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2. INTRODUÇÃO 

A era digital exige competências, como: habilidade de comunicação; 

capacidade de aprender de forma independente; ética e responsabilidade; trabalho 

em equipe e flexibilidade, habilidades de pensamento, competências digitais e 

gestão do conhecimento este registro pode ser encontrado na Conferência Board do 

Canadá, em 2014 (Battes, 2016). A formação docente tem que ser pensada, 

também, nesta perspectiva. 

 Formar professores, em especial da educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental é um desafio. Este docente deve ter conhecimento e possui  

uma formação sólida e contínua. É imperativo que este processo de formação 

permeie, também a obra de Paulo Freire. 

Paulo Freire foi um grande contestador dos métodos de ensino 

conservadores, afirmou que estes não davam condições aos alunos de interação 

com o mundo, principalmente com falta de subsídios para questionamentos, 

considerando que os mesmos participavam de uma cultura de acomodação, o que 

não era compactuado pelo educador. O legado deixado por Freire propõe que a 

educação deveria ser uma ferramenta para que as pessoas criassem, produzissem, 

expandissem seus conhecimentos, e que as escolas não deveriam seguir a tônica 

de que ensinar se limite a transmitir saber; e que o professor deve ser um educador 

social. 

Entendemos que graduandos de Licenciaturas devem ler e discutir as obras 

de Freire, para além da sala de aula. Desta forma, o problema de pesquisa é: como 

se dá a continuidade de estudos sobre o legado de Paulo Freire com graduandos de 

Pedagogia?   

 
3. OBJETIVOS 

Os objetivos que nortearam a pesquisa: verificar como auxiliar um grupo de 

licenciandos na ampliação do conhecimento da biografia e obras de Paulo Freire; 

apresentar a experiência do uso de ambiente virtual de aprendizagem – rede social 

para estudo do legado de Freire. 

 

 
4. METODOLOGIA 



 
Pesquisa de natureza descritiva 

A pesquisa foi realizada em um ambiente virtual de aprendizagem – rede social 

Facebook. O uso desta rede social para fins de estudos escolares é destacado em 

vários estudos apresentamos Satur et. all  (2017), Lima et. all (2016). 

Uma graduanda de um curso de Pedagogia criou um grupo fechado para estudar a 

obra de Freire, a procura pelo grupo expandiu-se. Graduandos de outras 

licenciaturas solicitaram integrarem o grupo, bem como pessoas externas a 

instituição de ensino da data de criação grupo. 

O grupo existe desde fevereiro de 2016, para este estudo fizemos um recorte, 

apresentaremos as atividades realizadas de 09/07 a 18/8. 

Neste período, participaram 43 sujeitos, graduandos do 2º período do curso de 

Pedagogia, de uma instituição de ensino superior salesiana. Os sujeitos foram 

convidados a interagirem no grupo por meio de indagações sobre a obra de Freire. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado aos sujeitos que 

interagiram no grupo, quando concordaram assinaram o termo.  Aqueles sujeitos 

que visualizaram e/ou curtiram somente as indagações postadas não foi preciso. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, pelo Parecer 

Consubstanciado. 

Os dados coletados foram organizados em uma tabela com os seguintes dados: 

data de publicação, indagação postadas, número de sujeitos que visualizaram, 

curtiram e responderam as indagações. As postagens pelo líder do grupo foram 

aninhadas por postagens e analisadas quantitativamente e qualitativamente. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 Segundo Gadotti (1996, p.28), Paulo Freire Reglus Neves Freire, conhecido 

no Brasil e no exterior apenas como Paulo Freire, nasceu em Recife, PE, em 19 de 

setembro de 1921, era filho de mãe costureira e pai militar, muda-se com a família 

para Jaboatão dos Guararapes, muito conhecida na região do nordeste. 

Freire (1980) narrou que “Em Jaboatão perdi meu pai. Em Jaboatão experimentei o 

que é a fome e compreendi a fome dos demais. Em Jaboatão quando tinha dez 

anos, comecei a pensar que no mundo muitas coisas não andavam bem. Embora 

fosse criança comecei a perguntar-me o que poderia fazer para ajudar os homens.” 



O epistemólogo aprendeu a ler a sombra das mangueiras do  quintal de suas 

casas, com palavras do seu mundo. Ele estuda, depois de um tempo aos 13 anos 

fica sem estudar, por falta de condição financeira. Pois seu pai faleceu e sua mãe 

ficou sem condições de manda-lo para escola. Após um tempo sua mãe consegue 

uma bolsa de estudo no Colégio Oswaldo Cruz, onde estudou de 1937 a 1942. 

Terminou o ensino fundamental e o ensino secundário. Na época era outros os 

nomes que se dava ao ensino até chegar a faculdade.  

Nesse mesmo colégio, Colégio Oswaldo Cruz, teve seu primeiro emprego, em 

1941, como professor de Língua Portuguesa. Nessa época não havia os cursos que 

hoje temos nas Universidades.  As opções eram poucas, como; Área da Saúde, 

Filosofia, Arte e Direito. Então ele faz sua opção e ingressa na Faculdade de Direito 

do Recife. Mas desiste na primeira causa. Levado por um amigo a atender um 

dentista para fazer uma cobrança desiste, pois o mesmo disse: se levar minhas 

ferramentas de trabalho como vou sustentar minha família? Ele fica sensibilizado e 

abandona a “causa” na certeza que não queria isso para sua vida.  Após Paulo 

Freire vai trabalhar no SESI, onde faz uma profunda experiência e fica responsável 

pela relação entre escola e família. Sendo diretor superintendente de 1954 até 1956. 

Seu legado é marcado por ter sido oprimido, e capaz de ler o mundo, agir para 

deixar de sê-lo. Desta forma, entende-se que sua obra delimitada pela ação e/ou 

educação libertadora se desenrolam como forma de nortear a ação do outro para 

libertar-se.  

O blog da London School of Economics Economic Political e Science publicou 

em 12 de maio de 2016 um quadro que destaca a versão em inglês do livro 

"Pedagogia do Oprimido", do brasileiro Paulo Freire, como a terceira obra mais 

citada por pesquisadores internacionais nas Ciências Humanas no ranking do 

Google Acadêmico. 

Uma busca sobre a obra de Freire em concursos para docentes, no Brasil, 

encontramos a Pedagogia da autonomia como obra mais citada. 

Dos desafios da formação docente apresentamos a necessidade deste 

profissional saber encantar seus alunos para a era digital. Momento este, que há 

acesso a informação ao toque dos dedos, deste que haja uma conexão com a 

internet. Antes de saber ensinar, utilizar tecnologias digitais and juntos as outras 

tecnologias o docente precisa ser um encantador pelo conhecimento, conhecer a 

realidade do aluno, saber adequar a linguagem para se comunicar com o aluno 



possibilitando-o em seu crescimento humano, bem como auxiliando a saber 

solucionar problemas, de modo que não infira na ética do estar humano. (Boff, 2008) 

Desta forma, entende-se que a atividade docente precisa ser encantadora, 

mediante a conscientização do estar no mundo, como proposto por Freire. Estar no 

mundo como proposto pelo autor, é ser competente ao compreender o tempo, 

espaço, ações e ideologias onde se vive para poder atuar/viver.  

Alves (ano) apud Nietzsche, “o educador é parte de uma tarefa mágica, capaz 

de encantar”. Desta forma, entende-se que o docente precisa “compreender o 

mundo” Freire (1996) para dar conta de ser um encantador. Compreende-se que o 

encantador é aquele que envolve o outro, consegue fazer com que ele se maravilhe 

com algo. Desafio difícil ao docente que tenha sido formado para transmitir 

conteúdo, difícil, também, aqueles que não deram conta em compreender o mundo. 

É por esta vertente que se pode ler a obra Pedagogia da Autonomia de Freire 

(1996), o autor afirma que não há docência em discente (p.23). Se, não houver o 

outro para encanta-lo, para caminhar junto no encantamento da descoberta do 

mundo por meio dos conteúdos escolares, a escola perde sua função social.  

Freire registrou, na mesma obra citada: “essas condições implicam ou exigem 

a presença de educadores e educandos criadores, instigantes, inquietos, 

rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”. (p.26) O trabalho docente precisa 

encantar o outro na busca, procura da compreensão do ser e estar humano, no 

entendimento do reflexo do agir, é preciso ter clareza do retorno a curto médio e 

longo prazo da ação realizada.  

Desta forma, apreende-se que ensinar não é transferir conhecimento Freire 

(p.47). Esta ideia implica mudança do desenho da aula, do modo de pensar do 

professor ao organizar sua prática educativa. 

Desenhar a prática educativa pode significar tarefa árdua (VASCONCELLOS, 

2007) ou prazer, pois quando o docente capta a necessidade desta mudança pode 

auxiliar/facilitar esta atividade. A prática pedagógica deve auxiliar na formação da 

pessoa, conscientes de seus valores éticos e morais, construtores de projetos de 

vida, mediante a dignidade da vida humana (FREIRE, 19; CANDAU, 2000; 

LIBANEO, 2005). 

Destaca-se o diálogo sobre o redirecionamento da prática pedagógica pelo 

uso das metodologias ativas. Freire não registrou em seu legado a palavra ativa, 



mas a forma como conduziu suas ideias sobre o aluno e a forma do trabalho 

docente deixa claro que ele entendia e propunha o uso destas. 

Tem-se que o legado deixado por Freire para a formação docente nos auxilia 

na reflexão e ação para compreender o mundo, a si e ao outro. 

 
6. RESULTADOS 

 

 A interação dos sujeitos no grupo de estudos de estudos ficou registrada da 

seguinte forma: 705 visualizações, 80 curtidas e 21 respostas durante o período da 

coleta de dados, como apresentado na figura 1, abaixo. 

 

Figura 
1 – 

Interação dos sujeitos no grupo de estudos 

 
 
     Fonte:  Autores 
 
 

Entende-se que mediante o resultado apresentado, faz-se necessário ouvir os 

sujeitos, tendo em vista a baixa participação em responder as postagens (citações 

sobre obras de Paulo Freire). 
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O quadro 1, a seguir apresenta as postagens realizadas pela organizadora do 

grupo e as interações dos sujeitos mediante as possibilidades da rede social. Para 

ajuste do quadro utilizamos: V para visualizações, C para curtir e R para resposta. 

Quadro 1- Postagem e registro da participação 

Data Publicação V C R 
17/8 O nosso Grupo de Estudos está auxiliando você na sua formação ? 23 3 1 

 Qual a importância do Grupo de Estudos Paulo Freire na sua formação 
acadêmica? 

49 3 4 

17/8 Leitura 6ssencial para aprofundar o estudo sobre o mais célebre educador 
brasileiro Paulo Freire.Não esqueça de deixar seus comentários. 

31 4 1 

16/8 Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. 
Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também 
simplesmente reprodutora da ideologia dominante (...) 
Paulo Freire 

Deixe seu comentário aqui. NOVIDADES Chegaram as camisetas, lindas! 
Acabou de chegar o livro e squeeze. Kite para sorteio. 

47 9 4 

16/8 Para você, como está sendo a experiência de conhecer a vida e obra de 
Paulo Freire? Está contribuindo na sua formação? 

28 14 1 

14/8 Não percam! Excelente material, que vai contribuir na nossa formação 
continuada. 

24 1 0 

14/8 Vida e obra de Freire. 31 2 0 

11/8 Está no formato figura cole ak - 2 2 

10/8 Vamos todos participar e também a garantir esse material. Ainda há tempo... 
Prazo foi prorrogado até 18/08/17. 

59 3 4 

10/8 *” O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
submissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos 
a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos abjetos 
cognoscíveis...” ( Pedagogia da Autonomia- Paulo Freire página 14 ) 

Comentário: 

Como futuros educadores devemos reforçarmos o senso crítico de nossos 
alunos, para que estimule seus próprios pensamentos e conclusões, e 
estimulando também o gosto pela pesquisa. 

35 5 1 

10/8 Prorrogado à participação. Faça já sua citação e comente. 
18/08/17 

Nome dos livros:  
Pedagogia do Oprimido. 
Pedagogia da Autonomia.  
Pedagogia da Indignação.  
Educação e Política . 

ISSO TUDO TEM QUE ACONTECER NO MÊS DE JULHO. 
Faça seu trabalho e posta aqui na página.  

É preciso fazer dez comentários... 

Não vale repetir citação.  
Valendo 30h na ficha( Horas Complementares) 
Cada aluno precisa ler uma obra, ou um capítulo, colocar duas citações, 
nome do livro e página. Manter interações entre os colegas... 

Obs: Os alunos que tiverem efetiva participação vai concorrer ao kit. 
●Pen-drive( áudio-livro) 
●Camiseta oficial do grupo 

39 4 1 



●Livro ( Pedagogia da Autonomia) 
●Squeeze personalizado 

25/7 Pedagogia do oprimido.. Em seu último parágrafo, Paulo Freire escreveu: 
“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: 
nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo 
em que seja menos difícil amar.”. 

21 3 1 

24/7 Pelo graduando: 
José Amadeu De Siqueira.   
"A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades,na defesa dos 
seus direitos em face da autoridade dos pais,do professor e do estado" "   
(FREIRE,Paulo.Pedagogia da autonomia:saberes necessários à prática 
educativa.46a edição, Rio De Janeiro,Paz e Terra,2013) (pg.103)..  

COMENTÁRIO :   
A Dialética de Marx; aqui se reflete no crescimento da consciência do 
indivíduo quanto ao conhecimento do seu "eu". 

16 1 1 

8/8 Está no formato figura, copia a qui 15 2 1 

8/8 Antes de falar de Freire é preciso ler suas obras... Fato. 

Vídeo Filosofia e Sociologia 

27 3 0 

4/8  Não resolvemos bem, ainda, entre nós, a tensão que a contradição 
autoridade- liberdade nos coloca e confundimos quase sempre autoridade 
com autoritarismo, licença com liberdade ." 

(FREIRE, Paulo- Pedagogia da Autonomia:saberes necessários à prática 
educatida/ Paulo Freire.- São Paulo : Paz e Terra,1996.-Coleção 
Leitura.P.37) 

19 1 0 

25/8 “Por isso é que, na formação permanente dos professores,  
o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática.  
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem  
que se pode melhorar a próxima prática”  
(PAULO FREIRE, Pedagogia da Autonomia, 1997:44). 

Comentário: Um dos sabores necessários ao (à) educador (a) é a avaliação 
crítica sobre a própria prática. Por isso estamos aqui no "Grupo de Estudos", 
para vivenciar este saber de que fala Paulo Freire. 

39  1 

25/7 *"Este saber, o da importância desses gestos que se multiplicam diariamente 
nas tramas do espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir 
seriamente. É uma pena que o caráter socializante da escola , o que há de 
informal na experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja 
negligenciado. Fala-se quase exclusivamente do ensino dos conteúdos , 
ensino lamentavelmente quase sempre entendido como transferência do 
saber"  
(FREIRE, Paulo- Pedagogia da Autonomia:saberes necessários à prática 
educatida/ Paulo Freire.- São Paulo : Paz e Terra,1996.-Coleção 
Leitura.P.19) Comentário: Será que é apenas conteúdo que se aprende na 
escola???Abraços !!!! 

24 1 0 

25/7 Vídeo Em 1994, o recém-eleito FHC havia proposto, durante sua campanha 
presidencial, um teste para avaliar a educação nas escolas públicas. O 
objetivo era constatar que o problema da educação era a má qualidade do 
ensino e incompetência dos professores. Vejam a resposta do prof. Paulo 
Freire. 

16 2 0 

24/7 Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo 
gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e 
o que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente.  
(FREIRE, 1996, P.31) 

COMENTÁRIO: O ciclo gnosiológico que é esse momento da aprendizagem 
em que eu reflito criticamente.  
GNOSE= CONHECIMENTO ... 

26 3 3 



24/7 "Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz 
com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas 
ensinar os conteúdos mas também ensinar a pensar certo. Aí a 
impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, mecanicamente 
memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de frases e de idéias 
inertes do que um desafiador. O intelectual memorizador, que lê horas a fio, 
domesticando-se ao texto... " 
(FREIRE, Paulo- Pedagogia da Autonomia:saberes necessários à prática 
educatida/ Paulo Freire.- São Paulo : Paz e Terra,1996.-Coleção 
Leitura.P.14) 

Comentário 
Será que queremos ser o tipo de professor Robótico? Ou seja, aquele que 
decora , e repassa sem questionamentos, críticas, e pior, sem interiorizar o 
saber? Qual é o cuidado que devemos ter com nossos alunos para que não 
sejam papagaios da sociedade, sem desenvolver autocrítica , autonomia, e 
sem relacionar o saber com seu cotidiano???Para que isso não aconteça 
devemos, portanto, não sermos o papagaio, o robô, o professor que sabe o 
que deve ensinar mas não sabe porquê de ensinar . Deixo aqui uma pergunta 
a todos: Como podemos contribuir para que nossos alunos sejam 
contagiados pelo senso crítico??? 
Obrigada pela oportunidade de aprender com vocês. Abraços! 

26 2 5 

24/7 Chamada aos membros do grupo -podemos falar de nossas inquietudes de 
forma simples, porém vamos participar: aprenda à dizer sua palavra.  

23 2 0 

24/7 "Devo revelar aos alunos a minha capacidade de analisar,de comparar,de 
romper.Minha capacidade de fazer justiça, de não falhar a verdade."  
(FREIRE,Paulo.Pedagogia da autonomia:saberes necessários à prática 
educativa.46a ed .,Rio de Janeiro,Paz e Terra,2013,p.96) 

22 3 4 

17/7 Folha de São Paulo  
Sexta-feira 09/06/17 
Coluna C4 ilustrada 
PROVOCAÇÃO 
Pelo graduando JOSÉ AMADEU DE SIQUEIRA. 

"Não dá para viver sem sonho, sem utopia." 
Pedagogia da Autonomia. 
Cap. 2.8 
"Os sonhos são essenciais para a evolução da consciência. São eles que nos 
projetam de um presente incerto a um futuro planejado. Sonhos são projetos 
inacabados do "vir a ser" humano. 
Quando trabalhamos sabendo que educadores são plantadores de sonhos 
trazemos para sala de aula a essência da boniteza humana defendida por 
Paulo Freire. 

35 4 3 

14/7 “Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A 
questão é: sua base ideológica é inclusiva ou excludente?” (Paulo Freire) 

29 4 2 

9/7 Pedagogia da Autonomia pág 104: 
A participação dos pais se deve dar sobretudo na análise,com os filhos,das 
consequências possíveis da decisão a ser tomada.”Pela graduanda Jessica 
Zanin Ferreira. 

24 2 0 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A organização da continuidade dos estudos sobre o legado de Paulo Freire 

com graduandos de Pedagogia pode ocorrer por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem, rede social. Necessita-se de um líder do grupo, que seja conhecedor 

deste legado e tutorie as atividades. 

https://www.facebook.com/jessica.z.ferreira?fref=gs&hc_location=group
https://www.facebook.com/jessica.z.ferreira?fref=gs&hc_location=group


A continuidade desta pesquisa com os sujeitos se faz necessário pela 

continuidade dos estudos do legado de Freire, mediante a quantidade de 

visualizações e baixa participação nos comentários bem como sobre a questão da 

aprendizagem dos graduandos, em relação: a atividade de escrita, dificuldade em 

entender o legado de Freire.  

Os sujeitos que responderam as indagações ou postagens eram sujeitos que 

possuem docentes em casa (mãe ou marido), em um dos casos o marido do sujeito 

estava estudando para concurso. Tem que encontrar respostas pela participação 

tímida ou apenas por curtir ou visualizar, sabemos que o perfil do aluno  do curso de 

Pedagogia 
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