, à dificuldade de 

adaptação com os recursos tecnológicos (cada vez mais utilizados e requeridos para que 

o ensino ocorra), ou a forma como os conteúdos deverão ser preparados e ensinados por 

essa via.  

 

Nesse contexto os professores relataram diversos desafios relacionados 
ao ensino remoto neste período de pandemia, tais como: a adaptação e 
flexibilização em relação à uma nova forma de ensino e a aprendizagem 
e utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino, o que gera 
sentimentos de insegurança, dúvidas e sobrecarga de trabalho; a 
motivação e engajamento dos alunos no ambiente virtual; as 
dificuldades enfrentadas pelos estudantes que impactam também na 
relação pedagógica; as demandas e cobranças institucionais (GODOI et 
al, 2020, p. 6). 

 

De fato, é possível perceber que o Governo Federal ignora, quando suspende as 

atividades presenciais e as substitui pelas atividades remotas, a grandiosidade e 

diversidade de nosso país, não apenas em aspectos culturais, mas também em questões 

que geram a segregação e a exclusão. Reportagens recentes demonstram que, mesmo em 

maio de 2021, apenas 10% dos estudantes da rede pública tiveram seu acesso subsidiado 

pelo Estado. Em residências onde existe algum dispositivo de acesso, esse acesso é, na 

maioria dos casos, restrito e disputado. Esse quadro faz com que cerca de 6 milhões de 

estudantes tenham seu acesso barrado, devido à falta de conexão30.  

 
30  Conforme reportagens nos links: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-

estudante/ensino_educacaobasica/2020/07/02/interna-educacaobasica-2019,868923/ensino-remoto-

emergencial-na-rede-publica-traz-muitos-desafios.shtml; 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/05/03/ensino-remoto-na-pandemia-os-alunos-ainda-sem-
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Corroborando com este entendimento, a seguir, alocamos o depoimento de 

Geralda, que destaca o fato de, desconhecendo os problemas enfrentados pelas 

professoras e professores durante a pandemia, algumas pessoas considerarem que os 

professores se encontram “de férias”, ou sem atividades, quando, na verdade, o trabalho 

docente acabou se tornando ainda mais complexo. Geralda exemplifica as dificuldades 

encontradas acerca de lecionar durante a pandemia demonstrando que houve muitas 

adaptações e que esse serviço acaba por sobrecarregar os professores, ao invés de 

proporcionar comodidades, uma vez que eles estão trabalhando em casa. Trabalhar em 

casa não é sinônimo de não trabalhar e pode ser ainda mais penoso que trabalhar nas 

escolas, de forma presencial.  

  

Já que é um momento pra gente falar. É uma coisa que tem me 
incomodado muito agora, nesses estudos remotos, eu não sei os outros 
aí, o menino João Eduardo e as outras meninas se têm incomodado, é a 
gente escutar, gente, eu escutei sexta-feira, eu quase morri, não é a 
primeira vez que eu ouço isso “trem bão, hein, vocês estão de férias. 
Ficar em casa pra não fazer nada”. Ai, gente. Eu olhei pra pessoa e falei 
“o que?”, falei um “o que?” três vezes, sabe? Só assim “o que?”. Aí 
acho que ela viu que ela tinha falado besteira, ela falou assim “ah, tá 
difícil, tá difícil”. Gente, tá difícil pra todo mundo. Eu não tô em casa à 
toa, o João Eduardo não está, a Cíntia não está, você não está, a Ana 
Maria não está. Nenhum de nós estamos. Acho que a gente nunca 
trabalhou tanto… a gente nunca correu atrás… porque tá tudo muito 
difícil, a gente tá tendo que se adaptar. 
A gente nunca pensou que ia passar por isso. Então, assim, tá dolorido. 
Pra mim, tá sangrando aqui dentro, sabe?! Tá muito difícil. Porque o 
melhor lugar, todos aí disseram, ainda é a sala de aula. Como a Ana 
mesmo disse, o melhor lugar é a sala de aula. Não existe lugar melhor 
do que a sala de aula, porque ali é o meu território, é o seu território, é 
o território de cada um. E daqui, da casa da gente, a gente transformar 
o nosso quarto, a nossa sala, a nossa sala de casa, nossa sala de visita, 
nosso quarto, numa sala de aula, gente, não é brinquedo. É uma 
adaptação pra todos nós, inclusive pra família. Você tá gravando uma 
aula, o marido chega e pega a garrafa de café você solta um grito “oh, 
tô gravando aula aqui”. Aí não adianta nada, o áudio vai pra baixo. Mas 
é uma adaptação difícil, que ninguém vê isso. São pequenos detalhes 
que nos cansam, né?! E ninguém vê isso. Meu desabafo é esse e eu tive 
alegria pra fazer um depoimento…” (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
GERALDA, 09/09/20). 

 

Assim como os alunos enfrentam dificuldades para acessar a internet e utilizar 

 
internet-ou-celular-apos-um-ano-de-aulas-a-distancia.ghtml; 

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2020/09/4873174-cerca-de-seis-

milhoes-de-alunos-brasileiros-nao-tem-acesso-a-internet.html. Acesso em: 26 mai. 2021.  
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dispositivos que, muitas vezes, lhes faltam em suas residências, os professores também 

se viram em uma realidade diferente da qual estavam acostumados. Em um curto espaço 

de tempo, se viram tendo de preparar aulas, lidando com gravação e edição de vídeos, 

bem como, adotando ferramentas, muitas vezes, até então, desconhecidas, para viabilizar 

esse acesso aos seus alunos. O WhatsApp pessoal dos professores se torna a principal 

forma de contato com a turma e a esfera pública e particular da vida humana se fundem 

em uma só, com o trabalho que não bate à porta de casa, mas sim, já está dentro de casa. 

O texto de Saraiva et al (2020) ressalta como essa responsabilidade, pela promoção do 

acesso aos alunos, foi outorgada, exclusivamente, aos professores, de uma forma muito 

individualizada, o que implica na exaustão docente, já que os professores não são imunes 

a outros fatores tão presentes durante a pandemia, como o medo da morte e tristeza, em 

face do isolamento social, conforme explicam: 

 

A educação remota vem trazendo questões e desafios para a Educação 
Básica e para a docência, mas, mesmo com todas as dificuldades, não 
se coloca em questão a paralisação dessas atividades. Insegurança, 
necessidade de adaptações rápidas, invasão da casa pelo trabalho e pela 
escola, ansiedade frente às condições sanitárias e econômicas são 
elementos presentes no cenário atual que vêm produzindo professores 
em estado de exaustão (SARAIVA et al, 2020, p. 12). 

 

Nesta direção, Elena também ressalta as adaptações, apontando, principalmente, 

as dificuldades para lidar com as novas tecnologias, meio mais utilizado para que o ensino 

chegue aos alunos durante a pandemia. De acordo com Sampaio (2020), já havia um apelo 

social para que a tecnologia fosse incorporada às práticas de ensino antes de sermos 

inseridos nas demandas que o atual cenário representa. Contudo, neste período específico, 

a adaptação e adequação dos meios de ensino às novas tecnologias se tornou algo 

essencial e indispensável. Para essa autora, é preciso que os professores sejam entendidos 

como “agentes de letramento” e “a implementação de ações díspares sem uma mediação 

consciente e eficiente, sem condições iguais de acessibilidade e aproveitamento de 

ferramentas digitais, aliadas à desconsideração das diferentes realidades educacionais” 

[...] (SAMPAIO, 2020, p. 12), acaba por agravar as dificuldades enfrentadas.  

A pesquisa de Cunha et al. (2020) ressalta a importância de atentarmo-nos para o 

entendimento acerca de qual tipo de educação está sendo oferecida durante a pandemia, 

tendo em vista a necessidade de pautarmos por um ensino de qualidade, iniciado, 

logicamente, pela ideia do acesso. O cenário atual tem mostrado que o poder público não 
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consegue garantir a aprendizagem dos estudantes, fazendo com que esse modelo de 

ensino ressalte ainda mais as desigualdades que tanto marcam nossa população. 

Conforme evidenciam, a pandemia descortina essas desigualdades, demonstrando as 

fragilidades nas quais nosso país está imerso, movimento semelhante ao pós-Segunda 

Guerra Mundial, momento no qual o mundo se reerguia após muitas mortes e destruição. 

Essa realidade é produto de um ensino remoto sem planejamento estratégico e 

sensibilidade aos desafios já postos em vários âmbitos do ensino do país.  

Apesar disso, conforme evidencia o fragmento a seguir, o momento é de 

oportunidade, justamente no que diz respeito à capacidade de os governos repensarem a 

forma como têm conduzido a educação de nosso país. Haverá um pós-pandemia e 

estabelecer cenários para que esse momento nos traga ganhos, mesmo tendo em vista os 

prejuízos que agora estão postos, é uma possibilidade. Certamente, as pesquisas 

desenvolvidas em diferentes frentes, durante este período, principalmente as que dizem 

respeito ao aspecto educacional na pandemia, poderão auxiliar a tomada de decisão, em 

um cenário de maior controle das ações educacionais. 

. 

Os sistemas educacionais têm um grande desafio no pós-pandemia: o 
de reparar as perdas acarretadas pelo ensino remoto. O trabalho 
desenvolvido deverá, cuidadosamente, voltar-se à eliminação das 
desigualdades, oportunizando aos alunos, sobretudo aos que foram 
excluídos no contexto de pandemia, aprendizagens voltadas ao 
desenvolvimento intelectual, humano e do pensamento crítico, e à 
formação para a cidadania. É imprescindível também que os sistemas 
de ensino encarem e investiguem novas formas de empreender o 
processo pedagógico, tendo as TICs como mediadoras desse processo. 
Junta-se a isso a necessidade de incrementar a formação docente nos 
parâmetros dessas inovações, que se dão numa velocidade superior às 
inovações no âmbito educacional, além de investir em infraestrutura, 
preparando os espaços escolares para operarem com essas tecnologias 
e variedades de recursos (CUNHA, et al, 2020, p. 36). 

 

Questionados sobre a forma com a qual estão conduzindo suas aulas durante o 

período pandêmico, os professores corroboram, em seus relatos, com o que tem sido 

evidenciado nas pesquisas socializadas. Em seu relato, exposto a seguir, Antônio aponta 

a falta de interação entre alunos e professores durante as aulas remotas. O participante 

compara o ensino remoto ao ensino presencial, no qual o aluno estaria mais aberto a 

questionamentos, uma vez que, estava in loco, “cara a cara” com seus professores. 

Logicamente, a interação face a face não pode ser substituída pela interação remota, o 

que o professor avalia como prejudicial ao processo de aprendizagem.  
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Existe uma grande falta de interação do aluno com o professor. Em 
tempos normais o aluno questionava, repetíamos uma, duas, três vezes. 
Atualmente o aluno não tem dúvidas. Faz os PETs mas... Acredito então 
que as dificuldades vividas por eles são esta falta de conserva, e por 
consequência a falta de aprendizagem (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
ANTÔNIO, 09/09/20). 

 

Outro aspecto levantado por Antônio que nos chamou atenção diz respeito à 

utilização dos PETs por parte dos estudantes. O entrevistado destaca a maneira como tem 

se desenvolvido o ensino nas escolas públicas de Minas Gerias, durante o período remoto, 

quando diz “Faz os PETs mas....”, indicativo da forma como os conteúdos têm sido 

trabalhados neste atual contexto. Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), buscou reorganizar o trabalho escolar, optando pela continuidade do processo 

educativo e pelo cumprimento da carga horária letiva, por meio de atividades pedagógicas 

do Regime de Estudos não Presenciais (REANP). Sua principal ação foi o 

desenvolvimento dos Planos de Estudos Tutorados (PETs). Tais atividades foram 

organizadas de acordo com o Currículo Referência de Minas Gerias (CRMG), levando 

em consideração a carga horária prevista nas matrizes curriculares dos diferentes 

segmentos de ensino. Os PETs são um instrumento de aprendizagem que “permite aos 

estudantes resolver questões e atividades escolares programadas, de forma 

autoinstrucional e não presencial” (OLIVEIRA et al, 2021, p. 94). 

Disponíveis no site da SEE31 e também por meio do aplicativo Conexão Escola 

2.032, os PETs estão organizados na forma de apostilas com conteúdos e atividades das 

disciplinas, divididos por etapa de ensino, distribuídas de forma online e impressa33 para 

todos os alunos da rede estadual de ensino. De acordo com uma pesquisa realizada por 

Gato (2021, p. 09) em uma escola pública de Minas Gerias, os PETs não agradaram a 

maioria dos pais e responsáveis. Para estes, as atividades presentes nestes materiais 

apresentavam um baixo grau de complexidade e traziam conteúdos já abordados no 

período antes da pandemia, “impedindo a continuidade do ensino presencial”. A autora 

ainda destaca que os critérios utilizados pela SEE/MG para a escolha das atividades 

 
31 Portal digital que apresenta todas as informações relativas ao REANP.  

32 Aplicativo para celular, de navegação gratuita, que traz os conteúdos do REANP. 
33 Os Planos de Estudos Tutorados no formato impresso são destinados aos alunos que não têm acesso à 

internet. (rever os espaços entre as notas) 
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presentes nos PETs tiveram como objetivo fornecer um material que todos os alunos do 

estado de Minas Gerais tivessem condições de realizar. Para Gato (2021, p. 09): 

 

A imposição de um ensino uniforme para todos os alunos mineiros, 
mesmo em tempo de pandemia, desrespeita as diversidades 
existentes nas escolas, pois é de suma importância que os docentes 
tenham em mente e consigam pôr em prática um ambiente 
educacional, mesmo que remotamente, que estimule os alunos a 
permanecerem ativos em sua aprendizagem e que priorize o respeito 
à diversidade, tornando-os cidadãos preocupados com os rumos da 
sociedade, destacando a autonomia dos sujeitos e o espirito de 
coletividade. 

 
A colocação de Gato (2021) com relação à imposição de um ensino uniforme, vai 

ao encontro daquilo que Freire (2017b, pp. 79-80) denominou como a “concepção 

bancária da educação”. Para esta concepção a educação é um ato de depositar, de transferir, 

de transmitir valores e conhecimentos, em uma relação pautada pela verticalização. Em 

razão dos processos narrativos que a sustentam, a dialogicidade é suprimida, o que resulta 

em “um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os educandos”, conduzindo-

os à memorização mecânica do conteúdo narrado. Desta forma,  

 

O educador se põe frente aos educandos como sua antinomia 
necessária. Reconhece na absolutização da ignorância daqueles a 
razão de sua existência. Os educandos, alienados, por sua vez, à 
maneira do escravo na dialética hegeliana, reconhecem em sua 
ignorância a razão da existência do educador, mas não chegam, nem 
sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se 
educadores do educador (FREIRE, 2017b, p. 81).  

 

Questionamos então, quais dificuldades enfrentariam, os próprios professores, ao 

desenvolverem suas aulas no ensino remoto. O relato de Geralda corrobora com o relato 

de Antônio, estabelecido acima, ao afirmar que uma das maiores dificuldades enfrentadas 

tem sido a distância física. Entendemos que esse fato realmente pode se tornar um 

empecilho para a amorosidade, que Freire preza, já que o contato físico, olhar nos olhos 

dos alunos, é essencial para que essa interação, essa confiança seja criada. Novamente, a 

ideia de professor como aquele ao qual as cargas recaem é apresentada. Quando Geralda 

comenta que eles estão se virando para levar aulas da melhor qualidade possível para os 

alunos, ela assume para si uma responsabilidade que não é, necessariamente dela, já que, 

deveriam, as escolas estarem suficientemente paramentadas para que o ensino remoto se 

desse sem dificuldades, por meio da intervenção do poder público.   
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A dificuldade que eu encontro, acredito ser a mesma dos alunos, a 
distância, a falta de contato, a falta do olho no olho. Esse contato 
humano faz muita falta e faz toda a diferença. Outra dificuldade é lidar 
com a tecnologia. Essa pandemia nos pegou de surpresa, não estávamos 
preparados para exatamente nada, nem lidar com a doença e nem com 
esse ensino à distância. Mas como sempre, nós professores estamos nos 
adaptando e nos virando para levar aulas da melhor qualidade possível 
para nossos alunos. Pois nosso foco é sempre nossos amados alunos 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 09/09/20). 

 

Sobre este fato, pesquisas recentes demonstram que “[...] um ensino mediado por 

essa tecnologia possui muitas limitações, sobretudo a que se relaciona ao processo de 

interação ou a troca socializadora, que favorece fortemente a aprendizagem” (CUNHA et 

al, 2020, p. 33). Esses mesmos pesquisadores indicam que o ensino remoto, apesar de 

muitos se esquecerem deste fato, é, nada menos, que um ensino emergencial e que, como 

tal, deve ser tratado. Isso implica considerar que alunos e professores podem ou não 

possuir os recursos tecnológicos para acessar e interagir nas aulas, bem como a própria 

proficiência na utilização destes dispositivos.  

Sabemos que ambos vêm se desdobrando para lidarem com os recursos 

tecnológicos, em meio às demandas que parecem ter surgido misteriosamente e, sobre as 

quais, uma enorme cobrança se seguiu, desde a suspensão das atividades presenciais. 

Cunha et al (2020) reforçam ainda que os docentes não são suficientemente preparados, 

em sua formação para lidarem com os recursos digitais. De fato, ninguém estava 

preparado para uma pandemia em nível mundial, mas talvez essa seja uma oportunidade 

para pensarmos o futuro e novas formas de proporcionar acesso à educação. Contudo, é 

necessário que as estruturas sociais sejam repensadas, para que os processos de 

dominação, já tão presentes em nossa sociedade, não se intensifiquem (FREIRE, 2017b), 

agora, com os excluídos digitais.  

 

As dificuldades são enormes. Um novo jeito de ensinar e um novo jeito 
de aprender. A primeira dificuldade foi lidar com as tecnologias, mas 
isso se tornou pequeno diante da dificuldade de realmente levar o aluno 
a aprender, a querer realmente aprender. Tem sido frustrante e 
extremamente cansativo (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, CÍNTIA, 
09/09/20). 

 

Acima, Cíntia reflete sobre o desafio posto aos professores no período pandêmico: 

fazer com que seus alunos aprendam. Em sua fala, Cíntia deixa evidente que modificações 
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estruturais, na forma como nos relacionamos com o mundo, foram necessárias, o que, 

ocorre em um momento no qual não estamos, necessariamente, preparados para lidar com 

este aumento no consumo de tecnologias, tendo em vista as desigualdades em nosso país. 

Os docentes não podem, sequer, se furtar à decisão pela aceitação ou não deste “novo 

normal”, como em uma torrente de demandas, eles foram levados a transitar por estes 

mares, correspondendo a estas expectativas que leva a sala de aula, para enquadramentos 

mais amplos e diversificados, como as plataformas Youtube ou WhatsApp.  

Neste sentido, esperamos, assim como os autores que abordaram o contexto 

pandêmico, comentados nesta subseção, que este período nos faça repensar nossas 

estratégias para a promoção da educação no país, bem como a forma como as tecnologias 

têm sido abordadas e consideradas (ou não) no contexto educacional. O cenário atual 

antecipou uma demanda que já vinha sendo promovida, mas de uma forma mais lenta, no 

ambiente educacional. Por essa razão, escolas privadas foram as que primeiro atenderam 

a essas demandas, por já possuírem um ferramental mais arrojado, em relação a esta forma 

de ensino (SARAIVA et al, 2020).  

Chegamos ao final da apresentação da primeira categoria derivada de nosso 

Círculos Formativos denominada Vida em Formação. Essa categoria representa um início 

de conversa, uma inserção inicial de nossas intenções de pesquisa ao campo com o qual 

estávamos, à época, nos vinculando. Demonstramos aqui os principais elementos que 

marcaram o início da carreira de nossos participantes, levando em consideração a paixão 

pelo ato de ensinar, como um ato político e fortemente vinculado à transformação da 

realidade do entorno. Sobre esse fator, Freire (1997) reforça a importância de professores 

progressistas conhecerem não apenas seus alunos, mas suas famílias e o entorno no qual 

a escola está localizada, para, desta forma, poderem contribuir, mesmo que de forma 

limitada, difícil e com poucos investimentos, com a emancipação daqueles aos quais 

ensina.  

Além do amor pela profissão e felicidade ao perceber a forma como contribuem 

com as trajetórias de seus alunos, ainda em relação à própria trajetória, não há como 

resguardar ao esquecimento as pessoas importantes para a construção da identidade 

docente, materializadas nas professoras e professores que esses docentes encontraram 

pelo caminho, em especial Tia Dilma. Muitas foram as recordações e, de fato, é possível 

notar que o exemplo desta professora se alonga no tempo, influenciando, ainda hoje, a 

prática docente de nossos participantes. Como um terceiro elemento, o contexto da 

pandemia não poderia ficar às margens das discussões, tornando-se um tema desafiador, 
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principalmente em relação à forma como esse acesso à educação está sendo oportunizado, 

durante este momento tão difícil.  

 

4.2 “TERRA DA GENTE, TERRA AMADA”: TRABALHO, CULTURA E NATUREZA 

 
Nosso segundo tema gerador brotou de uma terra, uma terra querida e amada que, 

como colocam os participantes, é a “terra da gente”. Uma terra esculpida por barrancos, 

cravada pela cultura, pelo trabalho e pela natureza. Assim foi como os participantes 

descreveram Morro do Ferro, por meio das fotografias que traziam as gentes, os lugares, 

as tradições e a natureza daquele lugar. Fotografias que, como elementos gráficos 

codificadores da imagem de Morro do Ferro e que foram por eles descodificados em 

nossos diálogos, nos possibilitaram compreender não apenas seu significado em si, mas 

também o contexto que as envolve. A seguir apresentamos as fotografias utilizadas como 

disparadoras de sentidos e que nos encaminharam para a identificação dos temas 

geradores que serão analisados neste item.  

 

Figura 12: Mosaico de fotografias – Lugar-gente 
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Fonte: Saulo Guglielmelli  

 

Diante das fotografias, os participantes exteriorizaram sentidos carregados de 

histórias e memórias de um povo que vive intensamente a sua cultura, que nela vê o 

sentido do seu trabalho; trabalho que descansa na serenidade da natureza, presente por 

toda Morro do Ferro. E foi a partir da escuta minuciosa e amorosa do outro é que 

identificamos nosso segundo tema gerador: Terra da Gente, Terra amada: Cultura, 

trabalho e natureza. Tema que traz consigo a singeleza de um lugar e a potência de um 

olhar.  

Tomando a cultura, o trabalho e a natureza como elementos da vida humana, 

buscamos aproximações e/ou distanciamentos entre eles a partir da compreensão que cada 
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participante manifestou durante os diálogos descodificadores. Esse momento foi marcado 

por problematizações em torno das fotografias e sobre os temas que desencadearam ao 

longo do percurso, cujo objetivo centrou-se na apreensão dos sentidos construídos pelos 

participantes da pesquisa, em torno daquilo que eles mesmos viam e diziam. Desta forma, 

a atitude de problematizar nos permitiu uma forma de conhecer e de situar-se no e com o 

mundo, estimulou uma ação e reflexão sobre a realidade, respondendo a uma exigência 

que nasce da condição antropológica do ser humano que é o ato de perguntar. A esse 

respeito, Freire afirma que “a existência humana é, porque se faz perguntando, a raiz 

transformadora do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do ato 

de perguntar” (FREIRE, 1985, p. 27).  

 E foi por meio de perguntas que buscamos instigar as professoras e professores a 

refletirem sobre os sentidos que emergiam no momento em que olhavam para as 

fotografias que representavam aquela terra. Esse primeiro momento foi marcado pela 

problematização de uma realidade que a todos eles envolviam: O que vocês estão vendo 

nesta imagem? A partir da leitura que fizeram das fotografias, os participantes 

exteriorizam sentidos em torno de três elementos da vida humana: cultura, trabalho e 

natureza. Dessa forma, dirigimos aos participantes uma outra problematização: que 

relações os mesmos estabeleciam entre aquelas imagens e os três elementos da vida 

humana por eles referidos? Assim, partimos para uma escuta simpática do outro, 

buscamos, na apreensão do seu mundo, conhecer e compreender os sentidos externados 

pelos participantes e, guiados por um diálogo problematizador, íamos debatendo a 

respeito do que víamos. E, na medida em que olhavam para a fotografia e dialogavam 

entre si, iam pensando sobre o seu mundo, mundo em que e com que estão (FREIRE, 

2014a).  

A seguir apresentamos os slides de PowerPoint utilizados para promover tal 

discussão: 
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Figura 13: apresentação em PowerPoint usada como guia para os diálogos descodificadores 

 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora, fotos: Saulo Guglielmelli  

 

Desta forma, após apresentar o material, por meio do compartilhamento de tela do 

google meet, partimos para a primeira pergunta. Instigamos os participantes a pensar e 

dizer sobre o que estavam vendo e/ou sentindo ao olhar para aquela fotografia. Esse 

primeiro momento objetivou compreender quais sentidos eram desencadeados diante de 

uma fotografia que trazia a igreja, enquanto símbolo religioso do distrito, permeada pelas 

grandes voçorocas. Presente no cotidiano daquelas pessoas, a imagem despertou sentidos 

carregados de fé, esperança e também destruição. O que podemos perceber, por exemplo, 

na fala da participante Cíntia:  

 



134 
 

Mistura de beleza e destruição. A fé, a religiosidade na torre da igreja, 
contrastando com a terra sangrando. Lembrei da lenda do padre, o poder 
da crença, a busca por justificativa, a resposta. O relógio marcando o 
tempo. Que tempo? Ontem, hoje, o futuro. A igreja com a porta fechada 
e a terra aberta em sulcos. Mas a igreja representa Deus, fé, consolo e 
acalento. Nosso coração aberto a Deus (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
CÍNTIA, 04/11/2020).  

 
A participante Cíntia, mobiliza em sua fala todos os sentidos que despertaram em 

si no momento em que olhou para a fotografia. A fé, a religiosidade e a beleza, 

representações que faz da igreja, seguidas pela destruição, pelo poder de uma crença que 

busca por justificativas para o fato do solo de Morro do Ferro sangrar aberto em sulcos. 

Cíntia também traz o tempo: “que tempo? ontem, hoje, o futuro?”, uma reflexão sobre o 

seu mundo, sobre a realidade concreta que permeia seu mundo. E, enraizada nessa 

realidade concreta vivida no e com este mundo, consciente dela, Cíntia foi construindo 

um sentir e um pensar, “em que o lugar onde estou sendo é mais do que um pedaço de 

chão” (HENZ, 2017, p. 327). É mais que um espaço físico, é também um espaço histórico 

(FREIRE, 2019a).  

Assim como Cíntia, os demais docentes também trazem consigo um olhar singular 

sobre aquele lugar. Na medida em que observavam a fotografia, nela se encontravam, 

manifestando o seu sentir/pensar/agir, conforme as palavras de Ana:  

 

Deus acima de tudo. Porque é a imagem da igreja, apesar do entorno 
estar todo em barranco, mas a igreja está lá, perfeita, intacta. Então eu 
coloquei “Deus acima de tudo. Apesar dos obstáculos, a fé inabalável”. 
Contando que esses obstáculos seriam aí as voçorocas no entorno 
também da igreja. E apesar desses problemas, a fé inabalável, por causa 
da igreja que está no centro daquela foto. Coloquei também “lugar onde 
eu sinto muita paz”, que é um lugar abençoado. Coloquei assim “há 
beleza onde menos se espera”. Porque, pra mim, com os olhos que eu 
enxergo essa foto, eu ainda coloquei assim “a arte depende do olhar e 
da sensibilidade de quem a vê”. Porque eu enxergo beleza nessa foto, e 
muitas pessoas podem falar “nossa, é só barranco”, né!? “É só 
voçoroca”. E, pra mim, eu enxergo beleza nesta foto, tirada com as 
voçorocas no entorno. Eu vi beleza ali também, história, é a cultura, 
como diz a Geralda, e a igreja ali no centro, mostrando que apesar de 
todo esse entorno, de todos esses problemas que a gente tem aqui, a 
igreja se mantém viva, a igreja é o centro, né!? Daquela foto. A igreja é 
a fé, Deus, o lugar de paz. Então eu coloquei isso e coloquei esse lugar 
abençoado onde eu sinto paz. E coloquei também “rachaduras na alma 
levam a nos conectar com Deus”, colocando como se essas rachaduras, 
as voçorocas, as erosões no entorno da igreja leva-nos a conectar com 
Deus. Essas rachaduras seriam uma metáfora na alma, os obstáculos, as 
tristezas, as depressões. Os problemas que a gente enfrenta no dia-a-dia 
que nos levam a sempre nos conectar com Deus. Esta foi a imagem que 
me veio à mente (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANA, 04/11/2020).  
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O relato de Ana, assim como de Cíntia, mescla dois elementos importantes e que, 

em alguns momentos se contradizem: homem e Deus. Nas imagens é possível verificar a 

Igreja Matriz de São João Batista, mas seu entorno mostra os reflexos da ação humana na 

paisagem natural de Morro do Ferro. Os professores participantes veem essa situação com 

tristeza e mágoa, uma vez que as voçorocas podem representar uma ameaça para a 

paisagem natural do lugar. Antônio expressa isso no relato a seguir, vendo Morro do Ferro 

como um “lugar ameaçado”, cuja origem remonta à origem de diversas outras cidades: 

com a construção de uma igreja ao centro e casas ao entorno, mas com elementos que 

trazem incerteza para a população ávida por manifestar sua fé.  

 
A foto me remete a um lugar ameaçado, uma cidade, um lugar. Sua 
origem se dá com a construção de uma igreja e casas no seu entorno. A 
foto nos lembra isto, uma comunidade ameaçada por uma grande 
voçoroca (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANTONIO, 04/11/2020).  

 

Dando continuidade ao nosso diálogo descodificador, partimos para o segundo 

momento do nosso Círculo de Formação. Ao abordarmos sobre as relações estabelecidas 

com os três elementos da vida humana, ficou evidente a relação que fazem entre cultura 

e trabalho, sendo a natureza um bem que se cuida, preserva. Isso é evidenciado no relato 

de Geralda: 

 

A relação entre as três, para mim, estão intimamente ligadas. A cultura 
faz parte de um povo que trabalha, que trabalha muito, e cuida da 
natureza. Esse cuidar da natureza, hoje em dia, é mais consciente, pois 
sabemos que precisamos preservar para não causar mais voçorocas 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 04/11/2020).   

 

Para Geralda, a cultura faz parte de um povo que trabalha e cuida da natureza. 

Desta forma, ao relacionar cultura, trabalho e natureza em uma mesma frase, a 

participante busca uma aproximação entre os três elementos. Para ela, ao trabalhar, o 

homem produz cultura ao mesmo tempo em que cuida e preserva a natureza. A mesma 

relação vemos em Freire, quando o autor, ao apresentar as reflexões e ilustrações nas dez 

situações representadas no apêndice do livro Educação como prática da liberdade, oferece 

pistas para compreendermos o conceito de cultura inseparável do conceito de natureza. 

Freire (2014b, p. 162) compreende o homem como ser criador e recriador que, por meio 

do trabalho, transforma a natureza e produz uma cultura de subsistência que lhe permite 
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a sobrevivência. Assim, faz a sua “casa, sua roupa, seus instrumentos de transformação”. 

Para a participante Ana, a cultura encontra-se intimamente ligada à fé do povo 

batistano, manifestada na tradicional Festa de São João Batista. Ela destaca que o trabalho, 

permeado pela cultura e pela natureza, é uma ação comum do povo, que une forças em 

prol da cultura e da natureza, o que fica evidenciado em seu relado descrito a seguir:  

 

a foto representa a cultura do povo batistano, que é riquíssima em 
termos da fé em São João Batista, manifestada pela festa, representada 
pela igreja no centro da foto. O trabalho, essa aqui eu coloquei um 
pouco polêmica, em questão do trabalho em torno também da cultura, 
em torno também da preservação do meio ambiente, sempre é feito com 
a união de forças. A comunidade em conjunto sempre trabalha em prol 
das questões sociais, das questões da natureza, em conjunto aqui em 
Morro do Ferro. E apesar de não ter onde gerar muitos empregos, talvez 
essas voçorocas sejam um empecilho para o crescimento do distrito. A 
natureza, em forma de voçoroca, que seria um problema em relação ao 
crescimento do município, e que é uma preocupação que nós temos com 
a geração de muitos empregos, ao mesmo tempo, é o que representa 
ainda o lugar bucólico, o lugar onde muitas pessoas ainda querem criar 
seus filhos, por ser calmo, tranquilo. É um lugar que parece que parou 
no tempo mas, ao mesmo tempo, isso é o que faz a diferença. Isso é o 
que o torna tranquilo e acolhedor para as nossas famílias. Ou seja, eu 
quis dizer assim, que nós não temos onde crescer em termos de 
indústrias, algo assim maior, apesar de termos aqui várias empresas 
grandes. Mas isso é o que torna esse lugar especial. Que as pessoas 
ainda querem ter um lugar com paz, um lugar tranquilo, esse lugar 
bucólico, esse lugar acolhedor, justamente por ser assim, do jeito que 
ele é (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANA, 04/11/2020).  

 
O relato expresso por Ana busca uma articulação em duas frentes: em um primeiro 

lugar, o reconhecimento de que Morro do Ferro não é um lugar a ser desenvolvido de 

forma representativa economicamente, tendo, inclusive, as voçorocas como empecilhos 

para que isso ocorra. Contudo, esse baixo desenvolvimento econômico, marcado por 

poucas oportunidades de emprego, dá ao lugar um tom de cidade do interior, na qual os 

moradores vivem em colaboração, se conhecem, se reconhecem e vivem em meio à 

tranquilidade de um lugar em que se pode criar os filhos. Essa definição de lugar 

contrasta-se com as grandes metrópoles em que, até o tempo, parece passar de forma 

diferente aos olhos dos moradores apressados e pressionados pelo produtivismo voraz 

que o capitalismo impõe.  

Ainda em relação ao trabalho, Cíntia também apresenta sua contribuição, 

afirmando que, apesar de não ser uma grande cidade, quem necessita de trabalho em 

Morro do Ferro, sempre encontra algo para fazer. Em sua fala, uma relação pode ser 

estabelecida entre o conceito de trabalho e o conceito de emprego:  
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Trabalho: penso nessa terra abençoada. Onde não falta trabalho. 
Trabalho simples ou não. Quem quer consegue, quem quer tem 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 04/11/2020).  

 
Diante do exposto, sentimos a necessidade de problematizar, junto aos docentes, 

algumas questões em torno dos elementos constituintes da vida humana: cultura, trabalho 

e natureza. Para podermos adentrar nas discussões suscitadas mediante as 

problematizações, organizamos um subitem para cada um dos elementos trazidos neste 

encontro, que serão apresentados a seguir.   

 

4.2.1 “Dignidade, sustento e coragem”: as concepções de trabalho segundo os 

participantes   

 

Na configuração deste Círculo Formativo e diante das colocações feitas pelos 

participantes no círculo anterior, propusemos uma reflexão em torno da categoria 

Trabalho, uma das categorias pertencentes ao nosso tema gerador: Cultura, Trabalho e 

Natureza. A esta categoria foi associado um núcleo de problematizações34 ligado às falas 

mais significativas que emergiram no nosso 4º Círculo Formativo.  

Mediante os questionamentos feitos aos participantes, estes foram convidados a 

refletirem sobre suas próprias colocações e, por meio de um diálogo consistente, 

produziram um pensar coletivo em torno do conceito de trabalho. Isso pode ser percebido, 

por exemplo, nas transcrições a seguir, em que os participantes nos falam sobre suas 

compreensões em torno do que é trabalho:  

 

Pra mim, trabalho é luta, é sustento, é coragem, é valentia. Cada um no 
seu trabalho, cada um na sua luta, cada um na sua valentia, cada um na 
sua coragem, cada um no seu sustento (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
ANTÔNIO, 04/11/2020). 

 

Para Antônio, o trabalho estaria relacionado à ideia de luta, de busca pelo próprio 

sustento, de luta, inclusive, pela busca ao ser mais, de que Freire tanto fala. Seu relato nos 

remete à situação dos oprimidos, quando condicionados às vontades e desmandos de seus 

opressores, capitalistas em busca de lucro incessante e, tantas vezes, capazes de situações 

 
34  Para maior compreensão acerca dos núcleos de problematizações ver Quadro 02 – As Temáticas 

Significativas no Capítulo 04.   
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de desumanização e precarização do trabalho, para que isso seja possível. Mas, ao mesmo 

tempo, sua fala nos traz a tranquilidade e a esperança de alguém que busca uma luta 

pessoal, uma luta em prol do próprio desenvolvimento, tendo em vista o aperfeiçoamento 

constante, mesmo que seja necessário, para isso, sujeitar-se à situação de oprimido, em 

alguns períodos de sua vida.  

Cabe salientar que, sendo Morro do Ferro um distrito da cidade de Oliveira, com 

poucos habitantes e puramente dependente da cidade sede, algumas poucas oportunidades 

de trabalho são destacadas. Em resumo, a economia do distrito é pautada no 

desenvolvimento de atividades como a pecuária, a agricultura, as plantações de café e, 

principalmente, as atividades de mineração desenvolvidas. Estabelecemos um destaque 

para a Fazenda Bom Destino e para a Mineradora, subsidiária do Grupo Atlântica Minas, 

que extrai cerca de 11.000 toneladas mensais de hematitinha e 6.000 toneladas mensais 

de minério de ferro, comercializados, prioritariamente, no mercado interno brasileiro35. 

Além disso, há a Feira Livre, que comercializa a agricultura local aos sábados à população 

e a produção e venda de quitandas.  

A fala de João, alocada a seguir, corrobora com o entendimento de Antônio: 

 

É, acho que o Duga resumiu o que… resumiu, não. Falou, praticamente, 
tudo aí. Mas vamos complementar o seguinte. Bravura, né!? Todo 
mundo tem a necessidade de ter trabalho. Quem não tem trabalho vai 
ficar o que? Vagando pelo mundo? Vai, sei lá o que que vai acontecer 
com essa pessoa. Então trabalho é dignidade de dar dignidade ao ser 
humano. Enaltece, engrandece, né?! Tem a sua fortaleza. Mas, 
infelizmente, eu vejo também, Janice, que a pessoa quando trabalha, ela 
talvez fica obcecada com… tem exceções, fica obcecada pelo dinheiro. 
Infelizmente, todo mundo é escravo do dinheiro, mas a gente tem que 
ter uma moderação em cima disso também. Certo!? Mas o trabalho é 
dignidade pro ser humano. Seja ele um simples faxineiro ao presidente 
da república (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 04/11/2020).  
 

Este participante entende que o trabalho constitui uma necessidade essencialmente 

humana. Precisamos trabalhar, é de nossa índole, de nossa natureza e cultura. Conforme 

aponta seu entendimento, o trabalho dá sentido à existência, se não trabalhar, o que o ser 

humano deverá fazer? Mas, neste mesmo raciocínio já se encontra uma preocupação com 

a busca desenfreada por vantagens financeiras, o que pode favorecer que o oprimido se 

torne opressor de si mesmo. Ao fim de sua fala, João compara o trabalho de um faxineiro, 

 
35  Mais informações podem ser verificadas por meio do endereço: http://www.atlanticaminas.com.br/g-

morrodoferro.php. Acesso em: 01 mai. 2021.  
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tão subjugado em nossa sociedade, ao trabalho do presidente da república, indicando que 

ambos possuem sua importância e, portanto, carece que desempenhem bem seu papel, 

cada um deles. 

Em falas como “trabalho é dignidade pro ser humano”, ou “é sustento que nós 

necessitamos”, e ainda “é liberdade, porque quando a gente trabalha, a gente ganha o 

nosso dinheiro”, é perceptível a relação que nossos participantes fazem entre trabalho, 

necessidade e sustento, configurando uma aproximação entre trabalho e emprego. Diante 

deste contexto, podemos entender o porquê desta relação, uma vez que, as concepções de 

trabalho resultam de um processo de criação histórica, concomitantes à evolução dos 

modos e relações de produção, da organização da sociedade e das formas de 

conhecimento humano, associadas, por sua vez, aos interesses “econômicos, ideológicos 

e políticos servindo como instrumento de justificação das relações de poder”. (BORGES, 

1999, p. 82). A esse respeito, o autor salienta que   

 

Não existe uma concepção única aceita pela sociedade, porque cada 
uma, surgida historicamente, não elimina as anteriores, mas se põem 
em luta, coexistindo e competindo entre si. Quanto mais recente a 
origem de determinada concepção, mais diversificadas as influências 
do conhecimento humano em sua construção, ou seja, tendem a ampliar 
o nível de complexidade (BORGES, 1999, p. 82). 

 
Encontramos outra definição de trabalho em Neves et al. (2018, p. 319), para 

quem “o trabalho é uma atividade complexa, multifacetada, polissêmica, que não apenas 

permite, mas exige diferentes olhares para sua compreensão”. As diferentes concepções 

de trabalho propagam-se pelas sociedades, por intermédio de vários agentes 

socializadores, tais quais o próprio ambiente de trabalho, os sindicatos, as organizações 

educacionais, governos, partidos políticos, organizações religiosas e o grupo familiar 

(BORGES, 1999). Neste sentido, fica claro o motivo pelo qual há diferentes formas de 

descrever o que é trabalho por parte dos participantes, uma vez que, carregados de suas 

próprias histórias e imersos em um determinado contexto histórico e social, eles 

apreendem o significado desta categoria, baseando-se em suas experiências sociais.  

Quando questionados sobre a associação que fazem entre trabalho e emprego os 

participantes buscam nas palavras sustento, dignidade, coragem e dinheiro alicerces para 

embasar a relação que fazem:  

 

Mas vejo que o emprego é a necessidade da pessoa se sustentar. Seja 
naquilo que ela queira ou não. Até ela alcançar o objetivo pelo trabalho 
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que vai dignificar ela, tá!? E ela seguir com os seus sonhos. O emprego, 
talvez, não é o sonho no momento da pessoa se realizar, mas é o 
momento dela sobreviver quando está desempregado. Certo!? Esse é o 
meu ponto de vista (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 
04/11/2020).  

 

De acordo com Borges (1999) quando o regime de trabalho assalariado se tornou 

predominante na sociedade, passou a consolidar-se a concepção capitalista de trabalho 

que, exaltando esta categoria, atribuiu-lhe alta centralidade. Tal concepção descreve o 

trabalho como mercadoria, sendo seu principal valor sua instrumentalidade para o sucesso 

econômico. Já a concepção marxista, defende que o trabalho é produto da própria 

condição humana e deve fornecer recompensas de acordo com as necessidades de cada 

um, trazendo consigo um conteúdo criativo, desafiante e dignificante, como descreveu 

João em sua resposta à problematização. No entanto, em uma sociedade capitalista o 

trabalho é visto como uma mercadoria alienante e o trabalhador um ser estranho, “meio 

de sua própria subsistência individual” (MARX, 2001 apud JÚNIOR, 2015, p. 61). A 

mesma relação trabalho/emprego encontramos no relato do participante Antônio.  

 

99% é. Ou então até 100%. Qual que é seu emprego? Sou professor. 
Qual que é seu trabalho? Sou professor. Eu falo muito o seguinte, que 
a pessoa deve ser muito infeliz se ela trabalha, se ela está num emprego 
que não é legal, que ela não gosta de fazer. Imagina um médico que não 
gosta de operar. Imagina um professor que não gosta de ser professor, 
que não gosta de aluno. Como tem gente aí que tem atestado porque 
não pode ver aluno. Como é que foi professor, gente?! Mas eu acho que 
emprego é trabalho (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANTÔNIO, 
04/11/2020).  
 

No fragmento acima, Antônio estabelece uma relação entre emprego e trabalho, 

indicando que não é possível que alguém exerça uma função produtiva na sociedade sem, 

contudo, gostar daquilo que está desenvolvendo. A docência é o exemplo destacado por 

ele, ao afirmar que não é possível que alguém queira realmente ser professor, sem gostar 

de exercer a docência, ou, sem ser tocado pelo prazer em ver seus alunos se 

desenvolverem ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Freire (1994) ressalta a 

importância deste compromisso social assumido entre educandos e professores 

progressistas que, conscientes de seu papel no mundo, constroem, com amorosidade, os 

conhecimentos em conjunto e respeitam o contexto social de seus alunos, bem como os 

conhecimentos já construídos por eles.  

Desta forma, Freire não concebe o trabalho docente como algo que não esteja 
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relacionado ao prazer, à boniteza e ao envolvimento da construção de uma consciência 

crítica. Em concordância, a partir das pesquisas de Júnior (2015, p. 61), encontramos a 

noção de trabalho associada à atividade humana, que transcende a Natureza. Para o autor 

essa atividade apresenta um caráter social, que efetiva a condição do humano como ser 

plural, “ao mesmo tempo em que outorga a condição de humanidade àqueles que o 

realizam em suas atividades transformadoras do mundo”. Essa atividade realizada pelos 

homens, orientada a um fim, Marx (1988) designa de trabalho. Para ele: 

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a 
matéria natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar 
da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus 
braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo 
tempo, sua própria natureza (MARX, 1988, p. 188).  

 

A fala de Cíntia e João nos confirma a afirmativa de Júnior (2015) e Marx (1988) 

e nos ajuda a compreender a categoria trabalho, na sua acepção mais ampla, como 

constitutiva do ser humano, o que permite a ele atribuir significado à natureza por meio 

de uma atividade consciente. Em suma, conforme os fragmentos a seguir destacam: 

trabalhar é ser e agir no mundo, transformando-o e, principalmente, se transformando 

também, 

 

pois o que fazemos, as ações que praticamos, é trabalho. Pois se 
trabalho é ação, modificar também é trabalho. E quase tudo que nos 
cerca vem da modificação da natureza (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
CÍNTIA, 04/11/2020).  
 

O relato de João, destaca, inclusive, os processos que levam o homem a se 

conscientizar acerca de seu potencial para agir no meio em que se encontra, diferindo-o 

dos demais animais. Utilizando-se de exemplos conhecidos no contexto de Morro do 

Ferro, o participante elenca formas pelas quais se pode agir no entorno para o 

estabelecimento de relações com o setor produtivo, por exemplo, de mineração. É fato 

que, com o despertar da própria consciência, o homem passa a aperfeiçoar os meios pelos 

quais modifica o seu entorno, mas, questionamo-nos, com base no relato a seguir: 

estaríamos aptos a aproveitar deste mesmo potencial para que nossos meios produtivos 

não influenciassem tão negativamente nosso entorno? Qual é a disposição humana para 



142 
 

que uma relação mais harmoniosa entre homem e natureza possa ser estabelecida? 

 

Modificar a matéria da natureza é trabalho? Sim. Porque se a gente for 
ver, desde que o ser humano existe, ele tá exercendo uma forma de 
modificar a natureza que "opa, eu tenho que ter o meu habitat natural, 
os animais têm os deles, a toca, ou em cima da árvore. Mas eu não posso 
sobreviver igual os animais irracionais". Então o ser humano, ele vai 
explorar. Com o tempo ele viu que poderia ganhar dinheiro com 
agricultura, mineração, as técnicas que ele foi aperfeiçoando, o ciclo da 
vida vai aumentando, o consumo (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
JOÃO, 04/11/2020).  
 

Ao refletirmos sobre trabalho tal como explicitado pela participante Cíntia e pelo 

participante João, podemos afirmar, junto com Júnior (2015, p. 53), que na “permanente 

empreitada de transformação do mundo, os homens transformam aquilo que está na 

Natureza numa outra coisa que só eles podem fazer”. Desta forma, podemos afirmar que 

o homem transforma a natureza por meio do trabalho e transformando o mundo da 

natureza em que vive, transforma a si mesmo e, ao transformar a si e à natureza, “de 

acordo com suas necessidades, imprime em tudo que o cerca a marca de sua homonidade” 

(NEVES et al, 2017, p. 318).    

Por sua vez, Freire (1981, p. 17), ao relacionar o trabalho com a transformação do 

homem, afirma que transformando o mundo com seu trabalho, os homens criam o seu 

mundo. “Este mundo, criado pela transformação do mundo que não criaram”, é o mundo 

da cultura e da história. Dessa forma, Freire (1981) concebe o trabalho como uma 

mediação entre o homem e a natureza, para a produção da cultura humana. Para o autor, 

os homens: 

 

ao perceberem o significado criador e recriador de seu trabalho 
transformador, descobrem um sentido novo em sua ação, por exemplo, 
de cortar uma árvore, de dividi-la em pedaços, de tratá-los de acordo 
com um plano previamente estabelecido e que, ao ser concretizado, dá 
lugar a algo que já não é a árvore. Percebem, finalmente, que este algo, 
produto de seu esforço, é um objeto cultural (FREIRE, 1981, p. 17). 

 

Para Freire os homens são seres da práxis, de ação e reflexão, portanto, 

transformar o mundo, “processo em que se transformam também, significa impregná-lo 

de sua presença criadora, deixando nele as marcas de seu trabalho” (FREIRE, 1981, p. 

17). E é essa condição do homem que o faz um ser de relação e de transformação do 

mundo natural e cultural. “O homem está no mundo e com o mundo, isso o torna capaz 

de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de transcender-se” (FREIRE, 
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2019b, p. 33). E o trabalho é a expressão vital desta condição ontológica do homem. Ao 

trabalhar, o homem pode compreender e transformar a sua realidade, criando um mundo 

próprio, pode, também, criar “condições econômicas, sociais, políticas e culturais que 

favorecem e desfavorecem sua condição ontológica de ser mais” (FISCHER, 2017, p. 

402). 

É possível transitar, conforme bem aponta Freire, de uma consciência ingênua, 

para uma consciência crítica, quando Círculos como esse se tornam possíveis, ao 

pensarmos sobre determinado lugar, como estamos pensando sobre a cultura e as 

influências acerca do trabalho, renda e relações com a natureza em Morro do Ferro. 

Percebemos que essa consciência crítica de nossos participantes é aguçada, conforme 

nossos questionamentos avançam. Tendo em vista este entendimento, refletimos sobre o 

potencial de movimentos como este para a geração de uma consciência coletiva e 

colaborativa em prol do desenvolvimento do próprio ambiente.  

 

4.2.2 “Cultura é a identificação de um povo”: a cultura como parte integrante da 

vida humana 

 

A Cultura, categoria central no pensamento de Paulo Freire, é constituinte do 

nosso segundo tema gerador. Essa categoria nasceu em meio ao diálogo amoroso que 

fizemos em torno daquela Terra. Fotografias 36  foram utilizadas como símbolos das 

“situações mais significativas da vida coletiva” (BRANDÃO, 1991, p. 33), imagens que 

representam o modo de vida das pessoas daquele lugar, um jeito único de ser e viver. 

Assim, no contexto de nossas interações, a cultura se mostra como algo que está integrado 

à história deste povo, constituindo homens e mulheres enquanto sujeitos sociais dotados 

de identidade e capacidade de ser e estar no mundo.   

Assim como para nosso Círculo, em Freire, a questão cultural é de extrema 

importância, uma vez que não se pode promover a humanização e a emancipação, 

desconsiderando a cultura de um povo ou de um lugar. O fato mais latente e que 

demonstra essa importância atribuída por Freire à cultura é a sua incursão pelas veredas 

culturais de Angicos, em busca de palavras-geradoras que o auxiliassem em seu projeto 

de alfabetização, para que sua práxis estivesse alicerçada aos modos de ser e de viver 

daquele povo. Para tanto, a cultura faz com que os seres estejam em constante diálogo, 

 
36 As fotografias utilizadas como disparadoras estão representadas na figura 14.  
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como um veículo pedagógico, elencando a importância da comunicação em qualquer 

prática social.  

Esta categoria constituinte de um tema concreto de vida que, espontaneamente, 

nasceu quando falávamos sobre ela, remete a questões outras, sempre relacionadas às 

relações dos homens com o seu mundo, seu meio ambiente e seu trabalho. Repleta de 

“temas da comunidade, seus assuntos, sua vida”, esta categoria vem carregada das 

tradições da cultura local, dos relacionamentos da comunidade com a natureza e dos 

sentimentos que o mundo desperta (BRANDÃO, 1991, p. 37). Assim como na categoria 

trabalho, problematizações formaram um núcleo de questões que guiaram nossas 

discussões ao longo deste Círculo.  

Durante todo o tempo de pesquisa, atentas às falas daqueles participantes, 

percebemos a presença marcante de Morro do Ferro, enquanto berço de uma tradição 

mantida com sabedoria por um povo que vivencia as limitações provocadas pelas grandes 

voçorocas. Assim, buscamos nas conversas, nas discussões dentro dos Círculos, 

compreender de que forma a Lenda das Voçorocas, enquanto patrimônio cultural, e a festa 

de São João Batista, padroeiro do distrito, se relacionam com a cultura, com o trabalho e 

com a natureza.  

Nossa identidade, nossos costumes, valores, tradições, fé e festa de São João são 

temas concretos da vida, carregados de sentidos e que para aquelas professoras e 

professores, designam a categoria Cultura. Para Paulo Freire (1971), a cultura pode ser 

compreendida como uma atividade humana transformadora, produzida por homens e 

mulheres em um permanente processo de criação e recriação. Esse processo de criação e 

recriação promove um esforço pedagógico pela criação de raízes e bases culturais, 

determinantes na constituição e identificação de um povo. Além disso, conforme 

arregimenta o fragmento a seguir, a cultura também é móvel, tendo em vista a ação 

humana e possui uma relação estreita com o trabalho desenvolvido por essa ação humana: 

 

A cultura, criada pelos homens através de sua práxis e de seu trabalho, 
é o universo simbólico e “abrangente” em que eles atuam como seres 
conscientes. Entretanto, na medida em que os homens, em sua relação 
dialética com o mundo, o transformam por meio de seu trabalho, são 
condicionados pelos produtos de sua ação. Assim, ao objetivar o 
mundo, os homens se objetivam a si mesmos e a cultura surge como a 
alienação ou estranhamento do próprio ser que a cria. Mas, 
dialeticamente, a alienação original constitui um momento fundamental 
do próprio processo de desalienação (FREIRE, 1971, p. 110).  
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Visando estabelecer relações entre trabalho, natureza e cultura, abordando, neste 

momento, mais especificamente, a face da cultura, questionamos aos participantes quais 

relações eram possíveis entre ambos, tendo em vista o contexto histórico-cultural de 

Morro do Ferro. Em um desabafo acerca da imensa dificuldade em explicar o que viria a 

ser cultura, Geralda provoca uma relação entre cultura e o próprio DNA humano, 

indicando que a cultura está imbricada na vida do povo, estabelecendo-se entre gerações: 

 

A cultura. Ai, meu Deus, é tão difícil explicar a cultura. Cultura é como 
se fizesse parte... ah, eu tô com medo de falar besteira, mas eu vou falar. 
É um DNA que é passado de geração pra geração, sabe?! É uma raiz do 
lugar. Ah, não tô sabendo falar a palavra certa, mas é isso. Cultura é a 
identificação de um povo (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 
04/11/20). 

 

De fato, conceituar cultura não é algo fácil, conforme nossa participante relata. 

Mas, esse entendimento de cultura como sendo a forma pela qual determinado povo é 

identificado é, em certa medida, uma excelente explicação, já que cultura pressupõe 

também, questões identitárias. É por essa razão que, em Pedagogia da Autonomia: 

saberes necessários à prática educativa, Paulo Freire (1996) defende que “ensinar exige 

o reconhecimento e a assunção da identidade cultural” (p. 41). Em resumo, podemos 

pensar, incialmente, que esse ensinar, não se trata de um ensino apostilado e que, 

tampouco, se dá apenas no ambiente escolar. A comunidade se educa quando compartilha 

sua própria cultura. Além disso, há que se pensar que ser dotado de uma dada identidade 

cultural pressupõe a necessidade real de assumir essa identidade, buscar ser e estar no 

mundo, conforme crenças e valores cunhados, sem, contudo, lançar-se ao risco da 

desumanização, com liberdade.  

 

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das 
mulheres jamais pode se dar “virgem” do conflito entre forças que 
obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos indivíduos e 
dos grupos e das forças que trabalham em favor daquela assunção 
(FREIRE, 1996, p. 42).  
 

Assim, a manutenção de suas entidades culturais, de festividades, de práticas 

sociais típicas de determinado local perpassa por essa ideia de assunção desenvolvida por 

Freire. Da mesma forma, quando a sociedade se educa culturalmente, processo pelo qual 

essa identificação se torna parte, como o DNA descrito por Geralda, a criticidade também 

se torna constituinte da luta por melhores condições de vida.  
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Tendo em vista essas acepções, João, por sua vez, aproveita-se da primeira 

reflexão sobre este tópico expressa por Geralda e estabelece relações entre a cultura, a 

culinária e as festividades locais. Em seu depoimento, João parece se lembrar com carinho 

dos elementos que marcam o distrito de Morro do Ferro, tornando-o único e especial, seja 

por sua culinária, seja pelas festas como a Festa de Junho. Outro elemento citado e que 

pode ser relacionado à cultura local, é a religiosidade, que será tratada de forma detalhada 

em outra seção.  

 

Concordo com a Geralda. A identificação de um povo. Então, vamos lá. 
Eu vou utilizar uma parte também na parte da cultura, culinária. 
Culinária é cultura. Qual é a culinária mineira? Tutu, o pão de queijo, 
uma carne de panela. A culinária italiana foi introduzida aqui no Brasil, 
hoje faz parte da cultura brasileira? Sim. Sushi, sashimi da cultura 
japonesa foi introduzida aqui. Então a cultura, ela é nacional, estadual 
e local. A nossa cultura aqui em Morro do Ferro, o que que a gente mais 
gosta de ter? A festa de junho. Então é uma parte cultural. Fora a 
culinária morroferrense, né?! Não sei se eu posso dizer culinária 
morroferrense, não sei. Não tem um prato típico daqui, mas a nossa 
religiosidade também é uma parte cultural, a nossa devoção. Seja ela 
católica, de qualquer credo, tá?! E também a gente pode colocar no 
nosso vestuário. É outra parte cultural (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
JOÂO, 04/11/20). 

 

As falas dos participantes começam a demonstrar um entendimento acerca da 

forma como a cultura é identificada, mostrando como ela é móvel, transmitida em 

gerações e se manifestando nas identidades das pessoas que moram em determinado lugar, 

como Morro do Ferro. Assim sendo, cultura também é tradição e, ao buscar as tradições 

do distrito, os participantes começam a estabelecer relações com as festas do lugar, 

demonstrando que elas fazem parte dessa gênese cultural de Morro do Ferro.  Com base 

nas questões: Cultura é sempre tradição? Trabalho faz parte da cultura? Natureza faz 

parte da cultura? Os participantes iniciaram uma série de explanações que dizem respeito 

às características próprias do distrito, bem como o impacto de suas festividades na vida e 

na economia: 

 

Porque eu posso, não vou citar aqui a festa de junho, mas eu posso citar 
um desfile de 7 de setembro, né?! Que no Brasil é cultural pra nós. 
Como o desfile de 4 de julho nos Estados Unidos também é uma parte 
cultural, é tradição. As... agora eu vou fugir um pouquinho do assunto, 
mas também vai ser parte de tradição cultural, as exposições 
agropecuárias. Esse ano não teve. Tem aqui no Brasil, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul que fazem festa 
do peão, festa do agronegócio. Qualquer setor da economia que tiver, é 
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uma parte tradicional e é cultural (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
JOÃO, 04/11/20). 

 

O relato de João, acima, ocorre de forma, inclusive, saudosa, pelo fato de, no ano 

de 2020, em decorrência das medidas para evitar o contágio de Covid-19, o 

distanciamento social ter suscitado a suspensão de festas e outros eventos que pudessem 

ocasionar aglomerações. Assim como as festas locais movimentam o distrito e fazem 

parte de sua identidade cultural, grandes festas como as exposições agropecuárias, que 

ocorrem em todo o país, também indicam a identidade do povo brasileiro, logicamente, 

movimentando setores do turismo, do ramo de entretenimento, do agronegócio e mais 

uma gama de atividades beneficiadas.  

Abordando mais especificamente as festividades de Morro do Ferro, temos que a 

Festa de São João Batista é um excelente exemplo de fé, religiosidade, tradição e 

expressão cultural. A forma como a festa é organizada e prezada pelos moradores, mesmo 

que, conforme o fragmento a seguir, esteja passando por um processo de ressignificação, 

indica as influências culturais e identitárias deste povo.  

 

Em Morro do Ferro ainda predominam critérios de pertencimento da 
Festa de S. João Batista definidos pela própria comunidade. Contudo, é 
consenso o distrito a constatação de que o evento, que ao longo de 
muitas décadas era das famílias locais, dos moradores na zona rural e 
dos parentes que chegavam, reunidos em orações na Matriz, ao redor 
das fogueiras, compartilhando a fé profunda e iguarias típicas, - passa 
também por um processo de ressignificação (ALMEIDA, 2011, p. 961).  

 

Esse processo de ressignificação, elencado no fragmento acima, diz respeito às 

músicas tocadas durante a festa. Conforme Almeida (2011), não se toca mais músicas 

juninas, mas sim músicas sertanejas, músicas de Roberto Carlos, a festa passou a contar 

com barraquinhas, presença que não existia anteriormente, os avanços tecnológicos 

permitiram um show pirotécnico diferente, dentre outros elementos. Há sete anos a festa 

também conta com shows artísticos. Apesar das mudanças, consideradas por alguns 

entrevistados de Almeida (2011) como fatores que levam à descaracterização da festa, a 

religiosidade e a devoção parecem permanecer. Festa esta que é esperada pelos moradores 

morroferrenses durante todo o ano com muito carinho e ansiedade.  

A seguir, apresentamos algumas imagens desta festa, questionando: realmente há 

uma descaracterização da Festa de São João Batista ou ela se move, como também se 

move a cultura, em decorrência do passar do tempo e da forma como as pessoas também 
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se modificam? Ela se insere em um contexto cultural que é móvel, então, não poderia 

também se mover? 

 

Figura 14: imagens da Festa de São João Batista 

 
Fonte: Saulo Guglielmelli 

 

O trecho a seguir se refere a um fragmento da obra de Almeida (2011), no qual 

aspectos mais restritos à festividade são explorados. Não apenas a religiosidade, mas 

também as iguarias servidas auxiliam na identificação de Morro do Ferro como um local 

acolhedor e com uma culinária diversa e tipicamente mineira. Mas, os entrevistados de 

Almeida (2011) lembram que o processo de industrialização vem fazendo com que a 

produção artesanal de quitandas diminua. 

 
A respeito dos produtos, iguarias, sabores que caracterizam, hoje, a 
Festa de São João Batista no distrito de Morro do Ferro, Darcy Andrade 
lembrou que “nas casas, as iguarias são as mesas. Doces variados e 
biscoitos, carnes de porco, frango e muita fartura para receber os 
visitantes. As principais receitas são o doce de laranja, doce de leite, 
cartuchos de amêndoas, canudinhos, doces cristalizados e outras 
variedades. No café, serve-se pão de queijo, rosca, broa ou biscoito, 
sequilhos variados, papa ovo, torradinho. As receitas variam de casa 
para casa, ou com o poder aquisitivo das pessoas.” Dineia Andrade 
acrescenta “as roscas da rainha, caldo de mandioca, de feijão, de mulher 
parida, pernil, carne de panela.” Antonio Ananias diz que “é somente na 
festa junina da Escola Estadual que se encontram as iguarias típicas de 
junho. É possível encontrar quentão, pipoca, canjica, não com o 
objetivo de manter tradições, mas como mais um atrativo comestível 
para o povo.” Segundo ainda o professor morroferrense e co-autor deste 
livro, “embora os fornos sejam aquecidos para assar os biscoitos 
torradinhos, pão de queijo, rosca e demais derivados de polvilho, fubá 
e do trigo, este ritual vem diminuindo com o passar dos anos devido à 
praticidade em poder comprar em nossas fábricas.” Ildeano Silva 
anuncia: “Antigamente, em cada casa havia um forno de lenha no 
quintal, e acontecia até uma troca de biscoitos. Hoje, os biscoitos são 
adquiridos aqui mesmo, de vários tipos e sabores.” (ALMEIDA, 2011, 
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p. 968). 
 

Ao questionar se o trabalho estaria relacionado com a cultura, os participantes de 

nossa pesquisa iniciaram seus relatos informando que acreditavam nessa relação. João, 

por exemplo, leva em consideração as transformações tecnológicas, que vêm 

transformando o trabalho dos indivíduos na contemporaneidade. Contudo, ainda hoje, 

conforme ele indica, há profissões milenares que persistem. Esses elementos influenciam 

a cultura e, principalmente, a forma como essa cultura é compartilhada: 

 

Ah, sim, Janice. Porque vem de uma parte milenar, né?! Trabalho é 
desde a pré-história até agora, então vai sendo um ciclo. Teve as novas 
profissões, né?! Vamos colocar aí. No mundo atual, as pessoas que 
entendem muito de informática, eu esqueci o nome. Então eles estão 
engajando numa nova cultura, tá?! O trabalho de professor. Ele é 
cultural, o trabalho do médico é cultural, ele é milenar. Com o passar 
do século XX tiveram novas profissões também. Contabilista, né?! 
Deixa eu ver uma outra aqui. Não tô me lembrando. Então é uma parte 
cultural, trabalho, sim, é cultura também (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, JOÃO, 04/11/20). 

 

Essas reflexões levam em consideração algo muito comum e que torna evidente a 

luta de classes presente em nossa sociedade, que é a “invasão cultural” (FREIRE, 1979). 

Um povo que busca preservar sua cultura preserva também sua identidade. Isso não 

significa que a festa não deva ser modernizada, conforme as acepções da comunidade de 

Morro do Ferro, mas ela o será, em concordância com as transformações que a própria 

cultura deste povo tem presenciado. Desta forma, a sociedade é, constantemente, 

inventada e reinventada: 

 

Do ponto de vista autoritariamente elitista, por isso mesmo reacionário, 
há uma incapacidade quase natural do povão. Incapaz de pensar certo, 
de abstrair, de conhecer, de criar, eternamente "de menor”, 
permanentemente exposto às idéias chamadas exóticas, o povão precisa 
de ser “defendido”. A sabedoria popular não existe, as manifestações 
autênticas da cultura do povo não existem, a memória de suas lutas 
precisa ser esquecida, ou aquelas lutas contadas de maneira diferente; a 
“proverbial incultura” do povão não permite que ele participe 
ativamente da reinvenção constante da sua sociedade. Os que pensam 
assim e assim agem, defendem uma estranha democracia, que será tão 
mais “pura” e perfeita, segundo eles, quanto menos povo nela participe. 
“Elitizar” os grupos populares com o desrespeito, obviamente, de sua 
linguagem e de sua visão de mundo, seria o sonho jamais, me parece, a 
ser logrado dos que se põem nesta perspectiva (FREIRE, 1979, p. 20). 
 

Ao contrário disto e, conforme corrobora o fragmento a seguir, é imprescindível 
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assumirmos e entendermos que todo povo tem cultura. O apagamento cultural é algo 

muito realizado pelas sociedades dominantes para que seja delas a cultura a ser seguida. 

Por isso, a cultura do povão, a cultura popular é, em alguns contextos sociais, tão 

massacrada. Contudo, conforme já arregimenta Freire (1989), permitir que um povo seja 

destruído culturalmente é também permitir que a história deste povo seja negada. 

Diversos elementos como a comida, já elencada acima, a dança, a música, a forma de 

falar, a forma de cantar e diferentes artefatos utilizados e rituais pelos quais um povo pode 

ser entendido, fazem parte da cultura. 

Desta forma, a cultura é um elemento central em Freire para que haja a 

humanização entre os homens, entendidos no universo como promotores da cultura. Por 

essa razão, eles devem dizer a sua palavra, em contraposição à cultura do silêncio imposto 

pelos regimes opressores. A colonização faz reproduzir um processo de mutismo ou de 

repetição apenas das palavras que foram autorizadas pelo colonizador.  

 

Os colonialistas diziam que somente eles tinham cultura. Diziam que 
antes da sua chegada à África nós não tínhamos História. Que a nossa 
História começou com a sua vinda. Estas afirmações são falsas, são 
mentirosas. Eram afirmações necessárias à prática espoliadora que 
exerciam sobre nós. Para prolongar ao máximo a nossa exploração 
econômica, eles precisavam tentar a destruição da nossa identidade 
cultural, negando a nossa cultura, a nossa História. Todos os Povos têm 
cultura, porque trabalham, porque transformam o mundo e, ao 
transformá-lo, se transformam. A dança do Povo é cultura. A música do 
Povo é cultura, como cultura é também a forma como o Povo cultiva a 
terra. Cultura é também a maneira que o Povo tem de andar, de sorrir, 
de falar, de cantar, enquanto trabalha. O calulu é cultura como a maneira 
de fazer o calulu é cultura, como cultural é o gosto das comidas. Cultura 
são os instrumentos que o Povo usa para produzir. Cultura é a forma 
como o Povo entende e expressa o seu mundo e como o Povo se 
compreende nas suas relações com o seu mundo. Cultura é o tambor 
que soa pela noite adentro. Cultura é o ritmo do tambor. Cultura é o 
gingar dos corpos do Povo ao ritmo dos tambores (FREIRE, 1979, p. 
42). 
 

O conceito de cultura, para Paulo Freire, se instaura por meio de uma ação cultural, 

na qual o diálogo é determinante. Ao abordar sobre o conceito de cultura em Freire, 

Osowski (2017) indica como a cultura popular é importante em sua obra, principalmente 

em decorrência de suas origens e, mais ainda, pelo reconhecimento da importância de 

uma democratização cultural. “O homem como um ser de relações está no mundo e com 

o mundo, enfrentando os desafios que a natureza lhe coloca, precisando, inicialmente, 

encontrar meios para responder às suas necessidades básicas de sobrevivência” 
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(OSOWSKI, 2017, p. 177).  

Neste sentido, entendemos que a cultura morroferrense é constituída por uma série 

de elementos presentes nesta terra e que determinam identitariamente os participantes de 

nossa pesquisa, elementos estes, passíveis de percepção e comentados durante os nossos 

Círculos Formativos. É possível perceber um entendimento amplo acerca da significação 

da cultura, bem como o entendimento de que ela é promovida pelos seres humanos, sendo 

assim, não é estática ou imutável. O homem é entendido como principal promotor da 

cultura, principalmente por meio de seu trabalho, que se desenvolve em ações que 

influenciam seu meio.  

A seguir, continuamos a estabelecer relações entre os elementos freireanos e as 

raízes de Morro do Ferro, agora, considerando as relações estabelecidas entre cultura, 

trabalho e natureza.  

 

4.2.3 O trabalho e sua relação com a natureza 
 

Estão explorando. Tirando recursos da natureza. 
Algo, a princípio, chocante, mas necessário em 

tempos baseados no consumismo, na modernidade 
(Cíntia, professora, participante dos Círculos de 

Formação) 
 

 

Este terceiro subtema é iniciado, tendo em vista uma inquietação entre os 

participantes, no que diz respeito à relação entre a ação humana e sua influência na 

natureza, sobretudo no ambiente natural de Morro do Ferro. A mineradora estabelecida 

no distrito já havia sido citada em questionamentos anteriores, já que ela é uma das 

maiores geradoras de emprego e renda. Contudo, as atividades de mineração também 

envolvem impactos ambientais e esses impactos são levados em consideração nos relatos 

analisados nesta seção. Desta forma, apresentamos algumas imagens relacionadas à 

atividade de extração do minério.   

Ao aprofundarmos as questões acerca de emprego e trabalho, tendo em vista os 

últimos acontecimentos relacionados a crimes ambientais, como os que o ocorreram nas 

cidades de Mariana MG em 2015 e em Brumadinho MG em 2019, apresentamos a 

imagem de uma explosão em uma mineradora instalada em Morro do Ferro, conforme o 

slide apresentado a seguir. Buscamos discutir, com base nas imagens, o impacto da ação 



152 
 

humana no ambiente, bem como, os riscos de uma exploração desenfreada, tanto para a 

população, quanto para a natureza  

 

 

Figura 15: Momento de uma explosão em uma das mineradoras do distrito de Morro do Ferro 

 
Fonte: dados da pesquisa, fotos de Saulo Guglielmelli 

 

Os relatos que seguiram expressam um misto de indignação e consternação. Ao 

mesmo tempo em que os participantes se entristecem pelos impactos ambientais causados 

pela atividade de mineração, eles reconhecem a importância desta para o distrito, já que 

ela é fonte de emprego e renda para muitas pessoas. Desta forma, a exploração seria 

predatória, mas necessária. A fala de João, no fragmento a seguir, compara a instalação 

de uma mineradora ao progresso, já que ela permite o uso de diferentes maquinários e 

trabalho especializado. O impacto ambiental seria, então, uma consequência desse 

progresso, sendo caracterizado como um mal necessário, em face das novas realidades 

vivenciadas na contemporaneidade.  

 

É importante, né?! Porque a mineração, infelizmente, é o progresso que 
chega, né!? O mundo necessita de mais coisas do solo, do subsolo. 
Então é um impacto que vai causar muitas coisas, né!? Pra quem é 
sitiante, em volta, fazendeiros. O impacto ambiental, visual também. É 
uma cena muito forte, mas é o mundo moderno, né?! Se a gente tá nele, 
infelizmente ou felizmente, a gente adere a certas coisas. Mas com 
moderação, né!? Tem que ter um pouquinho. Falar em moderação, 
talvez é impossível de isso acontecer nos dias atuais (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, JOÃO, 04/11/20). 

 

O relato de Antônio destaca que, apesar de gerar impactos com a exploração, as 

empresas, atualmente, são obrigadas a compensar, de alguma forma, sua ação na natureza, 
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devolvendo à comunidade explorada os recursos retirados, como, por exemplo, com o 

reflorestamento ou mesmo com a geração de emprego. Sua contribuição traz novos 

elementos à fala de João, abordando uma alternativa ao que, em primeira vista, aparece 

como uma exploração desenfreada. Contudo, exploração ambiental e modernidade 

parecem ser elementos que andam em pares, algo que Freire tanto criticou, juntamente à 

voracidade com a qual o capitalismo devora recursos naturais e humanos, tendo em vista 

o lucro.  

 

Nós estamos em 2020, essa cena aí é uma cena forte. Mas o trabalho 
que é feito hoje, por exemplo, o trabalho e emprego que essa 
mineradora oferece pra cá, pra nós, oferece pra Ipatinga, oferece pro 
mundo o trabalho de mineradora, mas o trabalho que elas fazem na 
tentativa de compensar isso, o Ministério do meio ambiente, o meio 
ambiente municipal, o meio ambiente estadual. E o que que essa 
mineradora oferece, o que que a empresa oferece pro pessoal que 
trabalha hoje, 2020, isso é diferente. Não é igual a 20 anos atrás 
(...)Agora hoje existe uma compensação que tem que ser feita. Isso é a 
minha opinião, eu que acredito nisso. Pelo que a internet te conta. Aqui 
nas cascalheiras não aconteceu isso, mas do lado do Zé Maria aconteceu 
um florestamento. Que já foi em épocas anteriores. E agora tem as 
compensações. Aquilo que no caso a mineradora, ela tenta compensar 
essa parte aqui, ela compensa em reflorestamento, ela compensa 
oferecendo emprego e por aí afora (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
ANTÔNIO, 04/11/20). 

 

Ao tratar das ideias de Freire, buscando enfocar uma agenda para o século XXI, 

Gadotti (2000), em Pedagogia da Terra, aborda como, hoje, enquanto humanos, temos o 

potencial para salvar e também para destruir nosso planeta, tendo em vista as mudanças, 

tanto nos sistemas econômicos, quanto em termos de sociedade e capacidade de 

disseminação de informações. “O potencial destrutivo gerado pelo desenvolvimento 

capitalista o colocou numa posição negativa frente à natureza. O capitalismo aumentou 

mais a capacidade de destruição da humanidade do que o seu bem-estar e prosperidade” 

(GADOTTI, 2001, p. 82).  

Conforme aponta esse autor, a globalização nos traz um cenário de divisão de 

classes ainda mais intensificada e, sobretudo, com o aumento do conflito entre as classes. 

Desta forma, uma educação para o futuro deveria levar em consideração, conforme 

aponta, cinco categorias que levassem a repensar a forma como a educação é oferecida 

atualmente: planetaridade, sustentabilidade, virtualidade, globalização e 

transdisciplinaridade (GADOTTI, 2001). Em resumo, tais categorias poderiam levar a 

sociedade a refletir sobre as consequências de suas ações no mundo, entendendo os 
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recursos naturais como finitos e estimulando o contato com o diferente. Gadotti ainda 

salienta: 

 

Essas categorias são importantes para compreender as perspectivas 
atuais da educação, mas, como veremos, não são suficientes para 
entender a ecopedagogia como teoria da educação que promove a 
aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida cotidiana. Neste 
caso devemos desenvolver outras categorias ligadas a esfera da 
subjetividade, da cotidianidade e do mundo vivido, categorias que 
estruturam a vida cotidiana, levando em consideração as práticas 
individuais e coletivas e as experiências pessoais (GADOTTI, 2001, p. 
84). 

 

Ainda pensando acerca da exploração dos recursos naturais, questionamos aos 

nossos participantes se a realização de modificações na natureza configuraria, 

essencialmente, trabalho humano. De acordo com João, no fragmento a seguir essa 

pergunta teria uma resposta positiva, já que, conforme aponta, a natureza sempre foi alvo 

da ação humana, desde os primórdios. Mas, ao perceber sobre a possibilidade de lucrar 

financeiramente com a exploração dos recursos naturais, João acredita que tais atividades 

sobre a natureza tenham se intensificado.  

Apoiando-se na globalização, João indica que parece não haver um freio para que 

a situação seja modificada. De fato, essa luta pela sustentabilidade parece ser algo difícil 

em nossa sociedade atual. Gadotti (2001, p. 105) toca justamente no ponto destacado por 

nosso participante, sobre a necessidade de pensarmos um distrito, uma região ou um 

planeta mais sustentável: “Sem que o planeta seja preservado, as lutas por melhores 

relações sociais, pela justa distribuição da riqueza produzida etc. perdem sentido, pois de 

nada adiantarão estas conquistas se não tivermos um planeta saudável para habitar”. 

Infelizmente, ainda nos encontramos em posições que ressaltam nossa incapacidade de 

agir sobre essa realidade, conforme João: 

 

Concordo com a Geralda. Infelizmente, né?! Modificar a matéria da 
natureza é trabalho? Sim. Porque se a gente for ver, desde que o ser 
humano existe, ele tá exercendo uma forma de modificar a natureza que 
"opa, eu tenho que ter o meu habitat natural, os animais têm os deles, a 
toca, ou em cima da árvore. Mas eu não posso sobreviver igual os 
animais irracionais". Então o ser humano, ele vai explorar. Com o 
tempo ele viu que poderia ganhar dinheiro com agricultura, mineração, 
as técnicas que ele foi aperfeiçoando, o ciclo da vida vai aumentando, 
o consumo. Então, infelizmente, é trabalho. É muito impactante, é uma 
pergunta muito forte, Janice. Mas, infelizmente, o mundo caminha de 
uma forma de que tá se afunilando, onde que a parte da globalização, 
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todo mundo quer aquele consumo "eu necessito disso, eu preciso de 
plantar algodão", por exemplo, pra ter novas confecções. "Ah, mas eu 
preciso criar um couro sintético, eu não posso ficar matando muito as 
vaquinhas, os cabritos", que seja, né?! Então a matéria, matéria-prima 
que a natureza nos dá, um dia vai chegar ao fim. E aí, como vai se 
reinventar? Será que nós já pensamos nesse ponto de vista? Quando 
acabar a matéria-prima. A água, a matéria-prima mais importante que 
eu vejo, para todos os seres vivos, pra nós também, vai chegar ao fim 
se não cuidarmos (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 04/11/20). 

 

Novamente, João toca na questão da devolutiva do ser humano ao meio ambiente, 

abordando o reflorestamento. De fato, muitos recursos naturais não podem ser repostos, 

mas existem outras medidas que poderiam ser tomadas. Contudo, esse participante parece 

não perceber tais medidas em ação, na prática.  

 

Acho que eu me equivoquei num negócio aqui, vou me redimir. Ele vai 
dizer que a natureza, como se diz, se destruir ela vai ficar destruída. Não 
tem como eu colocar, de novo, o minério de ferro pra ele ressurgir daqui 
a 100, 200 anos. Não tem como. Agora, reflorestar tudo bem. Materiais 
igual minério de ferro, ou diamante, alumínio, retirou acabou. Não 
vamos ver nunca mais. Por isso que tem que ter um equilíbrio, né?! Aí 
fala "desenvolvimento sustentável". E eu pergunto: o ser humano tá 
fazendo o desenvolvimento sustentável de acordo com o que o planeta 
pede?" (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 04/11/20). 
 

Tendo em vista este entendimento e os aspectos já debatidos sobre a relação 

trabalho e natureza, questionamos acerca de uma relação entre cultura e natureza, 

buscando um entendimento de nossos participantes acerca destes elementos, tendo em 

vista o cenário natural e cultural de Morro do Ferro. Esse questionamento se apoia em 

algo trazido para nós por Humberto Calloni, ao destacar que Freire, em Educação como 

prática de liberdade, não separa a noção estabelecida entre cultura e natureza. Esse autor 

destaca que Freire não tratou, especificamente, da natureza, mas esta aparece em 

diferentes textos. “A noção de Natureza comparece em seus textos sugerindo uma tácita 

outridade de onde emerge a Cultura, quer dizer, como pura imediateidade. Como epifania” 

(CALLONI, 2017, p. 500).  

Na verdade, Freire estabelece uma relação estreita entre a natureza, o trabalho e a 

cultura, mediados pela ação humana, já que o homem transforma a natureza por meio de 

seu trabalho, dotando o ambiente natural de humanidade, já que passa a possuir 

intervenção humana. “Nesse nível de apreensão, o ser humano é, ontologicamente, 

Cultura na medida em que, ao diferenciar-se do mundo objetivo por meio do trabalho e 

premido pela temporalidade, percebe-se como criador e recriador de mundos” 
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(CALLONI, 2017, p. 501). Neste sentido, a fala de Geralda a seguir, visa a relacionar a 

paisagem natural com o desmatamento no Amazonas, enfocando as riquezas naturais e 

que são constituintes da vida humana, presentes neste bioma. 

 

Não, eu já pensei no Amazonas. Por exemplo, as árvores... tô com medo 
de falar bobice, mas vou falar. Por exemplo, lá no Amazonas, não é a 
grande floresta? Então, primeiro pensando nas árvores, por mais que há 
desmatamento, porque a gente sabe que há, pela ganância do homem 
vai lá desmatar. Mas quem mora lá vai cultivar. Aí de lá saiu o açaí, as 
árvores medicinais. Quantas coisas, quantos medicamentos, quantas... 
medicamentos e produtos... de beleza que saem do Amazonas. Isso é 
cultural, não é não?! (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 
04/11/20).  

 

Ana busca articular sua fala à necessidade da educação ambiental nas escolas, o 

que pode fazer com que as crianças desenvolvam uma consciência ambiental, a fim de 

levarem estes conhecimentos para a vida adulta, prezando pela sustentabilidade. Para ela, 

não basta que a sensibilização seja realizada, é preciso que essas crianças também vejam 

que os adultos estão trabalhando em prol da preservação do meio ambiente, tendo em 

vista o ambiente natural de Morro do Ferro. Assim sendo, educar as futuras gerações para 

a preservação ambiental seria uma forma de preservar também sua cultura e as paisagens 

naturais do ambiente onde moram.  

 

Cada lugar também, acho que nenhuma cidade vai colocar na mente que 
tem que destruir tudo, destruir a natureza. Acho que nenhum local quer 
isso. Então, assim, prova disso que a gente, dentro da escola, vive 
falando em preservação. Todo lugar, na própria comunidade mesmo, a 
gente vive falando em preservação, fazer alguma coisa pra recuperar os 
nossos barrancos aí que a gente tem, né, como eu já havia dito. Cada 
pessoa tem barranco na sua casa, faz alguma coisa pra tentar conter, pra 
não deixar acabar com tudo isso. Então também faz parte da cultura. É 
cultural também cuidar, né, do nosso meio ambiente aqui mesmo, 
dentro de Morro do Ferro. A gente tem essa cultura de preservar aquilo 
que a gente pode preservar, dentro das nossas... os nossos barrancos em 
casa, preservar as nossas festas, como nós já falamos aqui. Eu acho que 
ninguém tem a tendência de destruir por destruir, né?! Prova disso que 
nós ensinamos todos os dias na escola a preservação do meio ambiente. 
Então é cultural, sim. A gente trabalha a natureza como uma cultura pra 
ser passada de geração pra geração, a preservação (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, ANA, 04/11/20). 

 

Por fim, para finalizar este subtema, apresentamos um fragmento de um diálogo 

entre os participantes, que teve como foco o uso de recursos naturais para a criação do 

artesanato com capim dourado. O artesanato é entendido aqui como um elemento que liga 
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natureza e cultura, já que pode ser produzido com artigos abundantes em determinada 

região ou localidade. Tais produtos também passam a identificar determinado lugar, como 

as participantes deste diálogo, que tentam se lembrar dos locais onde viram a produção 

de artesanato com capim dourado: 

 

Geralda - Lembrando aqui como que faz parte. Olha pra você ver. Tem 
um lugar, eu não sei onde, que tem aquele capim dourado, né, gente?! 
Vocês estão lembrados? Teve até uma novela que mostrou. Faz parte da 
cultura daquele povo pegar esse capim dourado e fazer artesanato com 
ele. Faz colares, brincos, anéis, pulseiras maravilhosas. Fazem jarros, 
acho que vocês já viram. 
Ana - No Vale do Jequitinhonha, né?! No Vale do Jequitinhonha eles 
usam os recursos naturais para fazer artesanato, um artesanato 
belíssimo. 
Geralda - Sim. E esse do capim dourado vocês estão cientes de qual é? 
Ana - Eu sei qual. Dos brincos, né, Geralda? 
Janice - Eu sei qual é. 
Ana - Chapéu, brincos. 
Geralda - Brincos, isso. E são, assim, eu não sei se é pra aquele lado de 
Goiânia, não sei não. Só sei que são trabalhos lindos. Mas quem que 
proporciona? A natureza. Aí, tá tudo interligado, como alguém já disse. 
Trabalho, natureza, emprego, modificação do homem, tá tudo 
interligado (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA; ANA; 
JANICE, 04/11/20). 
 

A fala final de Geralda no diálogo acima fecha nosso raciocínio ao expressar: tá 

tudo interligado [...] trabalho, natureza, emprego, modificação do homem... Entendemos 

que as reflexões acerca da relação trabalho, cultura e natureza evidenciaram a relação 

presente entre ambos e a forma como essa relação afeta o ambiente e a vida dos 

morroferrenses como um todo. Reconhecemos que, no dia a dia, nas tarefas cotidianas, 

talvez seja difícil refletir sobre estes elementos. Contudo, essa articulação, com a reunião, 

mesmo que online, apresentação de fotografias e um diálogo conduzido, com base na 

reflexão crítica, proporcionaram importantes debates acerca desta terra e sobre a forma 

como ela tem sido cuidada e preservada.  

Apresentamos a seguir a terceira categoria definida durante os Círculos 

Formativos: Fé, Lendas e Mitificação da Realidade, que considera o contexto das crenças 

e valores nutridos pela comunidade morroferrense.  

 

4.3 VOÇOROCAS MORROFERRENSES COMO A “OPRESSÃO DO MEDO”: FÉ, 

LENDAS E MITIFICAÇÃO DA REALIDADE 
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“Fé e os barrancos”, “opressão do medo”, foram termos utilizados pelos 

participantes para estabelecer representações de uma Terra que vive o contraste entre o 

belo e a destruição, entre a crença e a insegurança. Lançamos, justamente, a dúvida acerca 

do que seriam essas representações para os professores do distrito, entendendo que não 

existe uma resposta única e válida apenas. Essa foi a forma como os participantes 

descreveram Morro do Ferro, a partir de uma fotografia que trazia ao fundo da Matriz de 

São João Batista as grandes voçorocas, já citada na segunda categoria analisada. Como 

relata a participante Geralda:  

 

Vejo minha terra amada com seus maiores símbolos: fé e os barrancos. 
Tem história nessa foto, tem amor, tem cultura, tem lendas, tem crença, 
tem sossego, tem o medo e a insegurança. Mas, acima de tudo, tem 
muita fé e amor (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 
28/10/20).  

 
Segundo relata a participante, a fotografia representa um dos maiores símbolos de 

Morro do Ferro: a fé de um povo e os barrancos. A cultura arraigada por essa fé é 

representada por uma das maiores manifestações culturais: a Festa de São João Batista, 

realizada no mês de junho e aclamada por todos aqueles que vivem e compartilham desse 

amor. Além disso, Geralda relata a presença forte das lendas, da crença, do sossego, do 

medo e da insegurança, manifestada no avanço significativo das voçorocas em torno do 

distrito.  

Inspirado por nossas conversas no Círculos Formativos, acerca da fé e da cultura 

de Morro do Ferro, Antônio nos envia, posteriormente, uma poesia composta por ele, que 

destaca os elementos histórico-culturais do distrito, ressaltando o amor da população pela 

Festa de São João Batista. O homem se educa a partir do contato com seu próprio meio. 

Ao visualizar a poesia a seguir, quantos saberes não temos articulados a um modo de ser 

e de viver de determinada população, e também a saberes únicos. “Ao transcender o 

mundo dado pela natureza e construir material e significativamente um mundo de cultura, 

o homem se afirma, por sua vez, como criador de suas próprias condições de existência e 

como sujeito da história” (BRANDÃO, 2017, p. 185). 

 

A fé. 
Em junho... 
A fé brota da terra batistana. 
Roupa nova. 
Vestindo as cores do inverno junino. 
A fogueira. 
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Lembrando o ardor do nosso coração. 
A procissão. 
Contorna as ruas do lugar, homenageando o Santo. 
Ladainhas, leilões, foguetes e gente. 
Fiéis e romeiros em sinal de gratidão. 
Lira centenária, partituras ecoando aleluia. 
Mastros, mesa farta, barracas e bandeirolas. 
É prova viva de nossa gratidão a São João. 
História, cultura, fé... 
A água de São João confirma a alegria de voltar. 
Andor, altar, flores e oração. 
A alegria brota dos corações. 
É Junho em minha terra. 
Alvorada, café com biscoito,  música é festa. 
É festa na minha terra. 
É Junho. 
A religiosidade brota em Morro do Ferro (POESIA ESCRITA POR 
ANTÔNIO E ENVIADA A NÓS). 

 

Essa fé, expressada pelos participantes e muito bem narrada pela poesia de 

Antônio, representada também pela Matriz de São João Batista, é a expressão legítima da 

formação de um lugar. O lugar é determinante para a construção da identidade de 

determinado povo, neste caso, os moradores de Morro do Ferro, que estabelecem um 

paralelo entre as voçorocas e algo como a religiosidade, entendendo que a paisagem 

natural do lugar está tão imbricada na gênese deste povo, quanto a sua fé e sua cultura. 

Segundo Almeida (2011, p. 946) o “principal pressuposto para a formação de um lugarejo 

é o fermento da fé”. O autor acrescenta ainda que: 

 

O ajuntamento de pessoas com a intenção de viverem juntas, crescerem 
juntas e juntas terem experiências comuns, leva, em qualquer parte, à 
divisão da terra, à adoção de costumes comuns, donde a formação de 
uma vila, um arraial, um povo. E tudo isto é guiado por Deus. Daí a 
necessidade de se construir uma Casa de Deus, a partir de uma capela, 
para que aqueles primeiros moradores pratiquem sua espiritualidade e 
se irmanem pelos mesmos objetivos (ALMEIDA, 2011, p. 946).  

 

Do fragmento acima, há, sem dúvida, uma importante questão que merece nossa 

atenção: trata-se do surgimento de nucleações populacionais, a partir da dimensão 

religiosa, sendo esta, junto aos elementos como o comércio e a mineração, fatores 

principais para o processo de ocupação territorial ocorrido em Minas Gerais durante o 

século XVIII (NIERO, 2014). Conforme Parente (1998), pelo fato de o Estado não tomar 

a iniciativa quanto à organização urbana, a igreja que já instituía certas normas, tomou 

para a si este papel e, assim, a partir da igreja surgia as ruas e não o contrário.  Com efeito, 

os lugarejos foram crescendo e se desenvolvendo ao redor de capelas que, mais tarde, se 
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tornariam as matrizes.  

Percebemos que em Morro do Ferro não foi diferente. Caminho dos tropeiros que 

haviam adotado o ponto como parte de suas rotas, trouxeram consigo um pedaço de 

madeira com a imagem de São João Batista, que mais tarde viria a ser o padroeiro do 

lugar, fazendo, assim, brotar naquela Terra toda sua religiosidade e o amor incondicional 

a São João Batista (ALMEIDA, 2011; FREITAS, 2011). Destacamos a função dos 

tropeiros, homens que se ocupavam pelo transporte de gado e mercadorias ao redor do 

país, proporcionando o comércio entre as Regiões. Muitos povoados surgiram em 

decorrência da movimentação das tropas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, já que estes percorriam longas distâncias e necessitavam descansar, já que 

percorriam, em média, 40 km diários.  Assim, naturalmente se desenvolveram as vilas, as 

freguesias e, finalmente, as cidades.  

Uma Terra arraigada pela crença, consubstanciada pelo ouro, minério, pela areia 

dos rios e pelas grandes voçorocas. Grandes voçorocas, barrancos com nome originado 

do tupi-guarani, significando ferida aberta na terra, permeia o distrito com sua “beleza” e 

“medo”. Fenômeno geológico, de explicações científicas e ecológicas, mas que carrega 

em sua essência uma lenda, permeada de contos e recontos, de fé, história e cultura. A 

Lenda das Voçorocas é patrimônio cultural de Oliveira, essência de um povo, suas raízes 

culturais, criadora e recriadora de saberes, símbolo da crença e da opressão.  

Introduzimos, em nossa conversa, a questão da lenda, passando a suscitar 

reflexões acerca de como nossos participantes entendem, hoje, a lenda das voçorocas. 

Esclarecemos que tivemos contato com essa lenda, por meio do livro de Marcos Santiago, 

conhecida por todos os moradores de Morro do Ferro. Questionados de que forma a lenda 

das voçorocas se relacionam com a cultura, trabalho e natureza, o participante Antônio ao 

buscar estabelecer essa relação, indica o quanto seguir determinada tradição, aliada à fé 

influencia na identidade das pessoas de determinado lugar, como Morro do Ferro: 

 

Aconteceu há um tempo atrás aqui, na nossa maior tradição cultural, 
olha pra você ver que trem bonito, tradição e cultura, nossa maior 
tradição cultural é a festa de junho, e tudo que envolve a festa de junho. 
Essa ansiedade da gente no começo de junho, quando ele chega, a gente 
já sabe que ele chegou e ele tá cheirando já. A gente fala que a festa tá 
vindo e tá chegando. Então tudo que envolve essa festa é uma tradição 
cultural. Agora, essa cultura dentro dessa festa é cultura musical, é 
cultura de culinária, é cultura de modismo, é cultura de fé. A 
religiosidade nesse mês de junho, ela brota da terra, sabe?! Ela brota, 
ela nasce. Ela tá dormente dentro da gente e ela renasce. E quando ela 
renasce é porque… e aí renasceu em mim, renasceu na Geralda, 
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renasceu no João, na Cíntia, na Elena, em todo mundo aqui do Morro 
do Ferro. E a hora que renasce, aí acontece essa maravilha que é a 
tradição cultural que a gente manifesta e que a gente ama tanto. E é a 
nossa maior tradição cultural (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
ANTÔNIO, 08/10/21). 

 

A fé, embora não seja uma temática central na obra de Freire, aparece até mesmo 

na sua definição acerca de como se vê, enquanto humano. Freire se considerava um 

homem de fé, apesar de não se definir como alguém religioso. “A esperança, a utopia e a 

amorosidade que perpassam a sua obra são expressão dessa fé que aqui será abordada sob 

dois aspectos: no que respeita sua filiação religiosa e na sua postura diante do ser humano” 

(STRECK, 2017, p. 319). Por essa razão, em Freire, o diálogo entre as crenças, tendo em 

vista o respeito mútuo e a tolerância, é fundamental, além de considerar que as instituições 

religiosas não devam ser neutras e inertes à opressão humana, cumprindo seu papel de 

denúncia e anúncio. 

Por essa razão, para ele, a teologia deve promover reflexões críticas acerca da fé 

humana, tendo em vista uma reflexão pedagógica, sendo o próprio Jesus Cristo 

considerado como um pedagogo, que fundiu em sua andarilhagem, método e conteúdo. 

Ao mesmo tempo, Freire cunhou por uma fé nos homens, uma fé na capacidade de ser 

mais e de libertação dos oprimidos. Conforme evidencia o fragmento a seguir, Freire se 

apoiou em Rousseau para explicar a impossibilidade de que os homens voltem a um 

estágio anterior ao contato com o mundo corrompido. Mas, estando neste mundo, deve-

se crer na possibilidade de (re)criação de um mundo mais justo e humanizado: 

 

Como revolucionário, Freire compartilha com Rousseau a crença na 
capacidade de refazer o seu mundo, que o ser humano traz consigo ao 
nascer. Mas, ao contrário deste, sabe que não existe uma volta ao 
paraíso perdido (STRECK, 2002). Mulheres e homens são seres 
históricos e sua natureza não existe fora de situações concretas. Daí a 
impossibilidade de saída através da educação negativa, conforme 
Rousseau, preservando o educando do contato com o mundo 
corrompido. Para Freire o mundo real é o lócus da educação, o ponto 
de partida e o ponto de chegada como um lugar mais humanizado. 
Também o educando é a criança, o jovem ou adulto real, que vive no 
cotidiano as contradições da sociedade. A aposta da fé é que esse ser 
humano tem possibilidade de transcender e emergir com uma nova 
consciência e compromisso (STRECK, 2017, p. 320). 

 

Outros participantes relataram sobre a importância da fé e de que a fé se 

mantivesse viva, em prol da libertação humana, como a fala de Cíntia: A fé nos eleva, crer 

nos faz livres (nossa CRENÇA nos liberta), somos aprisionados pelo coração 
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(CONVERSA GRAVADA, CÍNTIA, 08/10/20). Em seguida, passamos propriamente a 

discutir acerca da lenda e sua relação com a mitificação da realidade e os processos de 

voçorocamento que se intensificaram ao longo dos anos em Morro do Ferro. Cíntia inicia 

comentando:  

 

A lenda tem o poder de justificar algo, nesse caso o surgimento dos 
barrancos. A crença na praga do padre gera medo e as pessoas se 
acomodavam nessa justificativa. Elas acreditavam na lenda e achavam 
que não havia o que fazer. As voçorocas era fato e nada se podia fazer, 
seríamos engolidos por elas. Então nada a fazer, só esperar a 
consumação da profecia. A lenda e a festa fazem parte da nossa cultura, 
estão enraizadas em nós. A lenda era justificativa para as voçorocas o 
povo agia e reagia em função dela e do medo. A festa é cultura e 
transforma todo o Morro do Ferro durante o mês de junho, ela 
transforma o coração e a vida de cada um. O povo se transforma e 
trabalha pensando nessa festa (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, CÍNTIA, 
11/11/20). 

 

O relato de Cíntia demonstra como a religiosidade é permeada pela história do 

povo de Morro do Ferro. Assim como a Festa de São João Batista, a lenda ou praga do 

padre está inscrita no DNA destas pessoas que, conforme seu relato bem evidenciam, 

viviam com medo de que algo ocorresse, em decorrência da praga rogada. Mas com uma 

inércia aparente, já que a história, passada de geração a geração, fazia com que os 

moradores acreditassem não ter poder para transformar sua própria realidade, sendo, 

talvez, a lenda, algo até maior que suas próprias possibilidades de agir, já que se 

relacionava ao mundo espiritual. Contudo, o relato de Ana, apresentado a seguir, inicia 

uma nova perspectiva em nossa conversa: o nascimento de um trabalho de 

conscientização da população, vejamos: 

 

A lenda deve ser o ponto de partida para o trabalho de conscientização 
da população, seria a problemática e a conscientização os possíveis 
caminhos para a solução do problema. Transformar a realidade através 
das ações coletivas e até mesmo individuais enquanto cidadão do lugar. 
Já existe a máxima " pensar globalmente e agir localmente”, cada um 
em seu espaço, como um trabalho de formiguinha, plantando a 
sementinha hoje para colher bons frutos e deixarmos um mundo melhor 
para as futuras gerações. A partir do momento que pesquisamos, 
buscamos o conhecimento, já conseguimos ter um norte para buscarmos 
a mudança.  Quando se conhece o problema, fica mais fácil buscar 
possíveis soluções. Conhecimento abre um universo de possibilidades, 
sendo assim, há uma infinidade de caminhos que podem ser percorridos 
para chegar ao topo. As informações estão aí, por todos os lados, quem 
quer corre atrás.  E nós, enquanto educadores, temos a obrigação de 
plantar a semente da conscientização, mostrar caminhos, dar o norte, 
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quebrar os ciclos do "mito" para que tenhamos crianças e jovens 
responsáveis pelo meio ambiente e, logicamente, pela sobrevivência da 
humanidade (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANA, 11/11/20). 
 

Se por um lado a lenda foi, e por diversos motivos, pode ainda continuar sendo 

vista como um fato consumado, do qual os moradores não têm nenhuma influência e 

sobre o que esses moradores também não podem se proteger, por outro lado, ao 

questionarem sobre as bases desse pensamento, as pessoas podem iniciar estratégias 

básicas de preservação para o distrito. O relato de Ana demonstra como, hoje, a lenda 

pode ser entendida como um mito, passível de refutação por meio da construção de 

conhecimentos. Afirma ela: A partir do momento que pesquisamos, buscamos o 

conhecimento, já conseguimos ter um norte para buscarmos a mudança. Este trecho nos 

remete ao processo descrito por Freire (2014b, p.82) em que à medida que ampliamos 

nosso poder de “captação e de dar respostas às sugestões e às questões” que partem do 

nosso contorno, mais aumenta nosso poder de dialogação, não só com o outro, mas com 

o nosso mundo, o que favorece a transformação das realidades humanas.   

Percebemos o quanto a história de nossos participantes está imbricada com a 

própria história do distrito e, em consequência, com a lenda que permeia o imaginário de 

muitos cidadãos até os dias atuais. Nesta perspectiva, iniciamos incursões acerca da 

aliança entre a educação e o conhecimento, na direção de uma busca por conscientização, 

considerando a importância do “fazer social” do professor, enquanto agente de mudança 

na comunidade. Assim sendo, e tendo em vista a pluralidade de formações dos 

participantes presentes em nosso círculo, questionamos como nós professores estamos 

vendo essas voçorocas em Morro do Ferro? Essas e outras questões são discutidas no 

próximo capítulo.  
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5 CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 

 
Porque quando a gente abre a cabeça, a gente lê, a 

gente estuda, a gente tem um conhecimento maior 
das coisas, a gente tem mais argumentos  

(Ana, professora, participante dos Círculos de 
Formação) 

 

Este capítulo marca nosso encaminhamento final, tendo em vista as experiências 

discutidas ao longo de nosso trabalho. Os Círculos Formativos nos trouxeram diferentes 

oportunidades para a reflexão de nosso papel, enquanto educadores, moradores de Morro 

do Ferro, humanos, enfim. Considerando a trajetória estabelecida até o presente 

momento, passamos a discutir a importância representada pela construção do 

conhecimento, que leva à conscientização dos moradores, por meio da educação. Ao final, 

apresentamos um movimento de retorno, estabelecido pelos participantes, tendo em vista 

os sentidos produzidos pelos encontros em suas trajetórias, em direção à construção de 

uma práxis educativa.  

Analisamos as falas que professoras e professores, participantes da pesquisa, 

trouxeram em relação ao conhecimento, educação e conscientização. Por entendermos a 

intrínseca relação entre estas categorias nascidas de nosso Círculos Formativos e outras 

temáticas já debatidas neste trabalho, estabelecemos essa categoria, tendo em vista a 

importância da formação para o desenvolvimento e aprimoramento de uma “leitura do 

mundo” em Morro do Ferro. Por vezes, retomamos a pontos já discutidos, na diligência 

de ampliar as problematizações, com intuito de compreendermos as reflexões geradas ao 

longo dos Círculos Formativos.  

As falas das professoras e professores, com relação ao conhecimento; educação e 

conscientização, se remetem a aspectos da vida, experienciados enquanto educadores e 

moradores do Distrito de Morro do Ferro. É o que percebemos, por exemplo, por meio de 

falas como a da participante Elena transcrita no diálogo a seguir:     

    
Hoje os alunos têm mais conscientização. Eu mesma já trabalhei com 
os alunos, já levei eles para conhecerem as voçorocas. Isso é 
conscientização. Eles viam o que eram e conversávamos sobre elas 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ELENA, 04/11/2020). 

 
Neste fragmento percebemos que a participante Elena mobiliza sua experiência 

como educadora e moradora de Morro do Ferro para viabilizar processos de 

(re)conhecimento das voçorocas, juntamente a seus alunos. A participante guia-se para 
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além dos muros da escola, convidando seus alunos e alunas a vivenciar a experiência do 

saber-fazer, ao possibilitar a promoção de um ambiente mais participativo e dialógico.  

Também percebemos esta apropriação das experiências vivenciadas, enquanto 

educadora e moradora do distrito, na fala da participante Ana, para quem o conhecimento 

foi fundamental para a compreensão da situação na qual se encontrava, o que a fez mudar 

sua concepção em relação aos processos de voçorocamento: 

  
Eu vou complementar a fala da Geralda também, pela minha 
experiência. Porque eu já frequento Morro do Ferro há 17 anos, né?! 
Quando comecei a namorar com o Dimas e casei, mudei pra cá, né?! E 
aqui estou construindo a minha família. Quando eu vim pra cá eu tinha 
muito medo. A verdade é essa. Eu tinha medo. Quando eu via aqueles 
barrancos, pra mim era uma visão, assim… sabe quando você enxerga 
aquela coisa horrorosa, que você pensa assim “meu Deus, isso aí existe 
mesmo de verdade?”. Dá uma impressão ruim. Então eu tinha muito 
medo, realmente, que eu ouvia muito as pessoas falarem que Morro do 
Ferro vai ser engolida pelos barrancos. Então, assim, eu tinha medo. E 
quando ele falou “vamos casar, vamos fazer nossa casa”. E que nós 
escolhemos aqui o lugar, que era mais… que a gente conseguiu 
comprar, na época, o lote pra poder fazer a nossa casa, só tinha barranco 
no fundo. Aqui onde a gente mora era só voçoroca mesmo aqui no 
fundo. Então eu tive muito medo. Quando foi construir a nossa casa eu 
falei pra ele “eu tenho muito medo. E se a minha casa for embora no 
barranco? Com as chuvas. E se for tudo pra dentro do barranco? Eu 
tenho medo de morar aqui”. E aí ele falou “Ana, não se preocupa. Não 
precisa se preocupar, porque desde quando eu nasci que eu ouço 
histórias do dia do barranco e nunca vi descer barranco, nunca vi descer 
a terra. Não precisa se preocupar”. Mas eu falei pra ele “não, mas eu 
tenho medo. Continuo tendo medo”. E aí, com isso, a gente começou a 
pesquisar. Ele começou a pesquisar, veio um pessoal até da UFLA. A 
Rede Globo veio aqui depois, porque ele fez um trabalho de contenção 
aqui no fundo da nossa casa, né?! A Leninha também veio com os 
meninos aqui, pra conhecer. Então, assim, hoje eu não tenho mais medo. 
Por quê? Porque hoje eu vejo que foi feito um trabalho na minha casa, 
aqui no fundo. A gente plantou, a gente… ele fez uma… eu não sei 
como eu posso dizer pra vocês. Ele fala um rampado, né?! E plantou. E 
hoje tem árvores, tem gramíneas, né?! Hoje eu não vejo barranco mais 
aqui no fundo da minha horta. Não tenho. Eu vejo grama… ele até fala 
“vamos plantar frutas lá embaixo? Vamos plantar alguma coisa?”. Eu 
falo assim “não, eu não vou descer lá pra pegar fruta, eu não vou”. Mas, 
pelo menos, eu tenho essa segurança de que alguma coisa foi feita e 
que, graças a Deus, eu não vejo nenhum risco. Pelo menos é o que eu 
penso hoje. Eu não tenho mais medo pelo que eu vejo no fundo da 
minha casa. Porque eu não vejo mais aquele barranco em terra 
vermelha, aqueles sacões, como a gente chama aqui. Eu vejo verde, eu 
vejo natureza, eu vejo árvores. Então isso me trouxe segurança. Então, 
com isso, eu acho, assim, cada um fazendo a sua parte dentro da sua 
casa, no fundo do seu quintal, eu acho que pode transformar essa visão, 
pode mudar essa realidade. Pode transformar essa visão de, ao invés de 
ver uma coisa feia, que dá medo, fazer alguma coisa pra conter e mudar, 
também, a paisagem. Nós também tiramos a água da chuva do fundo do 
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barranco, jogamos pra rua. Então, assim, algo que cada um fazendo a 
sua parte pode mudar a realidade, como a Geralda tá agora na casa dela, 
eu também pensei da mesma forma quando foi pra eu mudar pra cá. 
Então foi a minha experiência que eu acho que hoje eu não tenho mais 
medo. Minha filha tá aqui, eu levo ela lá perto, sabe?! Antes eu tinha 
pavor de chegar perto. Hoje não. Hoje eu consigo ir tranquilamente 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANA, 18/11/20). 

 
Com base no relato de Ana, é possível perceber que o desconhecimento acerca das 

condições geológicas de Morro do Ferro, juntamente à crença na lenda do padre, fazia 

com que as pessoas do lugar se amedrontassem com fatos que, até certa medida, podem 

ser passíveis de acontecer, como por exemplo a casa de Ana se perder, em meio ao 

barranco. Contudo, o trabalho de conscientização realizado pela Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), juntamente à imprensa, auxiliou esta e outros moradores a se protegerem 

da ameaça que as voçorocas representavam, modificando a forma como elas são 

entendidas pela população atualmente, que convive com o problema, incorrendo na 

superação do medo de que algo sobrenatural e definitivo ocorra. 

Percebemos que as participantes, mesmo que de maneiras distintas, entendem a 

importância do (re)conhecimento daquelas voçorocas em suas experiências pedagógicas 

e/ou mesmo em experiências como moradoras de uma área em que se encontrava uma 

voçoroca. Para estas participantes, o conhecimento, como resultado dos processos de 

aprendizagem, é a raiz de um mundo que por ele pode ser conhecido e transformado. Seja 

levando seus alunos e alunas para além da sala de aula e/ou por meio de pesquisas e trocas 

de conhecimentos com outros sujeitos, as participantes se inserem em um processo de 

conhecer, processo este que não se realiza no “isolamento, no individualismo, mas na 

comunhão, na solidariedade dos existires” (FREIRE, 2017b, p. 105).  

Tomando o conhecimento, a educação e a conscientização como processos 

humanos, que não existem no abstrato, mas sempre aderidos a pessoas (BOUFLEUER, 

2017), buscamos em suas intrínsecas relações a compreensão que cada participante da 

pesquisa mobilizou durante nossos diálogos. Este momento, assim como outros 

supracitados, também foi marcado por problematizações em torno do que viam e diziam. 

Indispensável ao processo de conhecer, perguntas formaram o eixo mediador entre os 

sujeitos, se colocando como desafios nas situações propostas, orientando as discussões 

mobilizadas dentro dos Círculos. Para tanto, utilizamos mais uma vez de fotografias que 

representaram aquela terra e suas situações-limite. Partindo de uma escuta sensível do 

outro e, mediados pela dialogicidade, íamos debatendo a respeito do conhecimento, 

educação e conscientização. A seguir, apresentamos os slides de PowerPoint, utilizados 
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para promover tal discussão: 

 
 

Figura 16: apresentação em PowerPoint usada como guia para os diálogos descodificadores 

 
Fonte: dados da pesquisa, fotos: Saulo Guglielmelli  

 

Aqui, nosso intuito era tentar buscar junto aos participantes a compreensão de uma 

possível relação entre o conhecimento e os processos de voçorocamento existente em 

Morro do Ferro. Assim, a imagem despertou sentidos carregados de reflexão em torno do 

passado que justifica o atual presente. O que podemos perceber, por exemplo, na fala da 

participante Geralda: 

 
É assim porque… aquilo que a gente já falou, vai estar muito interligado 
com a reunião da semana passada, né?! É assim porque a gente, 
simplesmente, deixou levar, a gente não cuidou. Acho que era mais fácil 
acreditar num mito e não preservar. E ainda eu vou completar, alguém 
aí, por favor, me corrija se eu estiver errada. A gente tem que dar graças 
a Deus de estar assim, porque poderia estar pior. Hoje nós temos mais 
consciência, né?! Hoje a gente tem muito mais consciência de que tem 
que preservar, de que tem que ser feito alguma coisa. Por exemplo, eu 
agora tô morando bem perto de um. Então, assim, a gente já pensa em 
jogar terra pra poder ir tampando. Já tá pensando quais são as plantas 
ideais que pode plantar aqui perto, pra poder segurar, entendeu?! Eu 
nunca pensei que eu fosse passar assim. Então, assim, a gente já tá 
correndo atrás de muda de bambu, já… “ah, essa pode plantar, essa não 
pode”. Entendeu?! Meu marido tá cada vez que passa mais… pede 
pessoas quando vai jogar, pra jogar a terra aqui. Pra não ter perigo pra 
ele ir cada dia mais esbarrancando, como a gente fala mesmo, né?! A 
gente fica com medo. Consciência de lixo a gente sempre teve, aqui em 
casa, mas por estar muito perto, aí a gente já fala com os meninos “não 
pode jogar lixo nenhum aqui, a não ser terra mesmo. Lixo nenhum, nem 
lixo orgânico. Se vocês verem alguém jogando lixo aqui, galinha 
morta”, porque as pessoas jogam, né?! “Vocês têm que avisar, pra gente 
tomar providência”. Então a gente, hoje, tem mais consciência. E todo 
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mundo que mora em volta do barranco, acredito que tem essa 
consciência que eu não tinha antes, e que não tem um mês que eu estou 
morando aqui que estou tendo. Entendeu!? É interessante, né!? Que a 
gente é fruto do meio e fruto daquilo que vive naquele instante. É 
impressionante (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 
18/11/20).  

 
A participante Geralda mobiliza em sua fala toda reflexão em torno de um passado 

que silenciou os processos de voçorocamento enquanto causas naturais e antrópicas, 

colocando-os na responsabilidade de um conto popular.  Traz consigo a consciência de 

que é preciso fazer alguma coisa, que preservar é a melhor opção. Percebemos que, ao 

falar sobre consciência, Geralda a coloca no presente, indicativo de que o conhecimento 

que se tem hoje a respeito dos processos de voçorocamento culminou com uma maior 

conscientização daquele povo. Em sua obra Conscientização: teoria e prática da 

libertação, Paulo Freire destaca a importância do termo conscientização para uma 

educação como prática da liberdade. Segundo o autor: 

 
Quando ouvi pela primeira vez o termo conscientização, percebi 
imediatamente a profundidade de seu significado, pois estava 
absolutamente convencido de que a educação, como prática da 
liberdade, é um ato de conhecimento, uma abordagem crítica da 
realidade (FREIRE, 1980, p. 55).  

 
Conforme Freire estabelece no fragmento acima, ser consciente é desenvolver 

determinada abordagem crítica acerca da realidade. Isso implica considerar a adoção de 

determinados modos e maneiras de viver, de ser e estar no mundo, que corroborem com 

a intenção da comunidade de preservar o ambiente natural de Morro do Ferro, bem como 

suas próprias casas do perigo dos barrancos. Tendo em vista esta intenção, as maneiras 

para evitar o aumento das voçorocas estão inscritas no povo, como sua gênese, sua 

identidade. Como bem disse Geralda, os moradores são frutos daquele meio e são 

fortemente influenciados por esse meio.  

Os relatos coletados nos fazem inferir uma articulação entre os termos 

conhecimento, educação e conscientização, uma vez que, correlacionados entre si, 

despertam um novo olhar para uma realidade que se apresenta objetivada. Tomaram tal 

relação como objeto de suas reflexões e consequentemente de suas ações, visto que as 

professoras se utilizam de seus conhecimentos, sentidos e percepções construídas ao 

longo de suas experiências, como processos para a transformação daquela mesma 

realidade. A comunidade, como unidade, tratou de fazer passar, de geração a geração, 

esses valores, fundamentais para a preservação da natureza e da vida no distrito.  
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Diante do exposto, partimos para a problematização de algumas questões em torno 

dos conceitos conhecimento, educação e conscientização. Para adentrarmos nas 

discussões suscitadas mediante as colocações expressadas pelas professoras e 

professores, organizamos um subitem para cada um deles. No entanto, ressaltamos que 

não pretendemos desvinculá-los do todo que os conectam, apenas apresentá-los de modo 

a possibilitar a compreensão das múltiplas formas como os participantes se apropriaram 

deles.  

 

5.1 O CONHECIMENTO COMO RESULTADO DE PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM 

 
Pra nós, pra mim, era, nossa senhora, era o padre 

mesmo. Mas com o tempo, com esse processo de 
conhecimento, a gente vai vendo que não é assim. E 
esse processo de conhecimento nos ajuda a ter cada 

dia mais essa conscientização mesmo  
(Geralda professora, participante dos Círculos de 

Formação)   

 

Diante das colocações feitas pelos docentes nos círculos anteriores, propusemos 

um diálogo em torno dos processos de construção do conhecimento, categoria pertencente 

ao tema gerador: Conhecimento, educação e conscientização. Assim como nas demais 

categorias de análise, um núcleo de problematizações foi associado às falas mais 

significativas. Salientamos que, por serem categorias amalgamadas, por vezes, estes 

núcleos de problematizações se repetiram ao longo das análises das demais categorias 

pertencentes a este mesmo tema gerador.  

Como registramos acima, essa tomada de consciência também faz com que uma 

lenda, considerada como um patrimônio da cidade de Oliveira, se perca, juntamente à 

história do distrito. Geralda relata que, ao propor um trabalho com os alunos da escola 

onde trabalha sobre a lenda, poucos participantes realmente sabiam do que a estória se 

tratava. Tampouco, alguns pais conheciam a lenda do padre, o que chocou nossa 

participante, que advém de um cenário no qual, ela própria, demonstrou ter medo das 

consequências de uma ameaça a uma figura tão ilustre para a fé cristã como um padre. 

Felizmente há em Morro do Ferro um trabalho de preservação histórica, que mantém viva 

essa memória e permite que os jovens possam conhecer e contar as lendas que permeiam 

o lugar, mas sob um ponto de vista diferente: sob o ponto de vista da história e da cultura 

e não mais do medo e da opressão. Essa é uma diferença e uma superação, com vistas à 
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emancipação do distrito.  

 

Quando o João Eduardo fala que tá perdendo a força, que pode vir a 
perder a força. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, já está 
perdendo. Esse ano, mesmo estudando à distância, em agosto nós 
fizemos um trabalho pedindo aos alunos que nos contassem a história 
da lenda. Pouquíssimos sabiam. Muitos falaram que nunca tinham 
ouvido falar, tiveram que perguntar aos pais. Tinha pais que nem 
tinham, nunca tinham ouvido falar também. Achei interessante, sabe?! 
Eu falei assim "meu Deus". Pra mim, como o João Eduardo disse, pra 
mim e pra ele a gente tinha medo. Como eu acredito que a Cíntia 
também tinha, até relatou aí. A Elena, a Ana deve que conhecia. Pra nós, 
pra mim, era, nossa senhora, era o padre mesmo. Mas com o tempo, 
com esse processo de conhecimento, a gente vai vendo que não é assim. 
E esse processo de conhecimento nos ajuda a ter cada dia mais essa 
conscientização mesmo. Essa conscientização de estar falando para os 
nossos filhos, falando para os nossos alunos, mostrando, como a Elena 
fez esse trabalho maravilhoso, como muitos de nós. Eu, uma vez, 
também fiz esse trabalho, mas não de sair, porque os meus meninos 
sempre foram pequenos. Mas de falar, pedir eles pra levarem fotos. É 
um trabalho também, né?! De uma certa forma, de conscientização. 
Então, assim, quando o Ildeano faz esse trabalho, por mais que às vezes 
ele é polêmico, mas é louvável também o trabalho dele, porque foi 
graças a essa garra dele que teve essa conscientização maior do povo, 
da população de Morro do Ferro de saber: ou eu preservo ou o barranco 
vai me engolir. Eu penso assim, ou eu preservo ou eu vou junto com o 
barranco, né? (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 11/11/20).  
    
   

Em falas como: “mas com o tempo, com esse processo de conhecimento, a gente 

vai vendo que não é assim. E esse processo de conhecimento nos ajuda a ter cada dia 

mais essa conscientização mesmo”, Geralda mobiliza sentidos que foram sendo 

(re)construídos ao longo de sua experiência existencial. Depara-se com a importância dos 

processos de conhecimento para a captação de uma realidade não mais estática ou bem-

comportada (FREIRE, 2017b), mas uma realidade que ao ser objetivada pode ser 

transformada com sua ação-reflexão. Por intermédio deste núcleo de problematizações, 

as professoras e professores foram convidados a refletirem sobre suas colocações e, por 

meio de uma ação dialógica, construíram olhares sobre sua própria ação no ato de 

conhecer.  

Conforme Freire afirma em Pedagogia do Oprimido, utilizando-se de sua 

capacidade de refletir sobre sua própria prática, os homens são capazes de interferir no 

mundo, construindo determinada conscientização acerca de sua realidade. A ação requer 

reflexão. Entendemos que este movimento de maior conscientização permeou todo o 

nosso círculo, contudo, este momento, no qual a lenda do padre foi discutida, tornou este 
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fato mais evidente, já que demonstra, com maestria, uma tomada de consciência, ou, 

como afirma Freire a seguir, uma (re)tomada da realidade. Quanto mais próximo da 

realidade está o indivíduo, menos influência promove o mito, acerca de suas ações: 

 

A conscientização é isto; tomar posse da realidade; por esta razão, e por 
causa da radicação utópica que a informa, é um afastamento da 
realidade. A conscientização produz a desmitologização. É evidente e 
impressionante, mas os opressores jamais poderão provocar a 
conscientização para a libertação: como desmitologizar, se eu oprimo? 
Ao contrário, porque sou opressor, tenho a tendência a mistificar a 
realidade que se dá à captação dos oprimidos, para os quais a captação 
é feita de maneira mística e não crítica. O trabalho humanizante não 
poderá ser outro senão o trabalho da desmistificação. (FREIRE, 1980, 
p. 16).  

 

Em seu livro Conscientização: teoria e prática da libertação, Paulo Freire (1980) 

estabelece pressupostos básicos para o entendimento de sua obra, entendendo que existe 

uma relação direta entre a reflexão acerca da própria realidade e a criação de uma 

consciência crítica, em contraposição à consciência ingênua, que ele tanto critica em seus 

escritos. “Quanto mais o ser humano refletir sobre a realidade, sobre a sua situação 

concreta, mais emerge plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na 

realidade para mudá-la” (FREIRE, 1980, p. 25). Ou seja, é por meio da reflexão, da 

tomada de consciência e, sobretudo, da educação, seja em espaços tipicamente 

educacionais ou não, que estaremos mais atentos ao nosso assujeitamento, enquanto 

indivíduos, e poderemos traçar formas para transformar realidades opressoras, que ora se 

instauram.  

A partir deste processo, é possível que pensemos em outras possibilidades, como 

no fragmento a seguir, em que João ainda reconhece a importância da praga, dizendo, 

inclusive, que ela parece ter afetado de alguma forma, mas considerando também, que 

existem outros fatores que explicam as voçorocas, diferentemente da praga: como o fato 

de ser frágil o solo de Morro do Ferro, bem como a ação humana sobre ele. Ou seja, outros 

elementos começam a ser adicionados, para além da crença, para além da lenda, do medo 

e da opressão que esse medo parece representar na consciência de nossos participantes: 

 

Logicamente que a praga do padre rogada pelo padre, parece ter afetado 
de alguma forma. Mas, o solo ao redor de Morro do Ferro é frágil. Ainda 
tem a ação do homem que contribuiu com o aumento das voçorocas, 
através de lixos jogados, queimadas e não fizeram nada para ajudar a 
conter o avanço das voçorocas. Creio que naquele tempo que ocorreu a 
praga do padre, a população em si, ficava de mãos atadas sem poder 
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fazer nada. Por que a crença era maior, opressora. Quando perceberam 
que não era apenas a praga que estava aumentando as voçorocas e viram 
outros fatores, a ação do homem, a ação da natureza (chuvas) 
principalmente, ai tomaram algumas medidas para conter o avanço 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 11/11/20). 
 

 

O próximo fragmento, relatado por Geralda, ratifica o entendimento de João, ao 

acrescentar que a crença na lenda, também faz com que os moradores deixem de assumir 

sua própria responsabilidade ativa sobre o fato, atribuindo a culpa pelas voçorocas apenas 

a algo divino e misterioso. O temor ao misterioso gera um silenciamento, tanto em relação 

à fala, quanto em relação às ações dos moradores do distrito, o que suscita, por exemplo, 

que a população não questione à mineradora sobre sua atuação no ambiente natural. 

Geralda aponta em sua fala que o padre foi oprimido pelos poderosos de sua época, 

refletimos acerca de quais nomes têm os poderosos em Morro do Ferro neste momento. 

Quem silencia e oprime os moradores?  

 

Bom, no meu entendimento o mito da lenda fez com que acreditássemos 
que a praga do padre era tão real, que a culpa era só do Alto de Deus e 
não uma causa natural e problema real do solo. Então nos víamos inúteis 
diante dos fatos reais e não fazíamos nada para mudar e fomos deixando 
os barrancos crescerem. Janice, foi o que eu disse. É o mito da opressão 
do medo. No sentido de que nos deixamos oprimir pelos mais fortes, 
pelos os que detém o poder. A opressão é tanta que gera um medo de 
expressar tudo. Então é mais cômodo aceitar do que contestar. E mesmo 
que contestássemos seriamos novamente reprimidos. Foi o que 
aconteceu com o Padre na lenda. Ele não atendeu aos poderosos, o 
padre foi oprimido por um medo que era o açoite. Isso tudo se resume 
no medo que cala, que silencia (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
GERALDA, 11/11/20). 
 

Em concordância, Antônio destaca como a lenda é trabalhada, inclusive no 

ambiente escolar, como algo que reforça uma espécie de poderio da Igreja. Sua fala 

intensifica como a busca por novos conhecimentos influencia na forma como os 

moradores passaram a lidar com os efeitos das voçorocas: 

 

Os que vieram antes sempre relataram a existência de voçorocas. A 
história dentro da escola principalmente, intensifica a lenda. Parecia até 
uma coisa surreal, fantasiosa, envolvendo mistério e poderio da igreja. 
É bonito relatar a história dentro da lenda. Por um problema de solo vê-
se uma grande diversidade de solo num pequeno espaço. Uma grande 
cascalheira, grandes voçorocas e muitas serras de minérios e outras 
pedras. Sonhei com a exploração financeira deste solo. Charretes indo 
na cascalheira, entrando num grande pomar ou jardim onde são 
voçorocas, e até tirolesa. A relação existente é a mistura de valorização 
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da igreja, da fé e a desvalorização do solo. Antigamente poucos eram 
os que se preocupavam com o meio ambiente, alguns plantavam 
bambus e árvores. A intenção, a consequência maior de se ter 
conhecimento é exatamente a liberdade de pontos de vista. A construção 
do conhecimento leva a reflexão, ao questionamento de situações 
imposta, situações já prontas. É cultural preservarmos mitos, aquilo que 
já é e pronto. Gostamos do pronto, o novo nos amedronta. Mas a 
inteligência, exploração dela e sua aplicação nos leva a abrir caminhos, 
enxergar além, lutar pelo que acreditamos. Valorizar o bem comum, o 
trabalho (todo e qualquer tipo) é se fazer crescer, e explorar e fazer 
melhor seu entorno (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANTÔNIO, 
11/11/20).  

 

Tendo em vista este entendimento e percebendo como nossos participantes 

passaram a ressaltar a construção de conhecimentos, a partir da lenda do padre, 

questionamos: como o processo de construção do conhecimento pode nos ajudar a pensar 

esses mitos de forma conscientizadora? Já discutimos acima as contribuições de Paulo 

Freire, na direção de uma mudança de consciência, por meio da educação. Os próprios 

moradores de Morro do Ferro, por meio da experiência empírica, passaram a compreender 

que a lenda do padre teria menos sentido, em um contexto mais amplo, em comparação 

aos conhecimentos produzidos acerca da influência de uma má gestão do solo, por 

exemplo. Esse entendimento faz com que os moradores passassem a se mover, agindo na 

procura por soluções para o problema, já que o voçorocamento do solo os afeta em 

diferentes âmbitos.  

 

Se os homens são seres do quefazer é exatamente porque seu fazer 
é ação e reflexão. É práxis. É transformação do mundo. E, na razão 
mesma em que o quefazer é práxis, todo fazer do que fazer tem de 
ter uma teoria e prática. É reflexão e ação (FREIRE, 1987, p. 121).  

 

A fala de João destaca que as próximas gerações devem atuar, tendo em vista esse 

desvelamento do mito, no sentido de conter as voçorocas, não relaxando, ou seja, não 

estagnando frente aos problemas enfrentados pelo distrito, como em outros tempos 

ocorreu, refletindo no aumento das fissuras:  

 

Oh, Janice, como eu disse antes aqui, tá?! Esses mitos com o tempo, 
talvez, a parte da lenda pode perder um pouco da sua força, né?! Pessoas 
não creem tanto naquilo. E se concretizar que o homem que foi o 
verdadeiro culpado, e não vão colocar a culpa mais no padre, certo?! 
Na lenda dele. Creio eu, nesse ponto de vista. Se a gente for pensar, o 
padre rogou a praga, mas com o passar dos anos, volto a repetir de novo, 
talvez eu tô sendo um pouco repetitivo até por demais, que o homem 
degradou, teve um pouquinho da busca do ouro, né?! Pra ver se 
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encontrava. Teve... ainda tem queimadas, ainda tem lixo jogado. E a 
gente tem que conter isso aí. Isso aí é como se fosse um remédio 
contínuo que a pessoa tem que fazer, em termos das voçorocas, até o 
fim. E não pode parar. É hoje, amanhã, depois, depois. Por várias e 
várias gerações tem que conter, tem que conscientizar e não pode se 
relaxar (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 11/11/20). 

 

A preservação da história de Morro do Ferro e também a tomada de consciência 

desta história, por meio dos ambientes escolares é de suma importância, já que Freire 

compreende que somos seres históricos e produtores de cultura. Além disso, somos 

inconclusos, educando-nos em uma relação dialética com o mundo que nos cerca. Assim, 

a lenda pode e deve ser trabalhada nas escolas, com vistas à sua preservação, mas 

considerando uma educação problematizadora, mostrando aos jovens que, apesar de 

haver a lenda, as voçorocas são fenômenos naturais, também presentes em outros locais 

e não apenas em Morro do Ferro e que podem ser evitados ou agravados, dependendo da 

forma como o ser humano age e reage com o solo.  

A fala expressada a seguir por Geralda estabelece uma relação com a opressão 

sofrida pelo padre e as diversas opressões pelas quais nós, seres humanos, passamos 

atualmente. Inferimos que, em seu entendimento, a educação libertadora ainda continua 

sendo vista, pelos poderosos, como algo subversivo, assim como o foi considerado Freire, 

durante a Ditadura Militar, simplesmente porque sua educação emancipadora passava 

pela conscientização humana. A opressão inibe e silencia, e está presente nas mais 

diversas práticas sociais em nossa sociedade. Em seu relato, Geralda demonstra uma 

situação ocorrida na escola onde foi trabalhar, situação na qual uma das professoras 

aparentou sentir-se importante apenas porque fazia parte da família de um importante 

deputado37.  

 

Eu falei assim “gente, é essa opressão mesmo, é a do medo”. A gente é 
arraigado por isso. A gente vive numa sociedade, hoje, que a gente não 
tem direito. Fala que pode isso, pode aquilo, a gente não tem direito a 
nada. A gente não tem direito de expressar. A gente tá tendo esse direito 
aqui porque nós somos poucos. Coloca mais três ou quatro que nos inibe 
aí. Eu tô falando mentira, gente?! A gente não vai se expressar. A gente 
vive num mundo cheio de mito e de mentira. O que você menos tem 

 
37 Não vamos aqui divulgar o nome do deputado citado na fala de Geralda, para que as identidades das 

pessoas envolvidas sejam preservadas. Basta sabermos que o referido deputado é deputado federal e ocupa 

este cargo desde 2011 e é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Acreditamos que 

apenas esta informação já é o suficiente para expressar uma possível posição político/ideológica da 

prima/professora, em relação à posição de Geralda no contexto da escola.  
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hoje é direito a se expressar. Repara pra você ver. A gente não tem, não 
tem. A gente vive numa sociedade de medo, de opressão. E quando 
falam assim “você sabe com quem você está falando?”. Eu me lembrei 
quando eu fui pra São Tiago, trabalhar lá, no primeiro ano. Eu era nova, 
morrendo de medo, né?! E quando eu cheguei assim, tinha acabado de 
chegar mesmo, tinha um mês, uma moça chegou perto de mim e falou 
assim comigo “você sabe com quem você está falando?”. Aí eu falei 
assim “não”. “Você sabe de quem que eu sou prima?”. Aí eu falei assim 
com ela “não”. “Pois é, eu sou prima do [fala o nome do deputado]”, é 
um grande deputado. Aí na minha cabeça, quem sabe aí vai até rir, eu 
pensei assim “ah, pois eu sou prima do Maurício, sou prima do Antônio, 
sou prima do Luís Fernando. E daí que você é prima do [fala o nome do 
deputado]?”. Aquilo me fez tanta raiva, sabe?! Eu falei assim “meu 
Deus, o que tem uma coisa a ver com a outra?”. É como se diz “você 
não fala, você fica caladinha, você fica na sua. Você tá vindo de outra 
cidade. Eu tenho alguém aqui que é grande. Então você não vem, não”. 
E foi isso que eu senti. Sabe?! Nossa, quando falou isso, gente, eu me 
vi lá na sala dos professores, ela na minha frente em pé falando isso, 
sabe?! A gente vive numa sociedade de opressão e de medo mesmo. É 
isso que nós vivemos hoje (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 
11/11/20). 

 

A fala de Geralda ressalta que a opressão vivida pelo padre, expressa pela lenda, 

é uma opressão muito comum, na qual os dominantes demonstram a dimensão de seu 

poder e silenciam os dominados, levando-os a viver e a se expressar (ou não), conforme 

seus ditames. Infelizmente, é comum encontrarmos situações de opressão, também nas 

relações estabelecidas entre os professores, que deveriam, ao contrário, buscar juntos sua 

autonomia e emancipação. Mas, conforme o relato de Geralda, situações como essa 

podem ser subvertidas, com atitudes outras, que não o silenciamento. No caso da lenda 

do padre, a ação de rogar a praga foi uma forma de se negar à opressão. Para Geralda, na 

situação relatada, a satirização da fala da colega também pode ser entendida como uma 

forma de demonstrar insatisfação com a situação. 

Conforme o fragmento a seguir, a opressão se dá em fase de classes sociais 

diferentes e em luta. Mas, há a possibilidade de se estabelecerem relações de opressão 

entre um mesmo grupo, mais ou menos homogêneo, em relação à classe social. Isso 

ocorre porque ambos estão envoltos em uma lógica social que preza por relações deste 

tipo, conforme pode ser evidenciado: 

 

São os polos opostos das relações sociais de antagonismo. 
Fundamentalmente, oprimidos e opressores são classes sociais 
antagônicas e em luta. No entanto, é possível que se instaurem relações 
de opressão entre os próprios oprimidos. Enquanto seres envoltos em 
relação de dominação, tanto oprimidos quanto opressores têm sua 
vocação ontológica negada pela realidade histórica de opressão que 
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funda suas existências. Só a práxis libertadora do oprimido é capaz de 
superar a opressão e restaurar a humanidade de ambos (OLIVEIRA, 
2017, p. 515). 

 

Ao perceber a importância da lenda no cotidiano da comunidade, exploramos um 

pouco mais o entendimento de nossos participantes acerca dos reflexos causados pelo que 

denominamos como mitificação da realidade, indicando que o medo, em determinado 

contexto e nível, é capaz de nos silenciar, tanto em relação à capacidade de falar, quanto 

à capacidade de agir, conforme já mostrado acima. Contudo, os diálogos com os próprios 

professores nos indicam a importância da pesquisa, como forma de promover o 

conhecimento, desmistificando determinadas crenças, por meio da criticidade. Neste 

sentido, hoje, a população tem disponível um ferramental que lhe permite procurar por 

meios de contenção das voçorocas em suas casas como jogar terra, plantar bambu ou 

gramíneas, escoar a água das enxurradas, reconhecendo que o solo de Morro do Ferro é 

arenoso, dentre outras medidas.  

Ao mesmo tempo, entendemos que a lenda, apesar de ser facilmente 

desmistificada pelos moradores, faz parte da gênese do distrito, fazendo com que, 

inclusive, pessoas do passado tenham realizado novas descobertas, a partir de tentativas 

para refutar essa lenda. Mas, conforme ressaltamos aos professores em nossa fala no 

encontro, para que isso ocorra, é necessário que haja uma transição do medo para a 

criticidade, ou mesmo de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. 

“Criando e recriando, integrando-se às condições do seu contexto, respondendo a seus 

desafios, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo: o da 

história e o da Cultura” (BRANDÃO, 2017, p. 185). 

Em contraposição ao medo que muitos de nossos participantes relataram, Cíntia, 

mostra um outro sentimento: um sentimento de encantamento, em relação às voçorocas, 

mostrando que também é possível visualizar a questão por uma outra perspectiva. 

Conforme sua fala, ver os barrancos era uma forma de pensar sobre a ação do homem no 

mundo, visando a buscar soluções para o que é, desde muito cedo, um problema para os 

morroferrenses. Conforme afirma: 

 

É assim pela ação e descaso do homem. Existe também a questão do 
solo que interfere nesse processo de erosão. Como é engraçado!!!??? 
Eu nunca tive medo, nem achava feio. O meu olhar era de beleza. Essa 
é a diferença de ser criada aqui, nascer e conhecer os barrancos. Como 
é engraçado, jeitos diferentes de ver a mesma realidade. Vejo como um 
problema a ser solucionado. Devemos começar pela conscientização, 
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mostrar que podemos e devemos cuidar. É possível, é. Buscar soluções 
viáveis economicamente. E principalmente ser exemplo e refletir muito 
sobre a questão (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, CÍNTIA, 18/11/20). 

 

Outro fator, principalmente para alguém que “vem de fora”, como Ana, é a 

incorporação da cultura do lugar, importante para que uma sensibilidade seja adquirida, 

em relação às questões que permeiam a identidade do distrito. Conforme seu relato, 

incialmente, para ela, as voçorocas lhe traziam medo, já que tudo o que era falado em 

Morro do Ferro, tinha a intenção de afirmar a lenda ao povo, mas com os debates, 

principalmente em nosso Círculos Formativos, houve, para essa participante, uma 

mudança de perspectiva.  

 

Aí eu só complementei a fala da Cíntia aí. O jeito como ela disse, né?! 
O jeito de como quem criou e foi criado aqui tem uma visão e quem 
veio de fora tem outra visão, né?! Eu completei no chat aí com a Cíntia, 
né?! Porque eu tive esse medo das pessoas falarem tanto, né?! Do medo 
de Morro do Ferro ser engolido pelos barrancos. Então, assim, eu fui 
criando aquele medo dentro de mim. Eu olhava. Às vezes, tinha uma 
chuva, acontecia uma chuva mais forte, eu já ficava preocupada 
pensando assim “ai, meu Deus, vai descer terra aqui. Ai, meu Deus, vai 
acontecer alguma coisa”. Então aquilo já me dava um pavor, já me dava 
um pouco de medo, né!? Então, assim, eu fui vendo que as pessoas 
falavam muito a respeito desse medo, da lenda, desse medo de descer 
mesmo, da terra descer, de engolir as casas. E isso foi me deixando com 
mais medo. Por quê? Se as pessoas falam isso, imagina eu que estou 
vindo de fora, né?! Então eu criei esse medo através dessas falas que eu 
escutava aqui dentro. E na primeira reunião, se não me engano, aquela 
primeira foto que a Janice mostrou. Eu tô lembrando aqui agora que eu 
já falei de uma outra forma. Olha como é que muda a visão, né?! A partir 
do momento que você conhece, que você passa a morar no lugar, e que 
você começa a pensar como as pessoas daqui agora pensam. Porque eu 
me lembro agora daquela primeira foto que aparece a matriz e os 
barrancos. E eu falei assim, que eu via beleza. Naquela primeira foto 
que a Janice falou, eu coloquei na minha fala que eu via beleza através 
daquilo que eu estava vendo. Então hoje eu não consigo mais ver aquela 
coisa feia, aquela coisa horrorosa, né?! Como eu falei agora a pouco. 
Hoje eu já consigo ver de uma outra forma. Eu não vejo mais aquela 
monstruosidade, com aquele pavor que eu tinha quando eu chegava 
perto. Hoje eu já consigo ver beleza. Quando eu vejo de longe, assim, 
eu já consigo ver a beleza, como a Cíntia falou aí há pouco. Por quê? 
Porque eu já incorporei a cultura do lugar na minha vida. Hoje eu já 
conheço, eu já conheço todo mundo, eu vivo aqui há muito tempo. 
Então, assim, hoje eu já consigo já está enraizado em mim também a 
cultura das voçorocas. Então eu já vejo com essa beleza que a Cíntia 
disse agora a pouco. É claro que a gente tem que preservar e cuidar, né?! 
Mas eu não vejo mais como uma coisa monstruosa que me deixava com 
muito medo (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANA, 18/11/20). 
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Inferimos que, mais do que aprender a admirar as voçorocas, para além do medo, 

é preciso compreender que, foi a partir da lenda do padre que a tomada de consciência da 

população, acerca de como cuidar do solo e garantir maior qualidade de vida no distrito, 

ocorre. Neste sentido, encaminhamo-nos para a nossa próxima subcategoria, que aborda 

os processos educativos pelos quais a comunidade morroferrense pode se instrumentalizar, 

por meio da educação, para superar a “opressão do medo” que as voçorocas impuseram 

por muito tempo à população.  

 

5.2 EDUCAÇÃO COMO UM PODER TRANSFORMADOR DAS REALIDADES 

HUMANAS 

 
Que educação que é essa, hein, que esse pessoal 

promete? A escola bonita, é professor bonito, é livro 
didático? 

(Antônio, professor, participante dos Círculos de 
Formação)   

 

Essa subcategoria se fez necessária, conforme estamos comentando durante todo 

o trabalho, em decorrência das próprias falas entre nós e os participantes desta pesquisa. 

Entendemos que, desde o início de nossas discussões, a temática ‘educação’ tem 

permeado os argumentos dos professores, mesmo que em assuntos que não lhe dizem 

respeito diretamente. Estamos considerando que, o fato de serem professores, os aloca 

em uma situação de transformação da realidade em sua volta e, por isso, esse discurso, 

que tem na educação um meio de transformação da realidade, aparece em diferentes 

momentos de nossos debates.  

Assim sendo, percebemos que todas as questões levantadas, desde os problemas 

ambientais de Morro do Ferro, até a necessidade de conscientização sobre a lenda do 

padre, perpassam pela educação e, principalmente, pela função educativa da escola e dos 

professores. Baseamo-nos na obra Educação como Prática de Liberdade, para pensar 

acerca de como a educação pode proporcionar a consciência ambiental nos estudantes de 

Morro do Ferro. Assim, questionamos: A praga do padre é uma forma de mitificar a 

realidade. Então como realizar uma educação, esta educação? Como proporcionar aos 

homens e mulheres, meios de superar a mitificação da praga do padre? 

Respondendo a este questionamento, João ressalta a importância da promoção de 

uma educação conscientizadora e problematizadora, com base na realidade atual da 

situação das voçorocas no distrito: 
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Mas como realizar esta educação?”. Olha, eu até disse antes numa das 
tuas perguntas, a gente tem que ir direto ao ponto, ao problema. Aí… 
mas dentro dessa educação a gente tem que conscientizar, igual ao Duga 
falou semana passada, nós todos falamos, a gente tem que ver a 
realidade, né?! Tá, pode aumentar? Pode. Está ficando estável? Está. 
Mas aí tem que mostrar ao aluno, aos moradores… oi? Então vamos lá. 
Levando, igual eu falei, o aluno pra gente ver como que a voçoroca tá. 
Mas muitos alunos já conhecem essas voçorocas, né?! Ou fazem 
piquenique, ou já fez passeio, ou com os nossos professores, ou foi com 
a sua turminha, né?! E os moradores em si. Mas só que tem alguns 
moradores que não têm a consciência. “Ah, mas é um lixo que eu vou 
jogar, vou descartar ali. Ah, vai ser só o meu”. Um vê fazendo isso, o 
outro vai “mas se ele fez eu posso fazer também”. E fora que nós, como 
educadores, temos que fazer essa conscientização, fazer essa… temos 
que coagir todo dia os alunos. Nós mesmos também temos que coagir. 
Por exemplo, se a gente tá passeando de carro, talvez muita gente joga 
um simples papel, ou embalagem de uma bala, um chiclete que seja, na 
rodovia, e tá errado. Então eu que tenho que começar por mim, pra eu 
começar a ter a minha educação, pra eu passar a minha educação para 
os outros, certo?! Então a gente tem que conscientizar os nossos alunos 
todos os dias. Nós, professores, também policiarmos todos os dias. A 
outra pergunta “como proporcionar ao homem meios de superar suas 
atitudes, mágicas ou ingênuas diante de sua realidade?”. Olha, essa aí 
eu tô com um pouquinho de dúvida nela, mas vamos lá. O homem, né?! 
Em si. Ele destrói, ele age, ele corrige, ele vai introduzir fórmulas 
mirabolantes para ter um consentimento pra todos nós. Mas, ao mesmo 
tempo que ele faz essa conscientização, outros não vão dar ouvidos. Aí 
vem suas teorias pra depois colocar em prática. Vamos fazer alguma 
coisa em prol daquele lugar, aí vira uma utopia, tá?! Esse sonho que ele 
vai ter, talvez não se concretize. Por quê? Ele não… é só ele que tá 
querendo fazer, e os outros não querendo colaborar. Então a atitude tem 
que vir nossa, de toda a comunidade, pra transformar, pra gente se 
erguer, fazer dessa coisa mítica, fazer uma magia, né!? pra fazer o 
encanto ali, conscientizar todo mundo. E, ao mesmo tempo, não ser tão 
ingênuos também. É difícil? É. Mas temos que arregaçar as mangas e 
fazer aquilo que proporciona. Agora, o futuro pertence a Deus, mas eu 
tenho que estar no presente para fazer o agora pra eu não prejudicar as 
gerações futuras que estão pra vir. Então eu acho um pouco complexo 
isso também, é uma parte utópica minha, mas a gente tem que arregaçar 
as mangas, sim. Tá?! Agirmos todos os dias (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, JOÃO, 24/11/20). 

 

O fragmento acima destaca a fala de João, que ressalta a importância de se partir 

da realidade do aluno, que já vive em meio aos barrancos todos os dias, para gerar uma 

educação problematizadora acerca da sua existência e preservação. De acordo com este 

participante, é importante que cada morador adquira determinada consciência acerca de 

seu papel, em face do problema ambiental que assola o distrito. Em concordância com 

João, Antônio lembra da importância de que haja cobranças aos políticos acerca de uma 

educação mais relacionada às realidades das crianças, tendo em vista todas as promessas 
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realizadas em campanhas e que, nem sempre, ou quase nunca, são cumpridas.  

 

Então, toda vez quando tem uma eleição, o pessoal que é candidato, eles 
prometem saúde, segurança e educação. Que educação que é essa, hein, 
que esse pessoal promete? A escola bonita, é professor bonito, é livro 
didático? Essa educação que eles prometem é conhecimento, o que eles 
prometem é informação, o que eles prometem é dignidade pra pessoa, 
o que eles prometem é que o menino do sexto ano aprenda o que é do 
sexto ano, o menino do terceiro ano, a minha fala com ele é a mesma 
que o menino do sexto. Nosso assunto é voçorocamento. A primeira 
escola nossa é família, escola familiar. O garoto tá na escola hoje, ele 
sabe da importância do relacionamento dele com essa voçoroca. Mas o 
pai dele não sabe. O pai dele não precisa nem falar. Ele conhece o pai, 
ele sabe a atitude do pai. O aluno na escola, ele escuta do professor dele 
um discurso bonito a respeito de voçorocamento, de contenção de 
voçoroca, o que eu devo fazer no meio ambiente. E chega na casa, no 
horário do jantar, no horário da televisão lá, ele solta isso. O pai, talvez, 
não precise nem falar nada, mas o olhar do pai o menino sabe. Exemplo 
de professor, exemplo de pai e mãe. Professor, talvez eu esteja falando 
umas bobagens aqui, mas professor, pai e mãe, pra mim, é sagrado. A 
palavra de pai e mãe, o exemplo de pai e mãe, o exemplo de professor, 
o exemplo de família, o exemplo de escola, isso é sagrado. Então isso é 
da gente, tem que estar dentro da gente. Falar uma vez, falar duas, falar 
três. O que que eu tenho que fazer. E aí o garoto lá com o pai, que tem 
essa cabeça ruim, ele vai questionar com o pai “não, pai, não é assim, 
não”. Por que que ele vai fazer isso? Porque na escola ele ouviu o 
discurso. Na escola ele ouviu, ele viu uma ação que foi feita 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANTÔNIO, 24/11/20). 

 

De acordo com Freire (1997), é ingênuo considerar que aos professores 

progressistas é dada a “missão” de transformar o mundo e seus educandos e que tal missão 

se desenvolverá como que em um passe de mágica, sem que haja condições materiais 

para tal. Neste sentido, o autor ressalta a importância de uma boa estrutura escolar, de 

materiais que possibilitem ao aluno se desenvolver minimamente, de um salário digno 

aos professores, que, engajados em luta, podem buscar por melhores condições para sua 

categoria, dentre outros elementos. Por isso, é imprescindível que a população sempre 

cobre dos políticos o cumprimento de suas promessas, já que, historicamente, a educação 

tem sido utilizada como bandeira de luta e articulação política em campanhas eleitoreiras, 

mas que pouco ou nada representam, concretamente, após as campanhas.  

Antônio ressalta também que as iniciativas dos moradores, como a construção de 

uma horta por uma das pessoas da comunidade, não foi valorizada. Conforme seu relato, 

a escola até realiza um trabalho de conscientização e busca pela promoção de ações como 

essa, mas elas possuem pouca visibilidade, o que influencia na forma como as pessoas 

são educadas no distrito. Freire (1997) alerta para que as pessoas entendam que a 
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educação não se faz sozinho, ou apenas com o intermédio de um único indivíduo, 

materializado na figura do professor. Mas que os indivíduos se educam em comunhão, 

por meio da mediação entre si e o mundo.  

Desta maneira, aprender formas para a proteção dos barrancos, para que eles não 

cresçam e “engulam” Morro do Ferro, como muitos de nossos participantes temem, parte 

de um processo de educação conscientizadora contínua, que deveria ser apoiada pelo 

poder público. Esse entendimento implica considerar a importância de uma formação 

contínua, mas também de instrumentos materiais, não apenas disponíveis na escola, mas 

também distribuídos à população, no caso, adubo para plantas, mudas, meios para que os 

próprios moradores aprendessem a fazer suas hortas, uma larga campanha de 

conscientização para o descarte correto do lixo, uma reestruturação do escoamento de 

água do distrito, dentre outras medidas. Ou seja, é preciso que acreditemos no potencial 

da escola para a conscientização humana, mas também é necessário que a escola não 

esteja sozinha, isolada como uma ilha, mas apoiada, em sua nobre função, com meios 

materiais e recursos humanos.  

A fala de Ana demonstra como a questão das voçorocas pode ser tratada de forma 

interdisciplinar, já que é um assunto que aparece nos debates e nas redações produzidas 

por alunos em sua disciplina de Língua Portuguesa. De acordo com essa participante, há 

um encontro entre a realidade dos professores e também dos alunos, o que promove uma 

educação mútua e bilateral, já que ambos se educam em uma relação de troca.  

 

Eu vejo pela parte de conscientização. Eu acho que todos nós aqui 
fazemos essa conscientização dentro da escola. Nós trabalhamos muito 
a questão ambiental na escola. Sempre temos aí as nossas feiras de 
ciência trazendo alguma coisa de preservação do meio ambiente, né!? 
E como conscientização mesmo, dentro da escola, como por exemplo 
na área de Português. Vou falar por mim, depois a Cíntia pode até 
complementar. A gente trabalha muito textos, né?! pra ajudar a refletir, 
pra ajudar a conscientizar. Questionamentos, um debate, pra que faça o 
menino pensar um pouquinho, pra que faça… que o menino possa trazer 
a realidade dele pra sala de aula, pra debater, pra conversar. Nós temos 
muitos alunos da zona rural e que trazem histórias, assim, belíssimas do 
ambiente que eles vivem. Coisas que eu que não sou… nasci na zona 
rural, mas não fui criada na zona rural, talvez eu não conheça. Então 
eles trazem as histórias deles que servem pra aprender, pra gente 
aprender com eles. Pra fazer um debate. Às vezes, o menino lá da zona 
rural, ele tá fazendo um trabalho bonito lá sobre preservação do meio 
ambiente, ele traz a historinha dele, ele traz a ideia dele pra sala de aula, 
numa conversa, numa conversa informal e a gente percebe, ali, que a 
conscientização, que ele percebeu que ele tem que fazer alguma coisa 
no meio em que ele vive ali, que tem alguma coisa ali que pode trazer 
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pra gente debater dentro da sala de aula. Como os pais deles veem essa 
realidade, o que os pais deles fazem. Então tudo isso a gente trabalha 
na sala de aula. Por meio de debate, por meio de redações, por meio de 
conscientização, por meio de uma conversa pra tentar formar o cidadão 
crítico que é tão falado hoje em dia, né?! A gente tem que formar um 
cidadão crítico. Então, assim, essa conscientização através das nossas 
aulas. A gente faz isso, eu tenho certeza que todos nós aqui trabalhamos 
muito a conscientização do meio ambiente dentro das nossas aulas 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANA, 18/11/20). 

 

A fala de Ana demonstra que, mesmo sem contar com grandes condições materiais 

para a promoção de uma educação conscientizadora, os professores buscam pela 

formação do aluno crítico, considerando sua realidade e suas necessidades. Freire (1997) 

defende que a educação articule uma relação entre o contexto teórico e o contexto prático, 

tendo em vista a formação permanente dos educadores, para que, em articulação, as 

teorias possam embasar a práxis do professor, na intenção de formar cidadãos críticos e 

conscientes de suas ações no e com o mundo. Logicamente, muitos condicionantes sociais 

imprimem sua marca, na forma como essa educação será oferecida e recebida, conforme 

evidencia o fragmento a seguir: 

 

No contexto teórico, o da formação permanente da educadora, é 
imprescindível a reflexão crítica sobre os condicionamentos que o 
contexto cultural tem sobre nós, sobre nossa maneira de agir, sobre 
nossos valores. A influência que as nossas dificuldades econômicas 
exercem sobre nós, como podem obstaculizar nossa capacidade de 
aprender, ainda que careçam de poder para nos “emburrecer”. O 
contexto teórico, formador, não pode jamais, como às vezes se pensa 
ingenuamente, transformar-se num contexto de puro fazer. Ele é, pelo 
contrário, contexto de que-fazer, de práxis, quer dizer, de prática e de 
teoria (FREIRE, 1997, p. 106).  

 

Por essa razão, em concordância com Ana, Antônio ressalta a importância dos 

recursos tecnológicos, para que os alunos se informem, buscando acesso e conhecimentos, 

também pela internet, o que retira o professor de uma posição centralizadora e auxilia 

para que os alunos também busquem conhecimentos, para além da sala de aula. Isso nos 

leva a considerar a importância da utilização de todos os recursos disponíveis, fato 

também relevante, para que a escola se torne, cada vez mais sensível, às mudanças que 

ocorrem em sua volta. “Nenhum recurso que possa ajudar a reflexão sobre a prática, de 

que possa resultar sua melhora pela produção de mais conhecimento, pode ou deve ser 

posto de lado” (FREIRE, 1997, p. 113).  
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Aqui… é o que a gente faz. E hoje, a nossa alunada, nossa clientela 
dentro da escola é uma outra de dez anos atrás, que é uma outra de vinte 
anos atrás. Hoje o menino reconhece que não é legal, que não pode jogar 
lixo, que tem que preservar o meio ambiente. Coisa que há 20 anos atrás 
não existia. Você falava, o aluno olhava pra sua cara e falava bobagem. 
Agora não. Ele é ativo, ele tem internet, ele participa, ele sabe. E a gente 
faz um trabalho pra isso. As palavras da Ana são as minhas. É isso aí 
que ela falou. A gente faz um trabalho quase que diário. Eu falo que 
amor a terra é o que a gente demonstra mais na escola. A importância 
da terra, a importância do ser humano, a importância da pessoa que tá 
na sua frente. A importância da empatia. É o que a gente faz e eu falo 
muito. Ambiente escolar igual esse eu não conheço (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, ANTÔNIO, 18/11/20). 

 

Por essa razão, Antônio reforça a importância de se educar com o estudante, tendo 

em vista a necessidade de uma educação voltada para a amorosidade, para um sentimento 

de coletividade e para a reflexão acerca das necessidades reais e atuais da sociedade. É 

muito importante que os conteúdos curriculares sejam ensinados. Mas, muitas vezes, os 

professores se sentem sufocados, em meio a programas a serem cumpridos, deixando de 

refletir com os educandos sobre suas vivências e necessidades.  

 

Oh, é aquilo que a gente falou antes. A gente falta muito, muito, muito… 
deixou de acontecer dentro da escola, eu também acho que na primeira 
escola, que é a família, isso também aconteceu que é o afeto, que é o 
estar junto, sabe?! Contato, carinho. Porque nós estamos trabalhando… 
uma coisa aí que diz assim “sobre o educando e não com ele”, com ele 
pessoa, com ele gente. E o que é mais interessante, foi o que a gente 
falou antes, e aí essa procura, essa busca nossa, porque eu não sei de 
quem é que eu tenho mais dó, se é de aluno ou se é de professor, nesse 
convívio aí, mas essa luta nossa de querer que o menino aprenda, que o 
menino leve coisas da escola, daquele contato nosso. Porque nós… dia, 
dia, dia… então alguma coisa tem que acontecer. Então esse contato 
nosso, aí a gente reinventa, a gente, todo dia, “assim não deu certo, 
deixa eu mudar. Assim não deu certo, deixa eu me aproximar”. E o 
menino com um escudo na frente dele. “Não quero saber disso, eu não 
quero aprender isso”. E a gente se reinventando, milagrosamente. 
Pelejando, pelejando, pelejando (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, 
ANTÔNIO, 24/11/20). 

 

Uma última análise, neste subtema, leva em consideração a pressão sofrida pelos 

professores para permanecer lutando por uma educação libertadora e emancipadora, em 

face dos condicionamentos aos quais eles estão expostos, como a falta de recursos 

públicos para que uma educação de qualidade possa ser oferecida e a falta de interesse 

dos alunos, justamente, em muitos casos, por não compreenderem uma correspondência 

entre os ensinamentos promovidos pela escola e suas necessidades humanas. Os 
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conteúdos passam a atender determinadas e restritas demandas, como a preparação para 

vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conforme aponta o relato de 

Ana: 

 

Só complementando aí também o que foi falado, né?! Já foi falado das 
nossas dificuldades na sala de aula, que a gente enfrenta. E também tem 
a questão dos conteúdos, né?! Que nos é cobrado que a gente tem que 
passar todo o conteúdo pro aluno, tem os planejamentos anuais dentro 
de conteúdo, conteúdo, conteúdo. Quase que a gente tem uma obrigação 
de fazer com que o aluno aprenda os conteúdos para usar aí pra fazer o 
vestibular, pra fazer o Enem com aquela intenção lógica de ter conteúdo 
para chegar numa nota boa no Enem, pra chegar a uma boa universidade. 
E aí com isso também, com essa preparação que nos é colocada pra que 
o menino tenha que seguir nesse caminho, a gente acaba também com 
a falta de interesse, que já foi colocado aí, com essa intenção também 
de fazer o menino aprender os conteúdos. Acaba, como diz o Duga 
agora a pouco, acaba perdendo o espaço da verdadeira conscientização 
no caso de mostrar ao aluno, ter tempo pra mostrar ao aluno outros 
caminhos, prepará-lo pra vida, pra trabalhar lá onde que ele quer 
trabalhar, vamos supor, na propriedade dele, né?! Então, assim, eu ainda 
acho que a educação ainda é muito conteudística nesse sentido, de 
preparar o aluno para o Enem e não para outras questões, para outros 
caminhos. E, com isso, a gente acaba perdendo (CÍRCULOS DE 
FORMAÇÃO, ANA, 24/11/20). 
 

Muitos colegas concordaram com este encaminhamento, ressaltando que, em suas 

práticas esse problema também se impõe. Entendemos ser muito fácil reconhecer um 

discurso no qual ao professor é outorgada a “missão” de desvelar ao aluno os mistérios 

que envolvem seu processo educativo. Mas, práticas conteudistas, ou, como salienta 

Freire (1997), um ensino “pacoteiro”, promovem um distanciamento entre essa 

construção da realidade, em sala de aula. O relato de Cíntia está nesta mesma direção: 

 
Nosso lema: Gente, formando gente. Mas nem sempre o professor 
educa e trabalha dessa forma. Nem sempre consigo mostrar o caminho, 
formar consciência. Construir cidadãos críticos e capazes de mudar a 
realidade é tarefa árdua. Quebrar o ciclo, mudar a perspectiva de mundo 
é algo difícil. O próprio sistema educacional e político às vezes impede 
mudar essa realidade. Os colegas disseram tudo isso. A escola longe da 
realidade (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, CÍNTIA, 24/11/20). 
 

A fala de João, expressa a seguir, já nos encaminha para um entendimento mais 

amplo e, inclusive, defendido por Darcy Ribeiro (1977)38, que afirmou em uma frase que 

tem retornado aos debates atuais sobre a educação e, sobretudo, sobre a (des)educação 

 
38 Frase proferida na 29ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em 1977.  
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que “a crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”: 

 

É o seguinte, o conteúdo que nós aprendemos antes, né?! No… 
praticamente, não modifica nada, né?! Principalmente Matemática, 
Português, Ciências, né?! Parte da Geografia, História a gente tem umas 
coisas que ficam enraizadas, mas tem umas partes atuais, que vai 
colocando. Mas o aluno, em si, como se diz? “Ah, mas eu vou estudar 
mais pra quê? Será que eu vou ser dentista? Ah, eu não preciso da 
Geografia, não vou precisar da História. Pra que a Sociologia, pra que 
Filosofia?”. E tem medo que, futuramente, essas disciplinas vão ficar 
extintas da nossa escola, tá!? O pensamento crítico, porque vejo que os 
políticos não querem uma sociedade que tenha sua autocrítica, que não 
seja uma sociedade inteligente, né?! Que seja só submissa. E em alguns 
países do mundo isso acontece, né?! A população seja submissa. Aonde 
que o imperialismo dos governantes propaga sobre toda a população. 
Mas a gente vive uma realidade dessa, né?! Se o povo quiser mover o 
mundo, move, né?! Mas a minoria dos poderosos são tão grandes que 
fragiliza, parece que o povo tem medo. O povo tem uma força, tanto, só 
depende de nós, depende de nós. Agora, creio que professores ainda vão 
passar por muitas dificuldades ainda, por muitas dificuldades 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 24/11/20). 

 

A fala de João tem marcado um discurso que mostra um perfil de educador 

desacreditado de sua própria potencialidade de agir e intervir no mundo, por meio da 

construção de conhecimentos. É gritante a diferença da forma como a educação é 

oferecida, entre as classes, por meio de escolas públicas, em contraposição às escolas 

particulares, que parecem, estas sim, se engajar na formação crítico-cultural, restando às 

escolas públicas o oferecimento de um ensino reprodutor das desigualdades humanas. 

Aos alunos das escolas públicas, pertencentes às camadas populares, há pouca esperança 

de continuidade dos estudos e, isso é reforçado pela fala de nosso participante, ao 

questionar o motivo pelo qual a preparação para certos conteúdos é realizada sem a 

consideração de um pensamento crítico.  

Freire (2017a) ressalta, em Pedagogia da Autonomia, que os educadores devem 

entender que educar é considerar a potencialidade de intervir no mundo. Esse intervir 

pode, ao mesmo tempo, reforçar as desigualdades ou mesmo, desmascará-las. “Nem 

somos, mulheres e homens, seres simplesmente determinados nem tampouco livres de 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais, históricos, de classe, de gênero, que nos 

marcam e a que nos achamos referidos” (FREIRE, 2017a, p. 99). Reconhecemos que, a 

cada dia, nos vemos em uma situação cada vez mais difícil, mas ancorados em Freire 

(2017a), reforçamos a importância da manutenção da coerência entre suas crenças e sua 

prática, lutando para que as ordens sociais estabelecidas sejam, ao menos, 
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problematizadas, no contexto educativo.  

 

5.3 CONSCIENTIZAÇÃO COMO UMA RESPOSTA À OPRESSÃO DO MEDO 

 
Precisamos de reflexão, aprendizado e 

conhecimento científico e empírico. Saber que 
devemos agir no lugar que vivo, a urgência é aqui, 

agora 
(Cíntia, professora, participante dos Círculos de 

Formação)   

 

Nosso terceiro subtema desta categoria diz respeito à necessidade da promoção de 

conscientização no processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, consideramos que 

os nossos participantes estavam em um processo de investidura de argumentos sobre a 

construção de um pensamento crítico nos estudantes acerca de como tratar as voçorocas 

de Morro do Ferro.   

João inicia sua fala demonstrando que os acontecimentos anteriores, que denotam 

a falta de cuidado e seriedade com o fenômeno das voçorocas, fazem com que, ao se 

promover uma educação problematizadora, olhando para trás e mostrando aos estudantes 

elementos, como por exemplo as cruzes que marcam pessoas que faleceram, e que hoje 

não estão mais no local onde foram colocadas, em decorrência das voçorocas, pode 

auxiliar para que seja criado um entendimento das consequências da inércia da população. 

Para ele, é preciso um trabalho de conscientização cotidiano, que se estende ao longo dos 

anos e gerações.  

 

Olha, é igual o Duga falou, eu falei, a Geralda, Ana. É conscientização 
cotidiana que a gente tem que ter, o Duga falou o menino de 20 anos 
atrás, vamos colocar aí 30 anos, 40 anos atrás, “não pode jogar lixo no 
barranco, senão ele vai vir, ele vai engolir”. Não tava nem aí. Até ver… 
ele falou das cruzes perto lá do cemitério que foram engolidas. Então 
muita gente não tava acreditando nisso. Então teve que ter uma ação, 
uma intervenção, né?! Pra conter. E como professor de Geografia, tem 
que ter, eu, tá?! Conscientizar todo dia alunos. Então eu vou falar que 
eu falava isso sempre lá. Mas pelo menos uma vez por mês eu 
comentava sobre barrancos. E muitos meninos aqui do Morro do Ferro 
talvez nem dava ouvido pra mim no que eu falava, mas eu 
conscientizava eles. Eles falavam assim “ah, João, mas eu faço a minha 
parte, mas tem 10, 20 que não faz”. Eu falei assim “denuncia”. Aí eles 
falam “uai, mas aí eles vão saber que fui eu”. Aí eu falei assim “mas 
você não tem um celular? Que você pode fazer uma ligação 
confidencial?”, “Ah, mas e se a pessoa procurar?”. Falei “gente, se a 
gente omitir vai piorar”. É isso que eu vejo em algumas coisas, a 
omissão. E a gente não pode omitir, a gente tem que agir. Como 
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professores, não só de geografia, mas a comunidade escolar em si. É o 
pequeno sabendo lá desde os seus três aninhos, quatro aninhos indo pra 
escola, não pode descartar papel de bala dentro do barranco, não pode 
descartar o vidrinho de desodorante do papai e da mamãe no barranco. 
Hoje tem a forma dos lixos recicláveis, né?! A parte do plástico, do 
vidro, do metal. E tem que ser daí por diante. Essa caminhada, essa 
jornada. Ela tá em passos lentos, mas a gente vai chegar lá. Igual o Duga 
falou, é o amor à terra. Quem ama, cuida. Então a gente… fazemos a 
nossa parte e temos que fazer mais ainda. Como se diz? Morro do Ferro 
a gente acolhe como se fosse uma criança, né?! A terra da gente é como 
se fosse uma criança. Então vamos abraçá-la, então vamos fazer por 
onde também (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 18/11/20). 

 

Conforme o fragmento acima, os alunos de João são estimulados a se 

posicionarem, desde os anos iniciais, seja no cuidado com o descarte do lixo, seja na 

posição de fiscalizadores e denunciadores, caso seja necessário reafirmar esse dever de 

cuidado com essa terra. Sua ação faz com que os alunos não se calem, não se silenciem, 

frente ao desrespeito de alguns com o ambiente natural do distrito, criando um sentimento 

de cuidado coletivo, praticamente como se Morro do Ferro fosse uma criança que 

necessitasse de embalo e atenção.  

Outro elemento importante nesta fala é o sentimento de coletividade, expresso no 

“amor à terra”, tão ressaltado pelos participantes, em diferentes momentos dos Círculos 

Formativos por nós desenvolvidos. Para Freire (1997), é imprescindível que o 

desvelamento das questões sociais esteja ancorado na criticidade e sentimento de 

coletividade dos indivíduos envolvidos, reconhecendo-se com capacidade para passar 

pelos processos que levam à mudança e à transformação do status quo. De fato, a ação 

individual sobre a preservação do ambiente natural de Morro do Ferro tem pouco alcance, 

em relação ao esforço coletivo que, conscientes da potencialidade de sua ação no mundo, 

os moradores podem proporcionar ao todo, preservando o solo e retardando o efeito das 

voçorocas.  

A fala de Cíntia, expressa a seguir reconhece que a conscientização, encabeçada 

pelos professores é importante, mas também ressalta os desafios que esse trabalho abarca. 

Ela reconhece que os professores são “formadores de gente”, mas ressalta que muitos não 

se empenham nessa função. Além disso, não há que se considerar que a formação de 

cidadãos críticos seja uma tarefa simples: 

 

A educação só se realiza com conscientização. Precisamos de reflexão, 
aprendizado e conhecimento científico e empírico. Saber que devemos 
agir no lugar que vivo, a urgência é aqui, agora. Como o Duga disse: 
bater na mesma tecla e sermos exemplo. Nosso lema: Gente, formando 
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gente. Mas nem sempre o professor educa e trabalha dessa forma. Nem 
sempre consigo mostrar o caminho, formar consciência. Construir 
cidadãos críticos e capazes de mudar a realidade é tarefa árdua. Quebrar 
o ciclo, mudar a perspectiva de mundo é algo difícil. O próprio sistema 
educacional e político às vezes impede mudar essa realidade 
(CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, CÍNTIA, 24/11/20). 
 

De fato, os participantes parecem reconhecer a importância de sua ação no mundo, 

de seu lugar, enquanto professores, e do potencial que esse trabalho pode proporcionar à 

vida dos cidadãos morroferenses. Freire (2017a) destaca, em Pedagogia da Autonomia, a 

importância de se manter a coerência, entre o que professoras e professores progressistas 

falam, ou seja, seu discurso, e suas ações propriamente. É necessário que os educadores 

se tornem verdadeiros exemplos, engajados na luta pela transformação das realidades, da 

lógica de dominação que rege nosso sistema social, para que o processo educativo, de 

fato, atue na estimulação do pensamento crítico dos educandos.  

Antes de tudo, aos educadores, é preciso criticidade. Não há criticidade, sem a 

curiosidade, que é entendida como uma “inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta” (FREIRE, 2017a, p. 32). Ou 

seja, a criticidade é fundamental à nossa existência, à nossa vida, criticidade esta, que, 

conforme aponta, tem sido construída e reconstruída ao longo dos tempos. 

“Principalmente 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” (FREIRE, 

2017a, p. 32). 

Corroborando o entendimento, até então construído pelos colegas em interação, 

Ana entende a importância da conscientização para se transformar a realidade: 

 

Eu concordo com tudo que os outros já falaram aí, né?! Porque quando 
a gente abre a cabeça, a gente lê, a gente estuda, a gente tem um 
conhecimento maior das coisas, a gente tem mais argumentos. E com 
esses argumentos a gente trabalha melhor, a gente consegue convencer 
melhor as pessoas, a gente consegue conscientizar melhor as pessoas. 
Então, através do conhecimento, você consegue mudar a realidade 
também (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, ANA, 11/11/20). 

 

O entendimento de Ana deixa clara a necessidade primária de um desvelamento, 

inicial, da própria consciência ingênua dos professores (FREIRE, 2017a). Isso porque, é 

importante que, inicialmente, se trabalhe as crenças e questões pessoais que possam 
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impedir qualquer pensamento ou atitude ainda ingênua ou dada ao senso comum, 

inclusive porque, no papel de professores, nossos participantes não podem se inclinar à 

mera transmissão de conteúdos que não correspondam à realidade. “É por isso que 

transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há 

de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador” (FREIRE, 

2017a, p. 33).  

Ou seja, é formando a si e ao próximo, que o educador se engaja na tarefa ética e 

estética de formar seres humanos, indo mais além que a promoção da pura formação, por 

meio de conteúdos, às vezes, pacoteiros, como lembra Freire, mas sim, levando-os a 

pensar certo, ou seja, pensar questões sociais em profundidade, compreendendo e 

interpretando os fatos, com base em conhecimentos realmente válidos. Esses são alguns 

dos princípios que levam os seres humanos à construção de uma conscientização social, 

em prol do próprio papel na vida em coletividade, uma construção que está além dos 

conhecimentos expostos em livros ou cartilhas distribuídos anualmente a professores e 

estudantes.  

A fala de Geralda, alocada a seguir, destaca a importância do papel da escola, para 

a promoção da conscientização, não apenas nos alunos, mas em toda a sociedade, como 

tem sido discutido ao longo desta subcategoria. Conforme destaca em seu comentário, a 

escola tem cumprido o seu papel, no que diz respeito ao desvelamento da lenda do padre 

à comunidade, sendo, em partes, responsável pelas mudanças realizadas nas práticas 

sociais dos morroferrenses. Geralda ainda compara a forma como o ensino tem sido 

oferecido atualmente, com a forma com a qual ela teve contato com a escola, durante sua 

escolarização, reforçando que muitas mudanças são notáveis: 

 

A escola tem esse papel importantíssimo aí na conscientização. E cada 
dia que passa ela tem mais ainda. Eu acho que se está… se os alunos já 
melhoraram muito a questão de como eles veem essa questão do 
barranco e do mito, é por causa da escola. Dessa conscientização, desse 
trabalho, né?! Que foi feito no decorrer desses últimos 15 anos aí. 
Porque na minha época não era feito. Isso é feito de uns anos pra cá. De 
uns dez, 15 anos pra cá… 20 anos pra cá. Que é feito com bastante 
empenho mesmo, e que nós todos falamos, nós do primeiro ao quinto e, 
principalmente, os professores aí do sexto ao nono e do ensino médio. 
Faz um trabalho exemplar (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, GERALDA, 
18/11/20). 

 

Entendemos que essas diferenças relatadas por Geralda sejam possíveis porque, 

apesar de estar alocada em um cenário de dominação e exploração humana, a escola não 
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pode se fazer muda frente às necessidades sociais de seus educandos, devendo, ao 

contrário disto, acompanhar e sensibilizar a comunidade escolar para os fatos importantes 

da contemporaneidade, mesmo com as diferentes e sacrificantes demandas às quais estão 

sujeitos os docentes diariamente. De fato, o ensino atualmente tem se aberto para novos 

questionamentos, para uma relação mais estreita entre educador e educandos.  

Essa é uma questão à qual todos devemos nos atentar, Freire (2017a) já nos 

advertia acerca da importância de estarmos abertos e atentos às indagações de nossos 

educandos. “Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a 

indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e 

inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento” (FREIRE, 2017a, p. 47). Essa mudança de perspectiva entre simplesmente 

transferir conhecimento, na direção do ensino, de fato, representa uma verdadeira 

revolução nos processos de ensino. Sobre a atuação do professor em sala de aula, João 

também colabora: 

 

Agora, o meu aluno, a partir do momento que ele tá dentro da sala de 
aula, eu tenho que conscientizá-lo. Eu tenho que me policiar. Nós temos 
que nos policiar. Se eu falo uma coisa pratico uma outra, eu não tô sendo 
coerente. Então a partir do momento que o aluno esteja na escola 
estadual São João Batista, mesmo que a gente tire uns cinco minutos, 
sete minutos que seja pra gente conscientizar, não vou falar diariamente, 
semanalmente, quinzenalmente que seja, aí vai do critério do professor, 
tá!? Nós como comunidade escolar temos sim que fazer com que eles 
cheguem em casa, olha, se o pai pensa “ah, não, mas eu vou jogar um… 
descartar uma simples sacolinha na voçoroca”. Tá errado, né?! Igual eu 
disse antes, antigamente o tanto de esgoto que era jogado nessas 
voçorocas, né?! Até conscientizar, até o SAAE chegar e falar “não, 
vamos analisar todo o esgoto de Morro do Ferro, pra ele não ser 
descartado na voçoroca, fazer o tratamento”, hoje tem a ETE aqui no 
Morro do Ferro. O mínimo que a gente tem que fazer é a 
conscientização com o aluno. Se eu chegar perto de uma pessoa que não 
tem o conhecimento e falar “ah, isso pra mim tanto faz”, falar assim 
“mas não joga”, aí ele vai falar assim “mas só eu que joguei, o outro 
não vai fazer”. Um vê fazendo, o outro vai fazer também. É igual tem 
o ditado, se um caiu no buraco, o outro também quer ir, né?! Se um 
achou bonito isso “ah, eu vou fazer também”. Então a conscientização, 
ela, para o jovem hoje, é mais fácil. O adulto já com sua maturidade, 
pra engajar isso aí, entrar dentro dele, tirar essa coisa de dentro dele “ah, 
não, isso não prejudica, vai prejudicar só um pouquinho”. Não, vai 
prejudicar a comunidade toda. Ele não vai aceitar isso. É dar murro em 
ponta de faca, ficar batendo na mesma tecla. Então a conscientização é 
nossa, com os nossos alunos. Se tivesse palestras, igual já teve há 
muitos anos atrás, conscientizou um pouco. Agora, nós, como 
professores, igual eu falei, ou é semanalmente, quinzenalmente ou 
mensalmente, pra gente ir tocar no fundo do coração dessas pessoas, 
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dos nossos alunos, pra ver que tem que fazer, colocando uma pedrinha 
de cada vez, para no futuro não ter o ilhamento que tá Morro do Ferro 
hoje (CÍRCULOS DE FORMAÇÃO, JOÃO, 24/11/20).  

 

Novamente a palavra coerência faz parte do discurso de nossos participantes, o 

que os leva na direção do entendimento do próprio papel social, em face de um lugar de 

representação coletiva, capaz de transformar as vidas daqueles que estão em sua volta. O 

participante João demonstra compreender com clareza o impacto de seus conhecimentos, 

dentro e fora da sala de aula, ao afirmar que a conscientização gerada nos alunos poderá 

ser estendida, para além deles, em suas casas, com seus pais, vizinhos e demais membros 

do círculo social do qual fazem parte. Parece haver uma crença no poder geracional, no 

sentido de que os estudantes, sendo mais novos e mais despidos de preconceitos, serão 

agentes importantes de conscientização, em um nível mais avançado, em relação aos que 

lhes antecederam.  

É “colocando uma pedrinha de cada vez” que se faz um grande castelo, capaz de 

abrigar as crenças e os sonhos dos moradores de Morro do Ferro. Para Freire, “o homem 

é um corpo consciente”, ou seja, somos dotados à capacidade de nos conscientizarmos, já 

que, somos seres dotados à educação, à problematização. A seguir, o autor defende, 

justamente, essa capacidade de ação e intervenção humana. O conhecimento é expresso 

por meio da linguagem, nas relações humanas e representa um momento, mágico, de 

transformação da realidade:  

 

(...) posto diante do mundo, o homem estabelece uma relação sujeito-
objeto da qual nasce o conhecimento que ele expressa por uma 
linguagem. Esta relação é feita também pelo analfabeto, o homem 
comum. A diferença entre a relação que ele trava neste campo e a nossa 
é que sua captação do dado objetivo se faz via preponderantemente 
sensível. A nossa, por via preponderantemente reflexiva. Deste modo 
surge da primeira captação uma compreensão preponderantemente 
'mágica' da realidade. Da segunda, uma compreensão 
preponderantemente crítica. Como toda compreensão de algo 
corresponde, cedo ou tarde, a uma ação, a uma compreensão 
preponderantemente mágica corresponderá também uma ação mágica 
(FREIRE, 2019b, p. 67). 

 

Encaminhamo-nos para os comentários finais acerca desta subseção e também das 

categorias definidas durante a realização de nossos Círculos Formativos com os 

professores do distrito de Morro do Ferro. Devemos salientar que a riqueza nos debates 

em nossos encontros fez com que outros encontros fossem oportunizados, uma vez que 
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as “prosas”, muitas vezes, não se findavam tão logo o encontro terminasse e as próprias 

conclusões dos nossos participantes conduziram nossas incursões. As discussões, bem 

como a realidade do distrito e a práxis dos professores foram, todas elas, elementos que 

se alicerçaram durante as discussões, fazendo com que o compromisso social destes com 

a comunidade, inclusive, fosse reafirmado.  

Encaminhamos nossas considerações finais, na última parte deste trabalho, certas 

de que nosso trabalho colaborou para um entendimento mais amplo, tanto das questões 

atinentes ao próprio distrito, quanto para que esse compromisso social de educadores e 

educandos fosse algo mais clarificado, no entendimento, durante as interações. Um mito 

é capaz de amedrontar e silenciar uma população, mas a busca pela verdade e por soluções 

reais, de forma coletiva, tem movido a população em prol de melhores condições para a 

paisagem natural do distrito. É com esta certeza que finalizamos nossa exposição, 

abordando a fala de Freire acerca da importância da formação de professores, na direção 

para a abertura ao diálogo, entendendo sua função social em uma comunidade, tão carente 

de saberes necessários à sua conscientização e, sobretudo, emancipação: “A formação dos 

professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber necessário e que 

me faz certo dessa coisa óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno 

ecológico, social e econômico em que vivemos (FREIRE, 2017a, p. 137).  

 

5.4 SENTIDOS CONSTRUIDOS DURANTE OS CÍRCULOS FORMATIVOS: OS 

RELATOS DE NOSSOS PARTICIPANTES 

 

Encaminhando para a finalização de nossa jornada, marcada pela aventura em nos 

enveredar por debates sobre questões tão importantes para a vida dos moradores e 

educadores de Morro do Ferro, após finalizarmos as reuniões, dirigimo-nos aos 

participantes, buscando compreender quais foram os sentidos por eles produzidos, 

durante nossos encontros dialógicos. Tendo em vista este objetivo, enviamos um 

formulário questionando se nossa prática proporcionou contribuições à sua formação.  

Apoiamo-nos em Freire, ao estabelecermos nossos Círculos Formativos como 

oportunidades para o debate de ideias, valores e crenças, que permeiam o imaginário dos 

morroferrenses, refletindo na forma como eles são e estão no mundo, educando-se 

mutuamente. Os Círculos de Cultura, em Freire, partem de uma proposta pedagógica que 

leva em conta a importância do caráter democrático e libertador de um povo, 

considerando questões relevantes para o seu cotidiano. Por essa razão, os diálogos se 
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estabelecem, em meio a uma relação horizontalizada, tendo em vista o respeito e a 

valorização da cultura local.  

Desta forma, buscamos enfocar Morro do Ferro, as voçorocas e as questões que 

mais lhes são caras, como a cultura local, a questão do trabalho, a influência do homem 

na paisagem natural, a lenda do padre e tantas outras questões, latentes no imaginário de 

nossos participantes. É da experiência que nasce o diálogo, que ele se estabelece e 

promove a produção de sentidos, que não são únicos, mas sim, multifacetados, em meio 

à problematização do real, que as relações dialógicas são capazes de promover. O diálogo 

é fundamental em Freire, já que, proporciona o contato e a aprendizagem acerca do ‘meu 

mundo’ e o ‘mundo do outro’.  

Acreditamos que nossas interações marcaram um processo de consciência do 

próprio inacabamento, foi possível perceber uma formação mútua, ao longo dos debates 

que proporcionaram uma retomada a questões relacionadas à infância destes e de muitos 

dos morroferrenses. O diálogo e a interação facilitam um entendimento maior acerca do 

próprio inacabamento, tendo em vista a experiência compartilhada e, por essa razão, 

essencial à existência humana. Conforme Freire, a capacidade de experienciar e, por isso, 

conscientizar-se acerca do próprio inacabamento é inerentemente humana: 

 

Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 
experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre 
mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. A invenção 
da existência a partir dos materiais que a vida oferecia levou homens e 
mulheres a promover o suporte em que os outros animais continuam, 
em mundo. Seu mundo, mundo dos homens e das mulheres. A 
experiência humana no mundo muda de qualidade com relação à vida 
animal no suporte. O suporte é o espaço, restrito ou alongado, a que o 
animal se prende “afetivamente” tanto quanto para resistir; é o espaço 
necessário a seu crescimento e que delimita seu domínio. É o espaço 
em que, treinado, adestrado, “aprende” a sobreviver, a caçar, a atacar, a 
defender-se num tempo de dependência dos adultos imensamente 
menor do que é necessário ao ser humano para as mesmas coisas. 
Quanto mais cultural é o ser maior a sua infância, sua dependência de 
cuidados especiais. Faltam ao “movimento” dos outros animais no 
suporte a linguagem conceitual, a inteligibilidade do próprio suporte de 
que resultaria inevitavelmente a comunicabilidade do inteligido, o 
espanto diante da vida mesma, do que há nela de mistério. No suporte, 
os comportamentos dos indivíduos têm sua explicação muito mais na 
espécie a que pertencem os indivíduos do que neles mesmos. Falta-lhes 
liberdade de opção. Por isso, não se fala em ética entre os elefantes 
(FREIRE, 2017a, pp. 50-51).  

 

Neste sentido, ao existir, tomamos contato com determinados fatores relacionados 
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à constituição do “eu”, relacionados à cultura, à linguagem e à comunicação. É nossa 

conduta ética que nos faz enxergar um mundo mais bonito e enfeitado, tornando-nos 

“capazes de intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, de decidir, de romper, de escolher, 

capazes de grandes ações, de dignificantes testemunhos” (FREIRE, 2017a, p. 51). É 

também a nossa experiência um fato inacabado, que nos faz seres éticos, na medida em 

que pensamos em novas possibilidades para o debate, novos caminhos para práticas 

formativas como essa, que estão sempre em tempos do “quefazer”, jamais esgotando-se.  

Por meio dos relatos enviados a nós, nossos participantes expressaram os sentidos 

promovidos pela experiência em suas trajetórias. Os Círculos são considerados como 

oportunidades de aprendizado, uma vez que “aprender para nós é construir, reconstruir, 

constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito” 

(FREIRE, 2017a, p. 69). O relato de Geralda, exposto a seguir, demonstra como essa 

“aventura” lhe marcou, durante nosso processo formativo. De acordo com ela, a 

experiência foi única, influenciando em seu “crescimento pessoal, profissional e 

intelectual”:  

 

Os Círculos Formativos foram uma experiência única para meu 
crescimento, pessoal profissional e intelectual. Quando começamos já 
estávamos no meio da pandemia, era para mim tudo novo lidar com a 
pandemia e participar desse grupo. Mas se tornou tão gratificante e bom 
que eu contava as horas para os encontros da semana seguinte acontecer. 
Foi prazeroso, foi gratificante e de um crescimento imenso. A Janice 
conduzia tudo com tanto carinho e sabedoria! Nós ficávamos à vontade 
para nos expressar. E, acima de tudo o respeito mútuo. Como aprendi 
nesses círculos, aprendi a ver minha comunidade em relação às 
voçorocas com outro olhar. Um olhar mais científico mesmo. E 
descobri que como as lendas estão entranhadas em nossas almas. Como 
professora, terei outro olhar e, com certeza, outras atitudes para passar 
para meus alunos (RELATO ESCRITO, GERALDA). 

 

Geralda cita em seu relato a ocorrência da pandemia, o que não inviabilizou nossos 

“encontros”, agora, de forma virtual. De fato, estabelecer uma pesquisa em tempos 

pandêmicos é, sobretudo, um ato de resistência, assim como tem sido a condução do ato 

educativo, em meio às plataformas de ensino remoto. Apesar do medo da nova situação, 

a experiência proporcionou a Geralda momentos de felicidade e prazer, o que a fez, 

inclusive “contar as horas para os encontros da semana seguinte acontecer”. Esse 

fragmento demonstra um pouco do clima de amorosidade e respeito, por meio do qual 

nossos diálogos se estabeleceram.  

Esse sentimento expressa, logicamente, duas vertentes nas quais nossos encontros 
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foram pautados: o comprometimento e a não-neutralidade. Comprometemo-nos com um 

programa de debates, estabelecido, a cada encontro, de acordo com os anseios de nossos 

participantes. Ao mesmo tempo, abordamos os temas debatidos por meio de um discurso 

que considera a educação como uma forma de “intervenção no mundo”, prezando pela 

não-neutralidade. Foi possível, por meio dos diálogos estabelecidos, inclusive, pensarmos 

em formas por meio das quais os conteúdos relacionados ao distrito se fizessem presentes 

no dia a dia dos docentes, estabelecendo-se uma prática educativa, para além dos 

conteúdos curriculares. Conforme aponta Freire (2017a, p.103): “Assim como não posso 

ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha 

disciplina não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino 

daqueles conteúdos”.  

Neste sentido, nossos participantes expressaram, sobretudo, não apenas nestes 

relatos finais, mas durante todo o processo formativo, a capacidade de não se manterem 

inertes ou anulados, frente aos temas debatidos, consciência gerada em cada novo 

encontro. A disponibilidade para o diálogo é, para Freire (2017a), um pilar fundamental 

neste processo, já que, inacabados, necessitamos de disposição para crescer com o outro, 

ouvindo-o, respeitando-o e com ele crescendo, construindo novas realidades. O diálogo é 

uma relação estabelecida entre “a palavra dita e nossa ação humanizadora” (ZITKOSKI, 

2017, p. 206), tendo em vista a possibilidade de transformar palavra em ação, teria em 

prática, interferindo na própria realidade e nas realidades daqueles que nos cercam.  

Temas ainda não discutidos em oportunidades formativas foram abordados 

durante os encontros com os professores que, sobretudo, mostraram-se como gente, como 

moradores de Morro do Ferro, preocupados com o desenvolvimento de seus alunos, mas 

também de seu distrito, contando fatos ocorridos em seu seio familiar, práticas 

compartilhadas pela comunidade para que o ambiente natural seja protegido. É 

compartilhando as realidades dos alunos que os professores e professoras podem construir 

uma relação de amorosidade e alteridade, considerando o contexto social no qual estes 

atores do processo educativo estão inseridos. Desta forma, não basta que outras realidades 

sejam debatidas, como a realidade curricular, sem que, antes disto, as condições sejam 

favoráveis para que, em coletividade, a realidade dos alunos, da escola, da comunidade 

seja pensada.  

 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na 
constituição deste saber necessário e que me faz certo desta coisa obvia, 
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que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, 
social e econômico em que vivemos. E ao saber teórico desta influencia 
teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que 
os professores trabalham. Já sei, não há dúvida, que as condições 
materiais em que e sob que vivem os educandos lhes condicionam a 
compreensão do próprio mundo, sua capacidade de aprender, de 
responder aos desafios. Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade 
desses alunos com quem partilho a minha atividade pedagógica. Preciso 
tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua forma de estar sendo, no 
mínimo, menos estranho e distante dela (FREIRE, 2017a, p. 137).  

 

Considerando essa relação estreita entre o ambiente e a oportunidade de 

construção de um processo formativo, o relato de Antônio acerca de nossa experiência 

destaca essa importância de se pensar o lugar em que se vive, não como um ambiente 

isolado do ambiente escolar. Ao contrário disto, a realidade escolar é permeada pelas 

diferentes realidades de seus alunos, professores, e demais membros da comunidade. 

Fatores que podem, em um primeiro momento, apresentarem-se como externos, como as 

festas de Morro do Ferro, por exemplo, ou mesmo a lenda do padre, estão, em todo mundo, 

influenciando a forma como as pessoas se relacionam e constroem aprendizados durante 

as aulas.  

Na escola, as realidades sociais são confrontadas e apreendidas. As identidades 

são construídas, “é na prática de fazer, de falar, de pensar, de ter certos gostos, certos 

hábitos, que termino por me reconhecer de uma certa forma, coincidente com outras 

gentes como eu” (FREIRE, 1997, p. 96). De acordo com seu relato, Antônio deixa clara 

a relação estabelecida acerca dos debates, para além daquilo que se entende por ser gente, 

extrapolando suas realidades pessoais, mas experienciando outras realidades, 

preocupando-se com questões que impactam a vida de todos. É por meio de uma relação 

entre o contexto concreto e o contexto teórico (FREIRE, 1997) que essa práxis educativa 

pode se estabelecer: 

 

Uma aprendizagem, uma construção de conhecimento, onde se fala, 
revive o entorno do lugar, da escola, da gente que convivemos. A 
aprendizagem da importância do debate a fora daquilo do que somos e 
vivemos. Os nossos encontros só contribuíram em nossa formação e 
com nosso conhecimento (RELATO ESCRITO, ANTÔNIO).  

 

Ao “viver o entorno do lugar, da escola, da gente que convivemos”, conforme 

defende Antônio, podemos atuar de uma forma mais crítica, intervindo nestes contextos, 

transformando-os. De acordo com Bastos (2017), ao dizer a sua palavra, o sujeito descrito 
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por Freire é capaz de transformar o mundo. De acordo com este autor: “dizer a palavra 

no âmbito da escolarização requer docência investigativa, pois necessita dos componentes 

prático e reflexivo. Logo, dizer a palavra verdadeira, como trabalho escolar, práxis 

socioeducativa, implica em transformar o mundo” (BASTOS, 2017, p. 225). Por essa 

razão, os Círculos Formativos são oportunidades valorosas para que essa docência 

investigativa seja instigada nestes professores, entendida não como um privilégio, mas 

como um direito.  

Nestas oportunidades, os professores puderam se expressar por diferentes vias, o 

que os tornou agentes neste processo de mudança, capazes de pensar criticamente a 

própria prática, antes a “opressão do medo”, tão presente em diferentes situações sociais, 

às quais uma “cultura do silêncio” (BASTOS, 2017, ibdem) é imposta. Essa cultura do 

silencio é rompida, justamente, com oportunidades como esta, nas quais é possível refletir 

sobre as próprias realidades, formando-se e conscientizando-se. “Dizer a palavra é fazer 

história e por ela ser feito e refeito, cotidianamente com os envolvidos nesse processo 

libertador” (BASTOS, 2017, p. 226). 

O último relato, enviado por Cíntia, mostra o quanto os Círculos puderam 

contribuir na atitude de (re)conhecer, não apenas o ambiente, acerca do qual se trataram 

os encontros: Morro do Ferro, mas também um esclarecimento acerca de si mesmos, 

tendo em vista sua relação com o ambiente em sua volta. Como reitera em seu relato: 

“conhecer melhor o outro, ter tempo para ouvir e ser ouvido”. Em muitos momentos, 

durante a prática docente, este tempo, ao qual Cíntia se refere não é devidamente 

priorizado. Há uma supervalorização de uma “entrega” de conteúdos, ao passo, que as 

realidades humanas são alocadas em segundo plano (FREIRE, 1997).  

 

Durante minha participação nos Círculos Formativos nossos diálogos 
proporcionaram mais que conhecimento, nos deram a oportunidade de 
conhecer. Conhecer melhor o outro, ter tempo para ouvir e ser ouvido. 
Isso na nossa prática, mais que nunca se torna essencial. Ensinar, 
aprender, jamais esquecendo o ser humano, seus anseios, sonhos e lugar 
onde vive (RELATO ESCRITO, CÍNTIA).  

 
Ao estabelecer uma relação entre sabedoria e crescimento, afirmando que saber e 

crescer tem tudo a ver, Freire (1997) indica que ambos estes elementos são 

complementares: “o processo de saber e o processo de crescer têm tudo a ver um com o 

outro. Ou ainda, o processo de saber implica o de crescer. Não é possível saber sem uma 

certa forma de crescimento. Não é possível crescer sem uma certa forma de sabedoria” 
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(FREIRE, 1997, p. 121). Assim como Freire termina a obra Professora Sim tia Não: 

Cartas a quem ousa ensinar, demonstrando a importância entre saber e crescer, 

finalizamos aqui, nosso último capítulo estabelecendo esta relação, tendo como base os 

relatos dos docentes acerca dos sentidos produzidos pelos Círculos Formativos, enquanto 

experiência que lhes acontece (BONDÍA, 2002).  

Por um lado, saber sobre a história e demais temas pertinentes a Morro do Ferro, 

saber como um processo de construção social, é vital na vida humana, e proporciona a 

esses professores tornar-se curiosos acerca da própria realidade do distrito, considerando 

a forma como agem e reagem uns com os outros em suas relações cotidianas. Movendo-

se de forma “sistemática” no mundo, porque, dotados de curiosidade epistemológica, 

esses professores podem se sensibilizar, ao saberem sobre questões relacionadas à história 

e à constituição cultural de Morro do Ferro. Ao saberem, Cíntia e os outros participantes, 

movem-se no mundo como “corpos conscientes” (FREIRE, 1997, p. 124).  

Por outro lado, sabendo, os docentes, seu meio, seus alunos e a comunidade, como 

um todo, crescem, coletivamente. O crescimento é entendido como resultado daquilo que 

aprendemos, que sabemos, o que torna, homens e mulheres, “capazes de, aproveitando os 

materiais que a vida nos ofereceu, criar com eles a existência humana – a linguagem, o 

mundo simbólico da cultura, a História – crescer em nós ou entre nós, ganha uma 

significação que ultrapassa crescer na vida pura” (FREIRE, 1997, p. 125). Por não sermos 

seres determinados, podemos aprender, podemos crescer, podemos nos reinventar, 

podemos “inventar nossa existência”, tornando-a mais complexa, envolvendo-nos com 

os processos que nos fazem questionar situações, aparentemente fadadas ao conformismo, 

mostrando-nos inconformados, questionadores, lutadores.  

É com esta certeza, da relação entre a construção de saberes, resultando no 

crescimento de todos os participantes de nossos Círculos Formativos, que nos 

encaminhamos para as considerações finais deste trabalho. Para finalizar, reproduzimos 

um trecho de Freire (1997), que aborda, justamente, a garantia de nosso direito de saber, 

crescendo com os aprendizados construídos ao longo da vida, em contraposição à 

castração que as classes dominantes impõem sobre as classes dominadas e 

subalternizadas: “que o saber tem tudo a ver com o crescer, tem. Mas é preciso, 

absolutamente preciso, que o saber de minorias dominantes não proíba, não asfixie, não 

castre o crescer das imensas maiorias dominadas” (FREIRE, 1997, p. 127). É acreditando 

neste ideal que finalizamos o relato de nossa “experiência” permeada de aventura e novas 

descobertas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: ÁGUAS A DESAGUAR  

 
 

Peço licença para terminar 
Soletrando a canção da rebeldia 

Que existe nos fonemas da alegria: 
Canção de amor geral que eu vi crescer 
Nos olhos do homem que aprendeu a ler 

(Canção para os fonemas da alegria) 
Thiago de Mello 

 

Chegamos às considerações finais do presente trabalho, com o sentimento e o 

saber de que há vários outros rios a serem percorridos, oriundos das nascentes aqui 

brotadas. As nascentes que conseguimos cercar após cuidar dos solos que pisamos, no 

início da pesquisa, são singulares, pois formam um rio de proporções imensas quando 

juntam o quefazer docente e a possibilidade de socializá-los no e com o mundo que 

contornam a realidade vivida e pensada de professoras e professores de um pequeno 

distrito no interior de Minas Gerais.  

Apoiada na epígrafe que abre esta seção, sigo confiante na rebeldia que faz com 

que homens e mulheres, conscientes de seu papel neste mundo, construam as bases para 

que a aprendizagem proporcione problematizações transformadoras das muitas realidades 

debatidas em nossos Círculos Formativos. Por essa razão, é essencial que insistamos na 

posição questionadora, na não neutralidade e na busca pela libertação das mentes, uma 

vez que este é o próprio proposito de uma educação emancipatória. Por meio destes 

objetivos, é essencial a construção de uma relação dialética entre os indivíduos e a 

sociedade, na qual estão inseridos, considerando que uma escola, e também uma 

comunidade, não se forma sozinha, isolada, aguardando que uma educação ‘pacoteira’ 

(FREIRE, 1997) resolva os problemas sociais magicamente.  

Os encontros dos Círculos Formativos entenderam a educação como um ato 

político (FREIRE, 2017a), capaz de buscar relações entre os conteúdos programáticos e 

a vida de estudantes e professores, totalmente imbricada com o processo educativo. Ao 

demonstrar a importância da cultura na vida e no cotidiano dos morroferrenses, os 

encontros resultaram em reflexões acerca da forma por meio da qual os participantes 

puderam questionar estruturas de opressão, o que contribui para que estratégias de 

superação das assimetrias sociais sejam construídas, coletivamente, em meio ao diálogo 

e interação humanizantes. Logicamente, a construção de uma consciência crítica não é 

um fato dado, necessitando, assim, de reflexões que vão perpassar pelos encontros nos 
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quais nosso trabalho foi embasado, refletindo na prática dos professores e em suas 

trajetórias pessoais (FREIRE, 2017a).  

E foi assim, cercando nascentes, percorrendo grandes rios que recusei a 

acomodação e fui em busca de uma pesquisa que possibilitasse compreender os sentidos 

de uma Formação que ultrapassasse os muros da escola, que fosse ao encontro com 

elementos da vida humana, com as raízes formadoras de cada ser humano. Busquei o 

anúncio de uma Formação mais humana, mediada por grandes Voçorocas, como 

reconhecimento do valor da realidade vivida, dos sentidos, e pensado em torno desta 

mesma realidade, por isso mesmo, uma Formação crítico-emancipadora. Como nos diz 

Gadotti (2017, p. 345) “a educação e a formação devem permitir uma leitura crítica do 

mundo”, a denúncia de uma realidade opressora e o anúncio de uma “nova realidade a ser 

criada”. Desta forma, me propus a compreender quais as contribuições de uma proposta 

de Formação Crítico-emancipadora mediada por um processo dialógico que intencionou 

fomentar a problematização, a reflexão e a conscientização a partir dos processos de 

voçorocamento vivenciados em Morro do Ferro como “situações-limite”.   

Para isso, busquei, nas confluências dos cursos d’águas que percorri, traçar as 

tramas nascentes do meu eu-professora-pesquisadora. Tramas que me encaminharam à 

formação de um novo rio, com seu leito transbordado pelo encontro da minha trajetória 

nascente e os fundamentos da pedagogia de Paulo Freire, formando um quefazer 

comunicativo entre Educação, Realidade e Formação. Como fundamento do 

inacabamento humano, a Educação renasce e insere homens e mulheres em um 

movimento permanente de procura e superação da realidade posta, o que resulta na 

abertura a essa realidade, em sua apreensão, que destaca a expressão das gentes, os 

sentidos, o vivido e o pensado, que pode levar a uma Formação vinculada a uma nova 

leitura da práxis docente.  

Então, é chegado o momento de margear esse rio e descortinar os sentidos vividos 

e pensados que foram sendo construídos em cada uma de suas curvas. Os sentidos 

(in)acabados me levam a refletir sobre o todo vivido e anunciar o que a apreensão dos 

“temas concretos da vida” (BRANDÃO, 1991, p. 37) representa para a Educação, para as 

professoras e professores e para o meu ser professora-pesquisadora. Ancorada pelas 

teorias freireanas conduzi minha escuta amorosa para as histórias de vida daquelas 

professoras e professores, histórias molhadas de valores e sentimentos, envolvidas por 

contos e recontos que desvelaram a Vida como processo formativo; o Trabalho, a Cultura 

e a Natureza como elementos da vida humana e o Conhecimento, a Educação e a 
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Conscientização como categorias inerentes à incompletude humana.  

Iniciamos nossos Círculos Formativos com um olhar sobre os caminhos trilhados 

pela história de vida daquelas (es) docentes, destacando as experiências vividas que os 

encaminharam à docência. Neste momento, percebemos que as tramas da infância, as 

trilhas percorridas durante a mocidade e o convívio amoroso com Tia Dilma foram 

imprescindíveis para a escolha que anos mais tarde fariam. Indiscutivelmente, esses 

“pedaços de tempo” (FREIRE, 2019c, p. 26) formaram um tempo fundante na trajetória 

acadêmica, profissional e, por que não dizer “pessoal”, de cada um dos participantes. O 

esforço em relembrar momentos da experiência de vida, se constituíram como fontes de 

reflexão sobre a própria prática. Assim, as memórias ali religadas nos permitiram 

compreender as tramas vividas, pensadas e sentidas, trajetórias de vida atravessadas pela 

pobreza e marcadas por exemplos de vida constituídos no interior de suas relações mais 

íntimas.  

Percebemos, neste ponto do trabalho, que a inserção na docência, apesar de não 

ter sido a primeira escolha para alguns dos participantes, trazia as marcas dos tempos 

vividos na infância e/ou na adolescência e nas vivências com professoras do nosso 

passado. O cotidiano de Morro do Ferro, a amorosidade por meio da qual as experiências 

escolares marcaram nossos participantes, os levaram a esta posição, hoje, permeada de 

comprometimento e esperança na transformação das realidades nas quais seus alunos se 

inserem. Esse amor recebido se transforma em amor pela profissão, pela docência, pelo 

ensinar, sendo a escola um local que possibilita a (trans)formação humana. Sabe-se, que 

professores e estudantes, em coletividade, crescem e alimentam lutas contra a “opressão 

do medo”, que ultrapassam a lenda do padre, mas se refletem em seus próprios medos 

pessoais e situações opressivas, ao longo de suas trajetórias. 

Em igual medida, o amor por Morro do Ferro é expressado, considerando a 

importância de um trabalho intenso, para que a sociedade se desenvolva, como um todo, 

mesmo que haja condicionantes sociais, de classe e de exploração natural, que 

influenciam no cotidiano e também na paisagem do distrito. Ao pensarem sobre um 

trabalho que leve em consideração o respeito à vida e ao local no qual as atividades se 

desenvolvem, nossos participantes reconhecem a importância das atividades da 

mineradora, mas também refletem sobre o aumento das voçorocas, refletido na 

exploração ambiental. Os professores se posicionam, enquanto cidadãos críticos, 

ressaltando, inclusive, modificações estruturais realizadas e/ou desenvolvidas por eles, 

para que os barrancos não lhes tomassem as casas e as vidas. Ensinamentos, estes, que 
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são socializados entre os moradores, em meio ao contar da lenda, em um misto de medo 

e fé.  

Por falar na lenda, um importante artefato cultural, patrimônio imaterial de 

Oliveira MG, capaz de unificar e envolver o povo, mas também servir de ponto central 

para que técnicas de preservação sejam ensinadas, hoje, na escola, deve ser mantido e 

preservado. A lenda do padre, que em muito amedrontava os moradores morroferrenses e 

assombrava as voçorocas, permeando-as de mistério, hoje proporciona a construção de 

uma consciência crítica, tanto crítica, quanto emancipatória, humanizando corpos e 

rompendo com estruturas distópicas. Em geral, podemos afirmar que Morro do Ferro, não 

apenas em decorrência, à lenda do padre, mas também, pode ser considerado um distrito 

no qual a cultura popular é largamente manifestada, sendo, suas festas, parte da rotina 

pessoal e também escolar dos moradores.  

É pensando as voçorocas que pensamos sobre a realidade de Morro do Ferro, 

entendendo-nos como autores desta mesma realidade, que está prenhe de nosso quefazer 

diário e insistente, em processos de aprendizado e conscientização, que não ocorrem, 

senão com esforço e envolvimento. Não é fácil “abrir a cabeça”, na direção de um 

aprender a pensar certo, o que não se faz, senão com o desenvolvimento de uma postura 

livre, autônoma, humilde e amorosa. Formando-se, os docentes também se 

instrumentalizam para formar os estudantes morroferrenses, o que não ocorre, por meio 

de um processo que não seja dialógico e inclusivo.  

Assim, consideramos que esta foi uma grata oportunidade para, vivenciando os 

Círculos Formativos, enquanto experiência de libertação e emancipação, pudéssemos 

analisar as etapas da investigação temática, propostas por Freire, as quais consideramos 

essenciais para uma educação pautada na dialogicidade, no respeito e comprometimento 

com a cidadania. Retomando a uma preocupação com uma definição para o eu-

professora-pesquisadora, realizada no início deste percurso, entendo que foram 

produzidos sentidos para uma prática docente alicerçada pelo reconhecimento do outro, 

do lugar do outro. Proposta que me aproximou da realidade concreta vivida e falada por 

aqueles participantes, realidade carregada de temas da vida, vida que aos poucos foi se 

fazendo formação. Formação que ultrapassou os limites do instituído em um processo de 

(re) conhecimento de si, do outro e do mundo, possibilitando a (re)construção de um chão 

comum. Nossos Círculos Formativos se transformaram em espaços generosos e amorosos, 

por meio dos quais foi possível aprender a ler a realidade de Morro do Ferro, pelos olhos 

de quem mais a admiram: seus filhos e filhas.     
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Finalizamos nossa explanação, considerando que o trabalho foi apenas iniciado, 

esperançando-nos de que esta seja uma experiência que permaneça na vida e nos corações 

destes que, antes de professores, são humanos. Deixamos uma passagem de Freire, que 

expressa o sentimento que rega nossas esperanças, a importância de ser gente, de não 

compreender a realidade como dada, como algo acabado, mas ao contrário disto, como 

uma formação contínua e humanizante, possibilitando a decência que nossa presença no 

mundo pode proporcionar. Que a história favoreça a formação desta e de novas ondas 

neste mar imenso de conscientização e vida.  

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, 
inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei 
sempre gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, 
que não mentirei escondendo o seu valor porque a inveja de sua 
presença no mundo me incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, 
de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é 
predeterminada, preestabelecida. Que o meu “destino” não é um dado 
mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me 
eximir. Gosto de ser gente porque a História em que me faço com os 
outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não 
de determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e 
recuse sua inexorabilidade (FREIRE 2017a, pp. 52-53).  
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APÊNDICES 

 
 

1 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
 
 
 

Prezado (a) professor (a) participante da pesquisa Círculos Formativos: uma proposta 

crítico-emancipadora na formação de professores.  

 

Neste momento da pesquisa gostaríamos de saber como foi sua trajetória durante 

os Círculos de Ciências, quais sentidos, aprendizagens e perspectivas foram construídas 

por você durante o período em que convivemos, dialogamos e construímos juntos saberes 

sobre a práxis educativa. Assim, esse formulário será um elemento de retorno às suas 

vivências formativas em relação a sua realidade ambiental e aos encontros 

proporcionados pelo processo de desenvolvimento da referida pesquisa.  

Como forma de introduzirmos nosso diálogo a esse respeito, peço que leia o 

fragmento extraído do Livro Cartas a Cristina de Paulo Freire, onde o autor, no interior 

das experiências de cultura e de educação popular realizados no Brasil, faz uma breve 

explicação sobre aquilo que denominou como Círculos de Cultura.    

 

______________________________________________________________________ 

 

[...] espaços em que dialogicamente se ensinava e se aprendia. Em que se conhecia 

em lugar de se fazer transferência de conhecimento. Em que se produzia conhecimento 

em lugar da justaposição ou da superposição de conhecimento feitos pelo educador a ou 

sobre o educando. Em que se construíam novas hipóteses de leitura do mundo (FREIRE, 

2019a, p. 192).  

 

______________________________________________________________________ 

 

Professor (a), a partir deste fragmento me conte: Você poderia nos contar o que significou 
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sua participação nesta pesquisa?  

 

O que os Círculos de Ciências proporcionaram para você?  

 

Pensando em sua formação, em sua prática, que aprendizagens eles proporcionaram?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



213 
 

2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

Prezada(o) participante, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Círculos Formativos: uma 

proposta crítico-emancipadora na formação de professores, desenvolvida pela 

pesquisadora Janice Alexsandra de Oliveira Silveira, mestranda do Programa de Pós-

graduação em Educação da UFSJ. 

Os objetivos deste estudo consistem compreender quais as contribuições de uma 

proposta de formação Crítico-emancipadora mediada por um processo dialógico que 

intencionou fomentar a problematização, a reflexão e a conscientização a partir dos 

processos de voçorocamento vivenciados em Morro do Ferro como “situações-limite”, 

tendo em vista a construção de conhecimentos que contribuam para a ressignificação 

crítico-emancipadora das práticas de ensino-aprendizagem.  

O convite a sua participação se deve ao fato de você estar ministrando aulas 

regularmente no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio, campo de 

pesquisa escolhido pela pesquisadora em questão.   

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 

qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a 

execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa, utilizaremos um codinome para garantir a confidencialidade de sua identidade 

e o material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 

do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá 

ser feito através dos meios de contato explicitados neste documento.  

No presente projeto, você será identificado por meio de um nome fictício, bem 

como, um número que será intransferível. 

A sua participação consistirá em participar de encontros de formação 
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oportunizados pela pesquisadora, nos quais iremos estudar, refletir e debater sobre os 

sentidos construídos por docentes de diferentes áreas acerca das relações que estes 

estabelecem com a sua realidade ambiental a partir de um processo que intenciona 

fomentar a problematização, a reflexão e a conscientização a partir dos processos de 

voçorocamento vivenciados como “situações-limite” por sua comunidade.    

Nesses encontros de formação, será abordado o desenvolvimento da Metodologia 

da Investigação Temática com vistas à construção de conhecimentos que fundamentarão 

o desenvolvimento dos Círculos Formativos. Estes Círculos Formativos deverão 

acontecer por aproximadamente 10 (dez) encontros e ocorrerão por meio da plataforma 

digital Google Meet.  

 O processo formativo terá previsão de durar aproximadamente 10 encontros de 

60 minutos cada, sendo um encontro por semana, durante os meses de setembro a 

dezembro. Todo o processo de desenvolvimento dos Círculos de Ciências será gravado e 

registrado em um diário de campo. Esse procedimento poderá ser interrompido por 

solicitação do participante a qualquer momento. Após a transcrição dos dados pela 

pesquisadora, os resultados serão apresentados aos docentes colaboradores para uma 

avaliação, tal processo terá a previsão para acontecer entre os meses de setembro a 

dezembro de 2021.  

Os dados registrados em áudio serão transcritos e armazenados em arquivos 

digitais, assim como os resultados, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e 

sua orientadora. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo 

menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. 

A importância científica e social da pesquisa que se propõe refere-se ao 

(re)conhecimento por parte dos docentes como pesquisadores de sua própria prática de 

ensino, o que possibilita o compartilhamento dos saberes construídos na ação docente, 

dando visibilidade ao saber social do professor, saber que se constrói nas relações estre 

os professores e seus pares. A pesquisa também corrobora com a produção e divulgação 

de conhecimento pedagógico sobre o Ensino no contexto escolar, por meio da 

metodologia da investigação temática de Paulo Freire, o que poderá contribuir para a 

avaliação, o fortalecimento e a ressignificação dos conhecimentos e práticas que 

contribuam para uma educação reflexiva, crítica e problematizadora. 

Os riscos que a pesquisa poderá oferecer a você é a possibilidade de incômodo 

em relação ao tempo que será utilizado para o processo formativo, além da apreensão e 

incerteza quanto aos resultados tanto do processo formativo quanto da presente pesquisa. 
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Propomos minimizar os riscos oferecidos esclarecendo os objetivos da pesquisa antes do 

início dela, assim como enfatizando que os participantes e/ou seus responsáveis estarão 

colaborando com a reflexão e possível aprimoramento das estratégias de ensino de 

ciências. Quanto aos benefícios inclui ganho de conhecimento, percepção e compreensão 

de novas práticas didáticas que podem ser usadas em sala de aula, além do 

(re)conhecimento como pesquisadora de sua própria prática de ensino, o que possibilita 

o compartilhamento dos saberes construídos na ação docente e a melhoria no processo de 

ensino-aprendizagem do conteúdo de ciências.  

Os participantes terão o contato da pesquisadora a quem poderão procurar para 

esclarecer dúvidas ou ainda manifestar o desejo de desistir da participação na pesquisa. 

Os procedimentos envolvidos com a pesquisa não vão gerar qualquer custo aos 

participantes e, para garantir que eles não sofram qualquer constrangimento com o 

material decorrente da coleta de dados, propomos apresentá-los aos participantes da 

pesquisa antes da análise do material. 

Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público 

participante, artigos científicos e na dissertação/tese. Os resultados de forma individual 

serão repassados aos participantes e/ou seus responsáveis estando a equipe de 

pesquisadores à disposição para eventuais esclarecimentos.  

Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo. Caso a pesquisa por 

ventura lhe gerar algum gasto, você será ressarcida(o) pelo pesquisador, assim como será 

devidamente indenizada(o) diante de eventuais eventos decorrentes da pesquisa. 

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo. Se 

outras perguntas surgirem mais tarde, poderás entrar em contato com os pesquisadores. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo 

que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 
CEPSJ- COMITÊ  DE ÉTICA EM PESQUISA - UFSJ 
SÃO JOÃO DEL REI (MG) - CEP: 36301-160 
FONE: (32) 3379-5598 / E-MAIL: cepsj@ufsj.edu.br 
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PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: JANICE ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVEIRA  

ENDEREÇO: RUA ELIAS MIGUEL, 58 BAIRRO PROGRESSO  
OLIVEIRA (MG) - CEP: 35540-000 
FONE: (37) 99953-4356 / E-MAIL: janiceolvbio@gmail.com.br 
 
Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): 
Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br 
 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, 

rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, por mim, assim como 

pelo pesquisador responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada (s). 

 

Oliveira, 07 de dezembro de 2020.  

 

 

  

Nome do Participante Assinatura do Participante  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Nome do Pesquisador Assinatura do Pesquisador 
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Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

CÍRCULOS DE CIÊNCIAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM
ENCONTRO ENTRE A CONCEPÇÃO PROBLEMATIZADORA DE PAULO FREIRE E
O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO.

Janice Alexsandra de Oliveira Silveira

Universidade Federal de São João Del Rei-UFSJ/MG

2

16428519.6.0000.5151

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 4.538.659

DADOS DO PARECER

Projeto intitulado  CÍRCULOS DE CIÊNCIAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM

ENCONTRO ENTRE A CONCEPÇÃO PROBLEMATIZADORA DE PAULO FREIRE E O ENSINO DE

CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO., CAAE: 16428519.6.0000.5151, submetido a este comitê apresenta

relatório parcial notificando que houve atraso nas atividades de pesquisa em função da pandemia de Covid-

19.

Apresentação da Notificação:

Objetivo Primário:

O objetivo deste estudo é compreender, por meio de uma proposta formativa fundamentada na metodologia

da investigação temática, as interfaces

entre a Educação Problematizadora de Paulo Freire e o Ensino de Ciências por Investigação, tendo

Objetivo da Notificação:

Envio de Relatório Parcial

29/12/2020

Parecer Consubstanciado Emitido

Tipo de Notificação:

Situação da Notificação:

Data do Envio:

Justificativa:

Detalhe:

DADOS DA NOTIFICAÇÃO

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

36.307-352

(32)3379-5598 E-mail: cepsj@ufsj.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:
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Fábricas

UF: Município:MG SAO JOAO DEL REI
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em vista a construção de conhecimentos que

contribuam para a ressignificação das práticas de ensino-aprendizagem de Ciências nos anos finais do

Ensino Fundamental.

Objetivo Secundário:

Analisar as interfaces entre a Concepção Problematizadora de Paulo Freire e o Ensino de Ciências por

Investigação;

Investigar as relações entre o ensino de Ciências e a realidade social dos educandos;

Compreender a relação docência-discência e a composição do diálogo problematizador no ensino de

Ciências por meio de uma proposta formativa

fundamentada na metodologia da investigação temática de Paulo Freire.

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Comentários e Considerações sobre a Notificação:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Recomendações:

O relatório parcial do projeto indica que haverá prorrogação da finalização da pesquisa em função da

paralização das atividades educacionais em função da Pandemia de Covid-19. Entretanto, há de se

considerar que a pesquisa continuou em diferentes frentes, tais como "Foram desenvolvidos encontros com

os sujeitos da pesquisa por meio de vídeo conferência via ferramenta do Google Meet. Nestes encontros

discutimos variados temas, como por exemplo a história de vida que os encaminhou para a docência e os

sentidos que constroem acerca da realidade ambiental que os envolvem. Além disso, a pesquisadora

finalizou três capítulos teóricos, participou de um evento online apresentando sua pesquisa em andamento e

encaminhou sua pesquisa para qualificação, sendo aprovada". Também houve apresentação dos resultados

parciais no seguinte evento: 2º EnECI – Encontro de Ensino de Ciências por Investigação - Círculos De

Ciências: Um Diálogo Entre A Concepção Problematizadora De Paulo Freire E O Ensino De Ciências Por

Investigação. Autor: Janice Alexsandra de Oliveira Silveira Belo Horizonte, 14 e 16 de outubro de 2020.

Justifica-se, assim, a aprovação do relatório.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

36.307-352

(32)3379-5598 E-mail: cepsj@ufsj.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Praça Dom Helvécio, 74 - Sala 1.28 - Térreo - Campus Dom Bosco
Fábricas

UF: Município:MG SAO JOAO DEL REI

Página 02 de  03



UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ

Continuação do Parecer: 4.538.659

Após análise do relatório final do projeto intitulado CÍRCULOS DE CIÊNCIAS NOS ANOS FINAIS DO

ENSINO FUNDAMENTAL: UM ENCONTRO ENTRE A CONCEPÇÃO PROBLEMATIZADORA DE PAULO

FREIRE E O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO., 16428519.6.0000.5151, este CEP considera o

mesmo como aprovado, sendo tais documentos arquivados no sistema da Plataforma Brasil. Salienta-se

que o arquivamento não impede nova abertura de análise do projeto no caso de ocorrências ou denúncias

em torno do estudo.

Considerações Finais a critério do CEP:

SAO JOAO DEL REI, 12 de Fevereiro de 2021

Jacqueline Domingues Tibúrcio
(Coordenador(a))

Assinado por:
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