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Fazendo história e a desvendando opressão  
Uma entrevista com Paulo Freire  

 
 
Como educadores progressistas, percebo que temos a responsabilidade ética 
de lutar para desvendar as situações de opressão. Acredito que temos a res-
ponsabilidade de criar novas formas de compreender as realidades políticas 
e históricas que criarão possibilidades para a mudança. Eu acho que esse é 
o nosso papel: encontrar formas de trabalho através da mudança para, pouco 
a pouco, a opressão desvendar sua realidade. 
 
Nesse momento da história, parece que temos responsabilidades particula-
res. Forças reacionárias estão tendo sucesso, recentemente, em proclamar o 
desaparecimento das ideologias e a emergência de uma nova história sem 
classes sociais e, portanto, sem interesses antagonistas nem guerras de 
classe. Ao mesmo tempo, eles pregam que não é necessário continuar a falar 
sobre sonhos, utopia ou justiça social. E ainda assim, para mim, é impossível 
existir sem sonhos. Como podemos nos posicionar a esse discurso neolibe-
ral, que é exibido como verdade nos dias de hoje, e mantermos os nossos 
sonhos vivos? Uma forma, eu acredito, é elevar a consciência política dos 
educadores.  
 
Doutrinas neoliberais tendem a limitar a educação à prática tecnológica. A 
educação está sendo vista não mais como formação, mas somente como 
treino. Acredito que temos que continuar criando formas alternativas de traba-
lhar. A prática educacional implementada de forma crítica pode ser uma con-
tribuição indispensável para a luta política. A prática educacional não é a úni-
ca chave para a transformação social necessária para garantir os direitos 
humanos, mas acredito que nenhuma transformação ocorrerá sem ela. A 
educação pode dar as pessoas uma maior clareza para “ler o mundo”, e essa 
clareza cria a possibilidade de intervenções políticas. Essa é a clareza que 
vai desafiar o fatalismo neoliberal.  
 
A linguagem dos neoliberais fala da necessidade do desemprego, da pobreza 
e da desigualdade. Eu acho que é nossa responsabilidade lutar contra esse 
fatalista e mecânico modo de entender a história. Quando as pessoas atribu-
em a fome ou a pobreza que as destroem ao destino ou a Deus, há  poucas 
chances de ações coletivas. Da mesma forma, se somos levados a acreditar 
nos discursos econômicos neoliberais que explicam como a situação de falta 
de moradia ou pobreza são inevitáveis, as oportunidades de mudança tor-
nam-se nulas e o nosso papel em trazer mudança fica oculto. Para mim, es-
tar no mundo significa transformar e re-transformar o mundo –  e não se 
adaptar a ele. Como seres humanos, certamente a nossa principal responsa-
bilidade é intervir na realidade e manter o nosso senso de esperança. Como 
educadores progressistas, devemos estarmos firmes no propósito de manter 
essa responsabilidade. Devemos nos esforçar em criar um contexto para as 
pessoas desafiarem percepções fatalistas sobre as suas situações e perce-
berem que somos todos partes no fazer da história.  
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Para uma “pedagogia do desejo” 
 
Tome, como exemplo, um trabalho com moradores de rua. Tenho cautela em 
falar dos detalhes, uma vez que cada contexto é único e não acredito em 
abordagens prescritas. Em cada situação, ao invés de desenvolver formas de 
trabalho, temos que ir até as pessoas e discutir com elas o que precisa ser 
feito em seu contexto. Nesse exemplo, contudo, nas ações e nas formas de 
falar, eu estou interessado em criar um contexto no qual moradores de rua 
possam reconstruir seus desejos e anseios – o desejo de começar de novo 
ou de começar de diferentes formas. Eu estou interessado em criar uma pe-
dagogia do desejo.  
 
Como educadores progressistas,  uma das nossas melhores tarefas é pensar 
em como gerar nas pessoas sonhos políticos, anseios políticos e desejos po-
líticos. É impossível para mim como educador construir o desejo de outras 
pessoas. Isso é um afazer deles, e não meu. Como podemos encontrar ma-
neiras de trabalhar que crie um contexto favorável para isso acontecer?  
 
Tentando criar a pedagogia do desejo, estou empenhado em deixar claro que 
estar nas ruas não é um evento ”natural”, mas sim um evento social, históri-
co, político e econômico. Estou interessado em explorar as razões pelas 
quais essas pessoas estão nas ruas. Esse tipo de exploração levará a certas 
descobertas. Poderia ser a descoberta de que essas pessoas não estão nas 
ruas porque querem estar. Alternativamente, eles podem realizar que querem 
estar nas ruas, e irão entrar num outro questionamento de porque esse é o 
caso – as origens desse desejo. 
 
Nessa maneira de olhar, questionando as razões, a gente prepara a nós 
mesmos e aos outros, para superar uma compreensão fatalista da sua situa-
ção e do seu contexto. Para ir além de um entendimento fatalista dos fatos da 
história, é necessário descobrir o papel da consciência e da subjetividade na 
história. Ultrapassar os entendimentos fatalistas de estar na rua, significa ex-
plorar as razões sociais, políticas e históricas para tal –  contra o qual pode-
mos então, coletiva e conscientemente, lutar.  
 
 
Além da caridade 
 
Uma importante distinção deve ser feita entre esse processo e a caridade. Na 
campanha contra a fome iniciada pelo sociólogo brasileiro Herbert de Souza, 
Betinho, comida foi distribuída para aqueles que estavam passando fome. No 
Brasil, ainda há 33 milhões de pessoas passando fome. Não existe uma for-
ma possível de caridade que resolva o problema da fome. Ao invés de tentar 
resolver esse problema, a gente precisa entender as conexões entre a fome 
e a produção de comida, a produção de comida e a reforma agrária, a refor-
ma agrária e as reações a ela, a fome e a política econômica, a fome e a vio-
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lência e a fome como violência, a fome e a democracia. A gente precisa en-
tender que a reforma sobre a miséria e a fome é uma luta política para pro-
fundas transformações na estrutura da sociedade. 
 
Por essa razão, devemos endereçar os problemas convidando as pessoas a 
entenderem a relação do problema com outros fatores, com a política de 
opressão. Eu acredito que seja isso que a campanha contra a fome está fa-
zendo. Está mostrando que a fome é um choque, que não traz conforto e 
nem dignifica as pessoas. Eu não tenho dúvidas que Betinho nunca quis or-
ganizar uma campanha de caridade simplesmente. A campanha dá assistên-
cia de formas que abastece a curiosidade das pessoas assistidas. Isso é cru-
cial. Faz com que, gradualmente, seja possível as pessoas se aceitarem co-
mo sujeitos da história, através do envolvimento deles nessa luta política. 
Depende de nós fazermos a história e ser feito e refeito por ela. É somente 
fazendo a história de maneira diferente que podemos colocar fim ao problema 
da fome.  
 
 
Reconhecendo	as	bases	de	trabalho	e	imaginando	o	futuro	
 
Como	sujeitos	de	mudança,	nós	podemos	não	notar	que	as	mudanças	que	estão	
ocorrendo,	às	vezes	não	percebemos	que	a	base	do	trabalho	que	estamos	fazen-
do,	promovem	uma	consciência	revolucionária.	Podemos	falhar	em	reconhecer	o	
significado	da	base	do	nosso	trabalho	e	o	potencial	para	a	mudança	cresce	disso.	
Por	exemplo,	somente	olhe	o	avanço	dos	movimentos	populares	durante	os	anos	
1980	e	nos	anos	1990,	uma	década	que	foi	vista	como	perdida	para	muitos.	Olhe	
para	os	avanços	nesse	país	feitos	por	sem	terra.	Eles	tiveram	muitas	vitórias	em	
reivindicar	direitos	sobre	as	terras,	em	desenvolvimento	cooperativo	sobre	a	
terra	e	criar	assentamentos.	Esse	movimento,	que	agora	tem	muito	suporte	po-
pular,	tem	longas	histórias.	Essa	popularidade	cresceu	enormemente	nos	últimos	
dez	anos	e	se	estendeu	em	recursos	na	história	dos	brasileiros.	Um	desses	mui-
tos	recursos	foram	os	quilombos	formados	há	centenas	de	anos	por	afro-
brasileiros	resistindo	a	escravidão.	Os	quilombos	eram	lugares	onde	os	escravos	
negros	do	Brasil	se	refugiaram	em	solidariedade	e	comunidade.	Os	escravos	re-
sistentes	criaram	cidades	que	quase	se	autossustentavam	e	criaram	um	alterna-
tivo	país	simbólico.	Eles	lutaram	contra	o	estado	branco	há	centenas	de	anos	
atrás.	Eles	estavam	expressando	os	desejos	brasileiros	de	vida,	liberdade,	que	
hoje,	os	sem	terra	utilizam	de	forma	fantástica.	
 
É	difícil	imaginar	o	caminho	que	o	movimento	dos	sem	terra	vai	seguir	daqui	em	
diante.	Eles	têm	uma	grande	consciência	política.	Eles	conhecem	o	seu	projeto.	
Eles	estão	começando	a	convidar	os	desempregados	a	se	juntarem	nessa	luta.	
Eles	sabem	que	isso	deve	ser	feito	–	hoje	ou	amanhã.	Eu	tenho	certeza	que	eles	
também	sabem	que	é	necessário	envolver	as	pessoas	da	rua.	Eles	sabem	que	as	
leis	de	reforma	de	terra	vão,	se	não	imediatamente,	em	uns	dez	anos,	envolverão	
as	pessoas	das	ruas	das	cidades.		
 
Há	três	ou	quatro	anos	atrás,	eu	tive	a	oportunidade	de	ensinar	uma	aula	final	a	
um	grupo	de	jovens	educadores	populares	numa	fazenda	que	foi	reinvindicada	
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com	sucesso	pelo	movimento	sem	terra.	No	dia	seguinte,	os	educadores	se	sepa-
raram	em	diferentes	assentamentos	nos	quais	a	fazenda	foi	dividida.	Em	um	pon-
to,	um	jovem	homem,	que	era	um	professor	de	alfabetização	ativo	no	movimen-
to,	falou	com	todos	nós.	No	seu	discurso	ele	disse:	“Durante	um	dos	nossos	mo-
mentos	de	luta,	a	gente	teve	que	cortar,	com	a	força	que	ganhamos	da	nossa	uni-
ão,	o	arame	farpado	que	cercava	a	fazenda.	A	gente	cortou	e	entrou.	Mas	quando	
a	gente	entrou,	percebemos	o	processo	de	cortar	os	arames	entrelaçados	com	as	
cercas,	nos	lembraram	as	cercas	do	analfabetismo,	ignorância	e	fatalismo.	Nossa	
ignorância	faz	a	felicidade	dos	proprietários	das	terras,	assim	como	suas	apren-
dizagens,	leitura,	memória	e	avanços	culturais	nos	faz	tremer	de	medo.	Nós	sa-
bemos	agora	que	a	terra	não	só	precisa	ser	transformadas	em	centro	econômicos	
de	produção	para	todos,	mas	também	em	centros	de	cultura	e	aprendizados”.	
 
Hoje	é	possível	que	os	sem	terra	podem	ser	capazes	de	provocar	uma	mudança	
real	e	transformar	esse	país	sem	violência.	Esse	é	um	tempo	de	enorme	possibi-
lidades.	Educadores	progressistas	do	passado	tiveram	sua	parte	em	trazer	esses	
pontos,	em	desvendar	práticas	de	opressão	e	injustiça.	A	gente	tem	papéis	cruci-
ais	para	jogar.	A	gente	precisa	ver	o	nosso	trabalho	com	o	senso	de	perspectiva	e	
história.	Nossa	luta	hoje	não	significa	que	vamos	atingir	mudança,	mas	sem	essa	
luta	hoje,	talvez	as	futuras	gerações	terão	que	lutar	muito	mais.	A	história	não	
termina	com	a	gente,	ela	vai	além.	
 
 
Movimento	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra	
 
O	MST,	ou	Movimento	Sem	Terra,	como	mencionado	por	Paulo	Freire	e	Walter	
Varanda,	é	um	movimento	daqueles	que	perderam	suas	terras	no	Brasil	rural.	
Em	resposta,	eles	ocuparam	terras,	lideraram	campanhas,	configuraram	suas	
próprias	escolas	para	educar	seus	jovens	e	em	abril	de	1997,	eles	organizaram	
uma	marcha	onde	10	mil	pessoas	marcharam	vários	quilômetros	para	chegar	a	
Brasília.	Com	seu	facão	na	mão	e	marcha	nos	pés,	o	MST	inspiraram	muitas	na-
ções.	Ônibus,	caminhões	e	carros	acenaram	em	suporte	enquanto	passavam	nas	
longas	filas	de	trabalhadores	que	estavam	marchando	silenciosamente	e	rapida-
mente	em	duas	linhas	–	tão	rápido	que	de	vez	em	quando	um	grupo	tinha	que	
correr	para	alcançar	a	fila	e	a	deixar	intacta.	Foi	uma	marcha	que	foi	construída	
sobre	o	seu	próprio	monumento.	Toda	noite	essa	marcha	iria	acampar	e	fazer	
reuniões	com	a	população	local	sobre	as	políticas	dessa	jornada	e	situação	difícil	
de	estar	sem	terra	no	Brasil.	Quando	eles	chegaram	em	Brasília,	tinham	40.000	
pessoas	para	agradecer	e	se	juntar	ao	protesto	na	casa	parlamentar.	Para	muitas	
pessoas	que	trabalham	com	os	sem	terra	no	Brasil,	o	problema	pode	ser	enten-
dido	no	contexto	de	luta	para	a	redistribuição	de	terra.	O	MST	continua	a	organi-
zar,	politizar,	protestar	e	correr	atrás	das	terras	que	eles	trabalharam	produti-
vamente	e	coletivamente.	Esse	exemplo	oferece	para	muitos	no	Brasil	um	pode-
roso	senso	de	esperança	em	relação	a	possibilidade	de	ampliar	o	social,	os	pro-
blemas	históricos	que	geram	pessoas	sem	casa	nas	cidades	e	sem	terra	no	Brasil	
rural.	


