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FREIRE, Paulo Reglus Neves. Educação e atualidade brasileira. 
Organização e contextualização de José Eustáquio Romão. São 
Paulo: Cortez, 2001.

A UTOPIA DE UM SONHADOR

Vivaldo Paulo dos Santos*

Estudar seriamente um texto 
é  estudar o estudo de quem, estudando, o escreveu.1

*Pedagogo e filósofo. Mestre em 
Educação pela UNISAL e professor 
do Departamento de Educação 
da UNINOVE.

1FREIRE, P. Ação cultural para a 
liberdade, 1981: 10.

A caminhada de Paulo Freire não 
começou naquele dia 19 de setembro de 
1921, nem terminou no fatídico 2 de 
maio de 1997, quando fomos privados 
de sua presença física. Como seu aluno, 
companheiro de trabalho e amigo estou, 
a cada dia, mais convencido disso.

Falar de Paulo Freire é sempre uma 
tarefa deliciosa. É penetrar na alma do 
mundo para vasculhar o lado incôn-
dito do ser. Passear por suas obras é 
percorrer um caminho repleto de lutas, 
de imagens, de utopias, de sonhos, de 
esperança... Mas sem tirar os pés da 
realidade concreta.

Em Educação e atualidade brasileira, 
não é diferente. No prefácio, escrito a 
dez mãos, Carlos Alberto Torres, Fran-
cisco Gutiérrez, José Eustáquio Romão, 
Moacir Gadotti e Walter Esteves Garcia, 
fundadores do Instituto Paulo Freire, 
anunciam as bases históricas, políticas 

e ideológicas em que se apoiará essa 
caminhada. 

Coube a Romão, obstinado e 
incansável freiriano, organizar e a 
contextualizar esse primeiro trabalho 
de fôlego de Paulo. Agindo como um 
verdadeiro escafandrista e guiado pelo 
firme propósito de respeitar o que lhe 
fora confidenciado pelo próprio au-
tor, em vida – a saber, a necessidade de 
contextualização de sua tese, antes de 
uma eventual publicação –, o intelectual 
mineiro mergulha fundo no contexto 
histórico e nas fontes teóricas, tanto 
internacionais quanto nacionais, que 
fundamentaram esta obra, para resga-
tar os eixos fundantes e norteadores do 
pensamento freiriano; pensamento que 
apresenta como uma de suas principais 
características a insistente e persistente 
luta de (re)leitura e (re)escrita do mundo. 
Esse esforço epistemológico freiriano se 
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caracteriza pela presença constante de 
uma tensão dialética entre a ‘consci-
ência real’ e a ‘consciência possível’. 
O cenário em que foi sendo gestado o 
pensamento do educador pernambucano 
encontra-se permeado por influências 
resultantes das ideologias internacio-
nais que ganharam força, sobretudo a 
partir da primeira guerra mundial, e 
que se foram redefinindo, reorganizan-
do e reestruturando depois da segunda 
guerra. Essas ideologias afetaram as di-
versas esferas do pensamento humano, 
sob os seus diversos olhares: o filosófico, 
o político, o econômico, o social, o re-
ligioso etc. O Brasil, como não poderia 
deixar de ser, sofrera também as reper-
cussões dessas múltiplas transformações 
ocorridas nos países dominantes, o que 
acabou resultando, em última instância, 
no desencadeamento dos movimentos 
políticos, econômicos e sociais aqui veri-
ficados, principalmente a partir dos anos 
20, e que se foram acentuando depois da 
era Vargas. 

O cenário intelectual brasileiro 
daquele momento passava também 
por uma profunda e significativa 
transformação. O Instituto Superior 
de Estudos Brasileiro (ISEB), criado em 
1955, representou, de alguma forma, 
um espaço em que as idéias – por vezes 
discordantes – de cultura e educação 
no Brasil se abrigavam. O ISEB fora, 

sem dúvida, uma das muitas fontes 
em que Paulo bebera a água do saber, 
e com a qual colaborou, sobretudo na 
terceira fase da instituição, quando 
esta contava com o professor Álvaro 
Vieira Pinto na presidência. Não há 
dúvida de que o contexto que marcou 
a formação intelectual de Paulo Freire 
é muito mais amplo do que o ISEB, 
conforme o demonstrou Celso Beisiegel 
(1989). Também o vasto referencial bi-
bliográfico que norteou a feitura desta 
obra, na forma de tese de concurso 
apresentada em 1959, é testemunha 
da largueza do horizonte intelectual de 
Paulo. Largueza essa que talvez tenha 
sido a principal causa de sua derrota 
e de sua vitória. Explico: a sua classi-
ficação em segundo lugar no concurso 
para professor catedrático da cadeira 
de História e Filosofia da Educação na 
Escola de Belas-Artes da Universidade 
de Pernambuco significou, por um lado, 
sua derrota; no entanto, por outro, se 
pergunta: “Finalmente, ganho o con-
curso, teria havido o desafio do exílio? 
Sem o desafio do exílio, teria Paulo 
Freire realizado a obra pedagógica que o 
projetou para o mundo e o colocou en-
tre os mais importantes educadores do 
século XX?” (Paulo Rosas, Depoimento 
I: p. LXIX). É o próprio Paulo quem 
responde a essas indagações: “Perdi a 
cátedra e ganhei a vida” (id. ib.). Na 



138

E
C
C
O
S

R
E
V.

C
I
E
N
T.

n. 2
v. 3

dez.
2001

Resenhas
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (n. 2, v. 3): 121-138

minha modesta opinião, Paulo perdeu 
a cátedra, transformou a vida e ganhou 
o mundo. Parece não haver nenhuma 
dúvida de que os últimos acontecimentos 
ocorridos na vida de Paulo Freire, depois 
dos anos 1959, viriam marcar definiti-
vamente sua vida e a de sua família. “A 
partir dos anos 60, pai começa a se fazer 
conhecer fora de Recife (...) A mudança 
para Brasília, o golpe militar, a prisão e 
o exílio do pai, que também passou a 
ser o nosso, foram acontecimentos que 
poderiam ter destruído nossa família. 
No entanto, nosso sofrimento nos uniu 
ainda mais.” (Cristina Freire, Depoi-
mento II: p. LXXX)

Voltando à tese de Paulo, mesmo 
sem ter saído dela, é oportuno que se 
diga que a obra Educação e atualidade 
brasileira, apesar de ter sido produzida 
nos idos de 59, continua indiscutivel-
mente atual. Está marcada pela utopia, 
no sentido de um projeto político-
pedagógico que tem como horizonte 
a transcendência do ser humano de 
sua consciência intransitiva e ingênua 
para a consciência transitiva e crítica. 
Isso implica em compreensão e discer-
nimento dos condicionantes históricos 
e culturais como fatores determinantes 
da historicidade humana. O homem, 
“estando nele, pode também sair dele. 
Projetar-se. Discernir. Conhecer. (...) 
Essa transitividade do homem faz dele 

um ser diferente. Um ser histórico. 
(...) Um criador de cultura. A posição 
que ocupa na sua circunstância é uma 
posição dinâmica” (p. 10). Educação e 
atualidade brasileira traduz ainda hoje 
os grandes questionamentos da educa-
ção que continuam desafiando a todos 
nós educadores do século XXI. Àquela 
época, era possível verificar, na obra 
de Paulo, uma acentuada preocupação 
com as questões relacionadas à teoria 
e à prática na educação escolar, ao dis-
tanciamento entre educação e realidade 
social, ao processo de centralização das 
decisões. “No campo educativo, este 
centralismo vem tendo consequências 
desastrosas. A mais funesta... é a que 
procede a enfatização da inorganicidade 
de nosso processo educativo, que vem 
fazendo retórico e inadequado às linhas 
centrais da nova cultura que estamos 
vivendo no país” (p. 55). 

Os temas sobre educacção escolar 
que povoam o imaginário dos maiores 
educadores e pensadores educacionais 
da atualidade já se faziam presentes 
no imaginário freiriano dos anos 50: 
“Somente uma escola centrada demo-
craticamente no seu educando e na 
sua comunidade local, vivendo as suas 
circunstâncias, integradas com seus 
problemas, levará os estudantes a uma 
nova postura diante dos problemas de 
contexto” (p. 85). 


