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Nas últimas décadas, os temas sus-
citados pela obra freiriana tornaram-se 
núcleo de debates sociais e educacionais, 
acentuando os paradigmas de uma educa-
ção cada vez mais libertadora. A preocupa-
ção com a conscientização do homem na 
práxis concreta vem se fortalecendo cada 
vez mais entre os educadores, tornan-
do-se objeto de reflexões e pesquisas que 
buscam, na unidade dialética das relações 
homem-mundo, os princípios fundamen-
tais de uma prática transformadora. 

Nesse universo, insere-se o livro 
de José Rubens Jardilino, Retalhos bio-
bibliográficos, um trabalho de reconstru-
ção da trajetória freiriana, estruturado 
em informações, análises e reflexões 
organizadas sobre a vida e a obra de 
Paulo Freire. Estudioso da educação, 
autor em outras áreas do saber, pro-
fessor e pesquisador atuante, Jardilino 
sustenta, em Retalhos, plena identifica-
ção com o freirianismo1 e mantém um 
eixo dialógico entre os capítulos, que 
não apenas se justapõem, mas também 
dialogam entre si, trazendo à tona pres-
supostos epistemológicos baseados no 
desenvolvimento histórico da relação 

sujeito-objeto.
As páginas iniciais buscam uma 

interpretação histórico-antropológica 
para o melhor da bibliografia freiriana, 
ao mesmo tempo em que estabelecem 
uma analogia entre a visão filosófica de 
educação de Freire e a recepção crítica 
de sua obra. 

As páginas seguintes fazem o 
rastreamento da trilogia freiriana e res-
saltam conceitos-chave de sua filosofia. 
Jardilino explicita o pensamento de 
Freire sobre a Educação, articulando 
observação etnográfica, reconstru-
ção histórica e análise situacional. A 
complexidade da síntese nos dá o perfil 
crítico da dimensão do gerenciamento 
ideológico e político das Pedagogias: do 
Oprimido à da Esperança e, desta, à da 
Autonomia. O processo de construção 
utilizado estabelece, cronologicamente, 
a estrutura do pensamento freiriano, in-
fluenciado por correntes filosóficas existent
cialistas, fenomenológicas, humanistas 
e marxistas. Assim, em Educação e a 
cultura e Educação bancária x problema-
tizadora há um ritmo veementemente 
polêmico em seu veio, que se completa 

*Bacharel em Letras. Mestre em 
Educação (UNINOVE) e professora 
do Departamento de Educação 
da UNINOVE.

JARDILINO, José Rubens L. Paulo Freire – retalhos biobibliográficos. 
São Paulo: Pulsar, 2000.

Niulza Antonietti Matthes*

1Neologismo usado pelo profes-
sor José Eustáquio Romão no 
prefácio da obra.



194

E
C
C
O
S

R
E
V.

C
I
E
N
T.

n. 1
v. 3

jun.
2001

Resenhas
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (n. 1, v. 3): 173-204

na concepção dialética da dialogicida-
de. A interpretação antropológica dos 
conceitos Humanização x Humanismo 
penetra no complexo universo das sig-
nificações que tornam a vida social uma 
reconstrução permanente. 

O conceito filosófico da educação 
de Freire é explorado como um concei-
to político, e seu método, como uma 
estratégia revolucionária. Um dos pon-
tos altos do livro é a crítica a algumas 
análises reducionistas do pensamento 
freiriano, que insistem em limitá-lo 
apenas pelo viés do método de alfabe-
tização de adultos. 

O texto ascendente convida-nos 
à reflexão sobre a história vivida, 
trabalhando o binômio contraditório 
Conscientização x Alienação, o que 
nos remete, com Freire, para além das 
fronteiras do marxismo. As políticas 
culturais públicas do país consomem-
se num esgotamento de recursos em 
nome dos direitos humanos e dos in-
teresses de um mercado de consumo. A 
herança humanística, trazida pelas luzes 
da Modernidade, carrega uma teoria 
revolucionária, marcada, porém, com o 
selo da opressão/alienação característico 
da época Medieval: “Foi especialmente 
neste século que o homem reinventou, 
com o auxílio de todo instrumental 
da ciência e da técnica, a opressão ao 
semelhante da maneira mais desumana 

possível na história” (p. 42). O contra-
poder de uma educação libertadora é 
antídoto seguro para proteger os espaços 
de liberdade e autonomia no processo 
de humanização de sujeitos construtores 
de seu mundo e de sua história. Nesse 
contexto, a filosofia da educação de 
Freire ganha destaque, ao resgatar a 
escola como um equipamento social 
de co-responsabilidade da sociedade 
e dos movimentos populares, e nosso 
papel de educadores adquire soberania 
como ensinantes/aprendentes, co-par-
ticipantes no processo de construção do 
conhecimento. 

Paradoxalmente, a proposta freiria-
na encontra resistências ligadas não só 
a questões ideológicas, mas também à 
formação tradicional de nossos professo-
res. Numa perspectiva contemporânea, 
a escola é um espaço pedagógico em 
constante reinvenção do ato de aprender 
a aprender, um fórum pluralista de idéias 
mediatizado pela dialogicidade e pela 
consciência crítica. Essa linha de pensa-
mento ressalta a necessidade da formação 
reflexiva do professor, tema relevante de 
pesquisa educacional no momento con-
temporâneo. Jardilino prioriza a organi-
zação desse processo reflexivo em quatro 
ações básicas: descrição, informação, 
confrontação e reconstrução – que per-
mitem ao docente pensar e repensar sua 
prática, resgatando a dimensão de suas 
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ações para poder reconstruí-las. 
Na análise de Ética e estética freire-

ana, o autor afirma ser fundamental o 
resgate do pensamento de Paulo Freire 
como instrumento de humanização, já 
que a “ética cínica” (p. 52) dos tempos 
modernos radicaliza a visão do “cada um 
por si e Deus contra todos”, instalando 
o lema da “ética do cotidiano e da mo-
ral contemporânea” (p. 52). Herança 
dos tempos modernos, o progresso 
tecnológico desconstruiu o paradigma 
do trabalho; o capital assumiu posição 
de destaque; o produtivismo radical 
gerou um materialismo vulgar, elevando 
o individualismo à soberania absoluta 
como visão de mundo. Paradoxalmen-
te à posição do homem como sujeito 
de seu próprio mundo, contrapõe-se 
a fragilidade de seu estar-no-mundo, 
nestes tempos em que as relações dos 
homens se tornam tão precárias e fá-
ceis de ‘rasgar’. Assim, mais uma vez, 
Retalhos ressalta o papel prioritário de 
uma educação libertadora no resgate 
da solidariedade, das experiências sociais 
vivenciadas numa dimensão cultural, de 
uma “ética de responsabilidade” (p. 53) 
que permita ao homem a consciência de 
suas ações. A admissão de horizontes 
mais largos resgata as idéias de Freinet, 
Rogers, Dewey, Snyders, Vygotsky e 
Gadotti, entre muitos outros citados no 
livro, delimitando, simultaneamente, 

a singularidade e a universalidade do 
pensamento freiriano em sua proposta 
pedagógica de uma “educação liberta-
dora e conscientizadora, que pode se 
universalizar em qualquer espaço em 
que homens e mulheres se encontrem 
em uma situação de aculturação opres-
siva e desumanizante”. (p. 56)

Ignorar o papel dos conflitos sociais 
e atribuir o dinamismo dessas forças 
ao contexto histórico, emanações da 
tecnologia e da ideologia dominante, é 
calcar-se em uma visão da História em 
que os homens são simples joguetes 
do destino. O que conhecemos como 
sociedade de massa é conseqüência do 
processo dialético desenvolvido pelo 
capitalismo e pelas forças sociais de oposi-
ção, criando a utopia de uma sociedade 
igualitária. Dessa forma, saltando da an-
tropologia para a pedagogia e desta para 
a teologização, Jardilino intensifica a 
visão religiosa inserida na obra freiriana, 
interpretando essa influência a partir de 
três antagonismos conceituais: Opres-
são/Libertação, Esperança/Consciência, 
Denúncia/Anúncio, evidenciados na 
práxis cristã. No desafio à criatura, cuja 
tarefa se torna a permanente recriação 
do mundo, a educação é compromisso 
político, a libertação (humanização) 
tem valor transcendental e a visão 
freiriana, misto de denúncia e luta utó-
pica, é a palavra do profeta. Marcadas 
inicialmente pela corrente humanista 
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e existencialista, as idéias religiosas de 
Freire constituem uma reação às visões 
que minimizam o potencial do ser, redu-
zido a uma coisa, à mercê das entidades 
superiores. A alienação confunde-se com 
o “pecado” na visão cristã e produz uma 
atitude conformista com a realidade. 

Nas páginas finais, o autor acres-
centa extensa e pormenorizada biblio-
grafia comentada dos livros de Freire 
(noção peculiar e determinante para o 

estudioso e para o educador), arremate 
digno da tessitura de Retalhos, que fecha 
o livro em círculo, pedindo releitura.

O livro de Jardilino é decisivo ao 
colocar para o leitor diferentes olhares 
sobre a obra de Freire. Texto sintético, 
linguagem fluente, sem obstáculos à 
compreensão, pede leitor versado na 
obra de Paulo Freire, mas, seguramente, 
é leitura obrigatória para os pesquisado-
res da educação.


