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RESUMO 

 

         O tema deste estudo é a educação como ferramenta para a emancipação. O foco é o 

estabelecimento de diálogo entre a obra dos Racionais Mc's - Sobrevivendo no Inferno (1997)  

e a obra de Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa 

(1996) com o objetivo de debater o significado educativo emancipatório do Rap. A pergunta 

que norteou a pesquisa é: O que Racionais Mc’s e Paulo Freire têm em comum? Parte-se da 

hipótese que é possível relacionar o pensamento de Paulo Freire com qualquer outro 

instrumento de cultura ou objeto de arte. Trata-se de pesquisa bibliográfica de natureza 

qualitativa. Além do confronto entre as duas obras, foi realizado um levantamento de teses e 

dissertações sobre a temática no Banco de Teses da Capes. Dentre as pesquisas localizadas, foi 

possível o estabelecimento de diálogo com a dissertação de Priscila Prado Faria (2017), que 

investiga um projeto educativo que utilizou o Rap como ferramenta de aprendizagem em 

escolas municipais de São Paulo. A partir das reflexões aqui realizadas, é possível identificar o 

caráter emancipatório do Rap e afirmar que ambas as obras convergem para a possibilidade de 

se buscar via  educação um despertar coletivo e esperançoso, contribuindo para a construção de 

uma nova realidade, para a persistência do sonho, sem esquecer a concretude da vida, 

contribuindo para suscitar o indivíduo no coletivo e o coletivo no indivíduo. 

 

Palavras-chave: Rap e educação; Pedagogia da autonomia; Racionais Mc’s; Educação e 

emancipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

         The theme of this study is education as a tool for emancipation. The focus is on 

establishing a dialogue between the work of Racionais Mc's - Sobrevivendo no Inferno (1997) 

and Paulo Freire's work - Pedagogy of Autonomy: Necessary Knowledge for Educational 

Practice (1996) with the aim of debating the emancipatory educational meaning of Rap . The 

question that guided the research is: What do Racionais Mc's and Paulo Freire have in common? 

It starts with the hypothesis that it is possible to relate Paulo Freire's thought to any other 

cultural instrument or art object. This is a bibliographical research of a qualitative nature. In 

addition to the confrontation between the two works, a survey of theses and dissertations on the 

subject was carried out in the Capes Theses Bank. Among the researches found, it was possible 

to establish a dialogue with the dissertation by Priscila Prado Faria (2017), which investigates 

an educational project that used Rap as a learning tool in municipal schools in São Paulo. Based 

on the reflections carried out here, it is possible to identify the emancipatory character of Rap 

and affirm that both works converge to the possibility of seeking, through education, a 

collective and hopeful awakening, contributing to the construction of a new reality, to the 

persistence of the dream , without forgetting the concreteness of life, contributing to arouse the 

individual in the collective and the collective in the individual. 

 

Keywords: Rap and education; Pedagogy of autonomy; Racionais MC's; Education and 

emancipation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema deste estudo é a educação como ferramenta para a emancipação. O foco é o 

estabelecimento de diálogo entre a obra dos Racionais Mc's “Sobrevivendo no Inferno” 

(RACIONAIS MC’S, 1997), e a Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa, 

de Paulo Freire (FREIRE, 1996). 

O interesse na sua realização parte do impacto que o movimento Hip Hop teve em minha 

trajetória de vida e o quanto me influenciou para que eu despertasse para um engajamento político. 

O Rap como ritmo e poesia modificaram minha vida a partir da realidade que sempre vivi, uma mulher 

branca periférica, alertando para a realidade que me impactava e também para o que não me 

impactava. Escolhi estudar Pedagogia a partir do legado de Paulo Freire, sabendo que sua obra falava 

da possibilidade de mudanças estruturais pela educação. Ao longo de minha graduação passei por 

alguns momentos pontuais em minha vida pessoal e acadêmica, me juntei ao movimento estudantil 

em 2012 lutando pela construção de um prédio definitivo para a UNIFESP, assim como outras pautas 

atendidas e ou não, tais como transporte e moradia estudantil. Em 2013 lutei pela permanência do 

Campus no bairro dos Pimentas, bairro este no qual tive minha infância, juventude e parte de minha 

vida adulta. Na vida pessoal passei por prisões, processos, perseguições e muita injustiça social para 

com meus familiares.  

Em 2014 fiz parte de um sarau construído e realizado no bairro do Sítio São Francisco; em 

certa ocasião para uma atividade do Sarau foi convidado o rapper Eduardo Taddeo do grupo Facção 

Central, para realizar uma palestra para os jovens da periferia e para a divulgação de seu livro “ A 

guerra não declarada na visão de um favelado” (TADDEO, 2012).  

Naquele evento, pude observar o quanto o Rap educa e ensina, e então a partir daí iniciei a 

minha pesquisa para o presente Trabalho de Conclusão de Curso. De 2014 para cá muitas coisas 

aconteceram, o tema mudou diversas vezes, mas o Hip Hop sempre esteve incluído na temática da 

pesquisa. No bojo dessa perspectiva resolvi esmiuçar as músicas do grupo Racionais Mc’s, a partir 

da leitura do livro Sobrevivendo no Inferno (RACIONAIS MC’S, 1997), em 2018. 

Já havia uma certa intimidade minha com o Livro Pedagogia da Autonomia - Saberes 

necessários à prática educativa (FREIRE,1996). E em movimento natural comecei a perceber o 

quanto o debate de Freire quanto à prática educativa dialogava com o movimento Hip Hop e com o 

Rap.  Por meio de buscas e orientações de dois professores muito determinantes para a realização 

deste trabalho, o professor Cleber Santos Vieira e professora Marieta Penna orientadora desta 

monografia, ambos do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, foi decidida 
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a delimitação do tema para estabelecer essa ligação educativa entre Rap e Paulo Freire por meio das 

obras centrais: “Sobrevivendo no Inferno” (RACIONAIS MC’S, 1997) e Pedagogia da Autonomia - 

Saberes Necessários à prática educativa (FREIRE, 1996).  

A presente pesquisa, além de se debruçar em um olhar pedagógico para uma obra 

determinante para toda juventude brasileira periférica que é Sobrevivendo no Inferno do grupo 

Racionais Mc’s, possui um valor simbólico em minha trajetória, por isso, dedico essa monografia a 

todos os esfarrapados da terra, e em especial a três companheiros de luta que continuam presentes em 

memória e legado, são eles Tiago, Luiz e Tilene. Não desisti, porque o Rap vive em mim assim como 

vocês.  

Dessa forma, estabelecendo um diálogo entre a obra dos Racionais Mc's  “Sobrevivendo no 

Inferno” (RACIONAIS MC’S, 1997), e a Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 

educativa, de Paulo Freire (FREIRE, 1996), pergunta-se:  

O que Racionais Mc’s e Paulo Freire têm em comum? 

Essa pergunta norteou a realização desta monografia, a partir da compreensão que podemos 

relacionar o pensamento de Paulo Freire com qualquer outro instrumento de cultura, ou objeto de 

arte. Isso porque em sua vasta produção literária e prática, Freire nos deixou um legado extenso sob 

infinitas possibilidades de construirmos um olhar pedagógico, sendo pedagógico a própria dialética 

do movimento indivíduo/ cultura/ sociedade.  

A partir da leitura da obra de Paulo Freire é possível interpretar justamente a infinidade de 

linguagens e comunicações pedagógicas que criamos culturalmente e o quanto a aprendizagem é 

ampla. Sendo assim, partimos da observação dessa dinâmica do ensinar e aprender por meio da obra 

Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa (FREIRE, 1996). 

Considerando os trinta e nove pontos de partida estabelecidos pelo autor acerca das exigências 

do ensinar e seus desdobramentos de compromisso para a prática educativa, entendemos ser bastante 

produtivo o estabelecimento de um diálogo entre a obra de Paulo Freire (1996) e a obra do grupo de 

Rap Racionais Mc’s Sobrevivendo no Inferno (1997). Para compreendermos essa relação destaco 

aqui uma passagem da obra de Bell Hooks, Ensinando a transgredir - Educação como prática da 

liberdade: “A obra de Freire afirmava que a educação só pode ser libertadora quando todos tomam 

posse do conhecimento como se esse fosse uma plantação em que todos temos que trabalhar."  

(HOOKS, 2017, p. 26). 

Assim como na poética literária trazida por Bell Hooks (2017) na interpretação da obra de 

Freire, considero a poética trazida pelo grupo Racionais Mc's ao abordarem temas históricos, a partir 

do ponto de vista de jovens negros periféricos, por meio de um dialeto culturalmente marginalizado.  
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Em Sobrevivendo no Inferno (RACIONAIS MC’S, 1997) o grupo Racionais Mc’s expõe em 

suas letras, com linguagem feita para os "manos" direcionada para os "manos", as duras realidades 

vividas por jovens periféricos, negros, acarretando críticas à religião cristã, ao sistema carcerário e ao 

sistema educacional brasileiro.  

Na introdução do Livro Sobrevivendo no Inferno (RACIONAIS MC’S, 1997) o professor 

Acuam Silverio de Oliveira destaca: 

 

É como se o gênero tomasse forma a partir dos destroços desse projeto de formação 

do país, comprometendo de forma radical com aqueles que ficaram socialmente 

relegados às margens de um projeto de integração que nunca chegou a se completar. 

De fato, a complexidade desse ponto de vista obriga o ouvinte mais atento a 

recompor toda a história cultural brasileira sob outra perspectiva, desconstruindo 

suas principais linhas de organização de sentido até ali e abrindo-se para uma forma 

de dizer de tipo novo. (OLIVEIRA, 1997, p.25) 

 

Nessa passagem o professor evidencia que o gênero Rap no Brasil emerge a partir da 

vivência e observação das margens do país conforme sua formação, social e cultural. Quando o autor 

diz que essa complexidade obriga o ouvinte a rememorar a história da cultura brasileira sobre outra 

perspectiva, ele está comunicando que aquela obra, aquele disco, suas falas ali contidas, ritmos, 

músicas que provocam o ouvinte a estar refletindo sobre uma história e qual seu papel nessa história, 

propondo um processo de aprendizagem. 

Em Pedagogia da Autonomia (1996), Paulo Freire diz que: “É nesse sentido que ensinar 

não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar; é ação pela qual um sujeito criador dá forma, 

estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado." (FREIRE, 2013. P.25).  

A partir das presentes referências, nesta pesquisa as duas obras são relacionadas e 

confrontadas, considerando, sobretudo, o potencial educativo e emancipatório contido na obra de 

Racionais Mc's, que será explorado a partir da relação com a obra de Paulo Freire Pedagogia da 

Autonomia: Saberes Necessários à prática educativa (FREIRE, 1996).  

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, que tem por tema 

a educação como possibilidade de emancipação. O objetivo é estabelecer um diálogo entre as duas 

obras de referência, Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), como obra central para discutir o 

significado educativo emancipatório contido na obra Sobrevivendo no inferno (RACIONAIS MC’S, 

1997). 

A fim de melhor delimitar o objeto de estudo, foi realizada pesquisa no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes, com o descritor “Racionais Mc’s, com pesquisas realizadas na última década. 

Foram localizados dez estudos que de alguma forma se referem à temática aqui tratada, apresentados 

a seguir. 
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Considerando as pesquisas realizadas no programa de estudos literários, foram encontrados 

dois trabalhos, uma dissertação de Ana Lígia Faria Teixeira com defesa em 27/06/2017 pela 

Universidade Federal de Uberlândia, com o título A cultura afro-latina representada no movimento 

hip hop: alternativas de pertencimento – território e Orixalidade. 

 A pesquisa de Teixeira (2017) tem por objetivo traçar um panorama geral da arte Rap no 

Brasil e em Cuba através do grupo Racionais Mc’s e Papo Record, identificando ambos como arte 

afro – literária, por meio do entendimento de Eduardo Assis Duarte. Buscando uma cosmogonia 

africana, além de elencar o universo afro- identitário por meio da Orixalidade contida no grupo 

Racionais Mc’s e no rapper Papo Record. 

O segundo trabalho foi uma tese de Acauam Silverio de Oliveira (2015), com defesa em 

24/06/2015 pela Universidade de São Paulo, com o título “O fim da canção? Racionais Mc's como 

efeito colateral do sistema cancional brasileiro”.  

O autor parte de uma hipótese lançada por Chico Buarque de Hollanda, de que o Rap talvez 

represente o fim da canção tal qual a conhecemos, por meio de uma nova estética formal. Discute 

qual é essa nova estética cancionista e o que a delimitou e, por meio deste esgotamento busca o novo 

paradigma trazido pelo Rap através do grupo Racionais Mc’s.  

No programa de Estudos de História foram localizados dois trabalhos, uma dissertação de 

Maik Antunes Rodrigues (2015), com defesa em 21/05/2015 pela Universidade Estadual de Montes 

Claros, intitulada: “A cor e fúria: uma análise do Discurso Racial dos Racionais Mc'S”. 

O autor faz o apontamento da estima e importância do grupo Racionais Mc’s para o 

movimento Hip Hop no Brasil e toda juventude periférica do país; a pesquisa busca esmiuçar uma 

compreensão sobre os fundamentos e expressões sobre o discurso racial proferido pelo grupo. O autor 

faz um traçado histórico do racismo no Ocidente, e sobre a representação do negro no Brasil. Destaca 

as referências do grupo tal como Malcom X, coloca em debate o fator de o jovem periférico negro 

adentrar para o mundo do crime, e destaca a posição de Racionais Mc’s quanto a este fato. Finalizando 

o trabalho com um debate contundente sobre a identidade e compromisso do grupo com uma 

transformação revolucionária da sociedade brasileira.  

Ainda no Programa de Estudos de História, tem-se a dissertação de Priscila Prado de Faria 

(2017), com defesa em 20/03/2017 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cuja título é: 

“Racionais Mc’s e Paulo Freire: um diálogo sobre educação na São Paulo dos anos 90”. 

A pesquisa busca evidenciar como o grupo Racionais Mc’s durante os anos 90 estabeleceu 

uma linha de coerência entre diversão e responsabilidade social, e como por meio da arte 

estabeleceram uma comunicação com a educação, e dialogando com Paulo Freire acabaram por se 

tornar uma ferramenta pedagógica em algumas escolas do município de São Paulo no ano de 1992.  
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No Programa de Estudos de Letras, foi encontrado apenas um trabalho, uma dissertação de 

Charleston Ricardo Simoes Lopes (2015), com defesa em 26/06/2015 pela Universidade de São 

Paulo, com o título: “Racionais Mc's: do denuncismo deslocado à virada crítica (1990-2006)”. 

O autor divide a pesquisa em duas análises, a primeira no percurso das músicas dos Racionais 

Mc’s de 1990 a 1993, em uma perspectiva de análise crítica, denuncista  e professoral a partir da 

periferia e pela ótica dos rappers e do rap no espaço social. A segunda análise é feita em cima do 

disco Raio X do Brasil (1993) em duas músicas sendo elas, O homem na estrada e Fim de semana no 

parque, sob uma análise de superação do olhar anterior e uma introdução do ponto de vista do rapper 

com a comunidade em suas letras.  

No Programa de Estudos de Sociologia, foi encontrado um trabalho dissertativo de Henrique 

Yagui Takahashi (2014), com defesa em 10/06/2014 pela Universidade Federal de São Carlos, cuja 

o título é: “Evangelho segundo Racionais Mc's: ressignificações religiosas, políticas e estético-

musicais nas narrativas do rap”. 

A partir dos álbuns “Sobrevivendo no inferno” (1997) e “Nada como um dia após o outro dia” 

(2002), o autor apresenta uma análise de ressignificação do grupo sob três aspectos: religioso, na qual 

ele discute a interpretação do grupo e ressignificação de textos bíblicos e da figura missionária de 

Jesus Cristo; político, através da releitura de  movimentos políticos de massas e figuras pontuais do 

movimento negro norte- americano como Malcom X e no Hip Hop; e por último considerando a 

musicalidade e relevância política e cultural do movimento, unindo os universos e resultando em um 

Evangelho segundo Racionais Mc’s.  

No Programa de Direito, foi encontrado um trabalho Dissertativo de Theuan Carvalho Gomes 

da Silva (2017) cuja título é: “Criminologia Cultura e Rap: uma análise discursiva de identidades 

desviantes nas letras dos Racionais MC’s”, com defesa em: 17/10/2017 pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (FRANCA). 

O autor discute a desconstrução e construção de rótulos utilizados pelo sistema judicial na 

criminologia para estigmatizar e rotular indivíduos envolvidos com o sistema criminal, buscando uma 

escuta através de um Análise de Discurso da obra de “Racionais Mc’s”, para compreender o olhar 

para o sistema judicial através de uma outra ótica buscando compreender os rótulos e suas 

identidades. 

No Programa de Educação foi encontrada uma Dissertação de Raquel Mendonça Martins 

(2015), com título: “O rap dos Racionais Mc's em sala de aula como via de emancipação de jovens 

na periferia de São Paulo: análises de oficinas musicais com ênfase no rap”. Defendida em 02/10/2015 

pela Universidade de São Paulo.  
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A dissertação de mestrado debruçou -se em dois acontecimentos de oficinas musicais com 

ênfase no Rap para a realização de uma análise do impacto do Rap em jovens de periferias 

afrodescendentes. As oficinas foram realizadas entre os anos de 2011 e 2013 em dois momentos 

distintos. O primeiro ocorreu na ONG Casa do Zezinho, situada no Capão Redondo, zona sul da 

cidade de São Paulo; o segundo foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Amorim 

Lima, situada no Butantã, zona oeste da mesma cidade. A pesquisa foi norteada pela análise de um 

gênero musical que propicia rompimentos e subversões acerca da indústria e cultural esteticamente 

construídas em patamar de legitimação. Buscando uma observação através das oficinas para constatar 

a hipótese.  

No Programa de Linguística foi encontrada uma tese de Tatiana Aparecida Moreira (2016) 

com o título: “Discursividade, Poder e Autoria em Rap’s brasileiros e portugueses: Arenas entre a 

arte e a vida”. Defendida em 18/03/2016 pela Universidade Federal de São Carlos.  

A autora analisou os seguintes álbuns: Nada como um dia após o outro dia, de 2002, do grupo 

Racionais Mc‟s; Causa e Efeito, de 2010, do rapper MV Bill; Matéria Prima, de 2008, do grupo Mind 

da Gap; Preto no branco, de 2009, do rapper Boss AC. Utilizou referencial teórico de Michel Foucault 

sobre a relação entre discursos, poder e resistência, para averiguar o modo de produção desses raps e 

os conceitos do Círculo de Bakhtin. Foi feita uma análise do poder discursivo operante, 

contextualizando o movimento Hip Hop em uma linha do tempo, proporcionando uma análise 

consolidada do operante discursivo de poder.  

No Programa de Psicologia Clínica foi encontrada uma tese de Marta Quaglia Cerruti (2016) 

com o título: “O rap como efeito colateral que o seu sistema fez: narrando a cidade pelo avesso”. 

Defesa em 09/09/2016 pela Universidade de São Paulo. 

A pesquisa constata, por meio de obras no grupo Racionais Mc’s, uma análise subversiva da 

caracterização da população periférica pelo Estado, dando corpo e imagem a produções intelectuais 

plausíveis de identidade para jovens periféricos.  

 Conforme levantamento realizado, foi possível identificar a relevância dos Racionais Mc’s 

para a cultura brasileira. Ademais, também foi possível verificar que não existem estudos como o que 

aqui se quer realizar, ressaltando o caráter pedagógico da obra Sobrevivendo no Inferno 

(RACIONAIS MC’S, 1997), a partir de diálogo com Paulo Freire (1996). O trabalho que mais se 

aproximou da presente monografia foi a pesquisa de Priscila Prado de Faria (2017), “Racionais Mc’s 

e Paulo Freire: um diálogo sobre educação na São Paulo dos anos 90”. O mesmo será utilizado nas 

análises que serão apresentadas no corpo desta monografia especificamente no capítulo dois. 

Para a apresentação deste estudo, a monografia está dividida em dois capítulos e conclusão. 

No capítulo 1 - Pedagogia da Autonomia e Racionais MC’s, uma análise pontual. Apresenta-se o 
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pensamento de Paulo Freire e os 39 pontos por ele estabelecidos para que ocorra uma Pedagogia 

Autônoma relacionando-os com a obra Sobrevivendo no Inferno de Racionais Mc’s.  No capítulo 2, 

Observando a hipótese, apresenta-se a pesquisa de Priscila Prado de Faria (2017), finalizando com a 

Conclusão da análise de toda a monografia.  

 

Boa leitura.  
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CAPÍTULO 1. PEDAGOGIA DA AUTONOMIA E RACIONAIS MC 'S :  

UMA ANÁLISE PONTUAL. 

 

No presente capítulo, busco explorar os 39 pontos da obra de Paulo Freire - Pedagogia da 

Autonomia - saberes necessários para a prática educacional (1996). Nessa obra, Paulo Freire discorre 

sobre pontos que considera importantes para o estabelecimento de uma prática emancipadora, como 

descrito no prefácio do livro: “Pressupõe romper com concepções e práticas que negam a 

compreensão da educação como uma situação gnosiológica”. (p. 12)  

Na presente obra o professor Paulo Freire (1996), faz uma reflexão sobre o “pensar certo”, o 

pensar coerente com a própria prática da natureza do ensinar e aprender, o pensar certo é o que Freire 

chama de “ saber - fazer e saber - ser pedagógico”.  

De modo simples Paulo Freire está nos comunicando a ética do compromisso com o 

aprendizado e, em seu bojo, todos os processos culturais e sociais incubados nessa transgressividade, 

que é o processo ensino - aprendizagem. A partir da reflexão do “pensar certo” trazido por Paulo 

Freire, atentei-me à dinâmica do pensar certo trazido pelo Rap, em ambos aspectos, seja, no âmbito 

pedagógico das ideias, processos síntese, tese e antítese presentes na filosofia pedagógica de Paulo 

Freire; ou no campo das ideias, apontamentos sociais, reais, empíricos, pela poética da prática por 

meio de Racionais M’cs. O pensar certo, acima de tudo, exige ética, respeito, coerência com o 

comprometimento com o que é justo. 

Mais adiante debateremos o que Paulo Freire e Racionais Mc’s possuem em comum, para 

além da presente monografia, pautada sobretudo em nossos referenciais teóricos. Para o presente 

capítulo busco discutir e compreender a complexidade, singularidade e simplicidade trazida pela obra 

de Freire em questão e aproximá-la da linguagem e dialética do Ritmo e Poesia.  

Paulo Freire em suas práticas assim como suas produções sempre evidenciou a qualidade 

política presente em seu fazer pedagógico, ou seja, trata - se de uma dialogicidade ética com a própria 

vida e relações humanas, perpassando por todos os campos que a educação naturalmente passa, 

família, comunidade, instituição e sociedade; por meio da Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), 

Paulo Freire vêm nos elucidar sobre um conjunto de práticas cotidianas que recriam o exercício 

pedagógico diário na perspectiva da mudança e do rompimento com a ordem vigente projetada para 

uma educação brasileira.  

Paulo Freire produz uma obra que expressa em essência o suprassumo do compromisso 

educacional em uma sociedade como a nossa, vislumbrando práticas a frente de seu tempo e nos 

convidando enquanto educadores para um desafio ainda maior, a prática diária.  
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A pedagogia da autonomia é um chamamento político, ético, crítico: é educação que 

deve se constituir como modo de vida, como práxis social, sintetizando a reflexão, a 

ação de decidir e a ação transformadora. Não pode ser deixada para depois, ou para 

determinados momentos formais; tem que se fazer experiência vital de todos os dias, 

em todas as horas. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia 

vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo 

tomada. (SOUZA, 1996, p. 207) 

  

A obra é dividida em três capítulos, sendo eles: 1. Prática docente, primeira reflexão; 2. 

Ensinar não é transferir conhecimento; 3. Ensinar é uma especificidade humana.  

A partir dos capítulos o autor esmiúça temas fundamentais voltados para o ensinar certo de 

sua prática pedagógica. Antes do primeiro capítulo, apresenta um texto chamado: Primeiras Palavras, 

no qual propõe uma reflexão acerca do princípio ético da humanidade, trata-se sobretudo, de um texto 

esperançoso, mas que nas entranhas de sua esperança, enaltece a prática de luta por justiça e 

comprometimento. 

 

Mas é preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor, restrita, do 

mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro. Em escala internacional 

começa a aparecer uma tendência em acertar os reflexos cruciais da “nova ordem 

mundial” como naturais e inevitáveis. [...]. A ética de que falo é a que se sabe traída 

e negada nos comportamentos grosseiramente imorais como na perversão hipócrita 

da pureza em puritanismo. A ética de que falo é a que se sabe afrontada na 

manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por esta ética 

inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens 

ou com adultos, que devemos lutar. (FREIRE, 1996, p. 17-18) 

 

Os capítulos da obra Pedagogia da Autonomia serão apresentados e analisados a seguir, no 

confronto com a produção dos Racionais Mc’s (1997), sempre que possível. 

No primeiro capítulo, Prática docente: Primeira Reflexão, o autor retoma sua produção 

anterior, recapitulando a chamada educação bancária, termo usado no livro Pedagogia do Oprimido 

(FREIRE, 1968), convidando o leitor/leitora, educador/ educadora a rever suas práticas pedagógicas 

num exercício complexo de reavaliação da dinâmica teoria e prática, durante toda a passagem da 

primeira parte do livro  nos remete à conjuntura conjunta que é não existir docência sem discência 

ou, ensinar inexiste sem aprender e vice - versa, na perspectiva de ambos lados e processos 

construírem um elo possível de estreitamento entre o objetivo ético na qual Paulo Freire debruça sua 

prática.  

Mesmo considerando as amarras do bancarismo e de uma educação deturpada para a prática 

autônoma a perseverança pelo simples é o que diferencia Paulo Freire dos demais cientistas da 

educação. 
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O necessário é que, subordinado, embora à prática “bancária”, o educando mantenha 

vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua 

capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o "imuniza" contra o poder 

apassivador do “bancarismo”. (FREIRE, 1996, p.27) 

 

Neste capítulo são abordados nove pontos, que vamos aqui tratar de maneira orgânica, 

buscando a reflexão comum com nosso objeto de pesquisa. Tais pontos são: 1.1 Ensinar exige 

rigorosidade metódica; 1.2 Ensinar exige pesquisa; 1.3 Ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos; 1.4 Ensinar exige criticidade; 1.5 Ensinar exige estética e ética; 1.6 Ensinar exige a 

corporificação das palavras pelo exemplo; 1.7 Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação; 1.8 Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; 1.9 Ensinar exige 

o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. É possível perceber uma sequência temática 

quanto aos pontos apresentados na primeira parte da obra. 

No item 1.1, Ensinar exige rigorosidade metódica, no qual o autor vai tratar da pesquisa e o 

que faz da pesquisa uma ponte para o conhecimento e instrumento educacional. Ao escrever que 

“Ensinar exige rigorosidade metódica”, Paulo Freire está convidando o leitor a re-significar o termo 

rigor antes já ouvido e praticado em instituições de ensino.  

Em parágrafo anterior destaquei o termo “pensar certo” defendido por Paulo Freire, e neste 

item do livro será abordado este termo com destaque, nos fazendo refletir sobre a rigorosidade e os 

itens subsequentes, destaco um trecho. 

 

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. [...]. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre 

da pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador 

de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se 

acha cheia ou cheio de si mesmo. (FREIRE, 1996, p.29-30). 

 

Trazendo a reflexão do autor para uma realidade empírica periférica, já no início do livro, 

podemos refletir sobre uma aproximação de suas ideias com o próprio Rap. 

Em uma passagem da introdução do livro Sobrevivendo no Inferno Acauam Oliveira 

(OLIVEIRA, 1997) faz uma análise da nova perspectiva de comunicação do disco, a de um professor 

autoritário que cede lugar ao pastor - periférico. Em particular este disco do grupo, coloca em debate 

diversas vertentes de impacto da construção social no sujeito periférico e dentre essas vertentes, 

aparecem muito bem pautada, organizada e elaborada a religião, a ligação com o cristianismo. 

Adiante falaremos um pouco mais sobre a organização do disco e suas músicas, no atual contexto 

considero interessante destacarmos essa passagem na qual o autor fala sobre a imagem do professor 

na produção dos Racionais Mc’s e sobre o “pensar certo” no contexto periférico.  
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Em sobrevivendo no inferno, a figura do professor autoritário dos primeiros discos 

cede lugar à postura do pastor marginal, aquele que almeja “conseguir a paz de forma 

violenta” (Diário de um detento). [...].  Ao contrário do professor, de olhar 

distanciado e senhor da verdade, o pastor- marginal acolhe e guia seus irmãos pelo 

vale das sombras a partir da palavra divina, construída coletivamente por toda a 

comunidade de irmãos. [...].  O discurso é de aceitação e acolhimento, mas também 

de rigor, pois a salvação da alma depende de que o sujeito se comprometa a “andar 

pelo certo''. (OLIVEIRA, 1997, p. 31). 

 

A visão do professor nesta dessa passagem do livro vem justamente na perspectiva da crítica 

pedagógica de Paulo Freire, quando nos propõe a razão do “pensar certo”, ou seja, a ética humanitária 

a que Freire se refere em seus textos vai em contrapartida com a dinâmica autoritarista do 

professorado e da educação de modo geral em seus moldes institucionais, conversando 

consequentemente com a crítica de Racionais Mc’s.  

Por meio das terminologias Freirianas, podemos associar esse movimento do pastor - marginal 

com o movimento da “dodicência”, palavra usada por Freire e que caracteriza a docência com 

dicencia e vise - versa, o diferencial trazido aqui é justamente a figura do pastor, que retrata um ensino 

missionário, entretanto, esse mesmo ensino missionário é relatado pela perspectiva dos explorados, 

rompendo, portanto, com os missionários jesuíticos que estruturam as instituições de ensino no Brasil, 

relacionando-se muito mais com uma perspectiva da religião enquanto ensinamento necessário para 

esquivar-se das fatalidades vividas nas periferias brasileiras.  Freire sempre justificou sua legítima 

raiva da injustiça. Ora, o Rap denuncia a própria injustiça, trata-se de letras de diagnóstico de uma 

análise social conjuntural, através da leitura do indivíduo atingido e explorado, e é justamente essa 

escuta, que Paulo Freire considera uma das dinâmicas no “pensar certo” pedagogicamente para 

construir o movimento inverso do processo de ensino - aprendizagem. O “pensar certo” de Paulo 

Freire, e o “andar pelo certo” de Racionais Mc’s, caminham sequencialmente numa linha de 

raciocínio entre a práxis e teoria, partidas de espaços de atuação completamente distintos, porém tão 

próximos quanto é a cultura, educação e lazer em sua realidade.  

 No item 1.2 Ensinar exige Pesquisa, em que o autor discorre sobre o ato de pesquisar, o autor 

nos convida para refletir justamente sobre a humildade de não termos a certeza de nada e sendo assim 

a pesquisa é um canal para nos certificarmos de nosso inacabamento. Sobre esse aspecto, Targélia de 

Souza Alburqueque (2010, p. 205) nos traz essa perspectiva Freiriana sob uma ótica poética:  

 

Esta discussão freiriana nos faz lembrar uma passagem do livro de Joestein Gaarder 

(1997), denominado “Ei! Tem alguém aí?”, quando Joakim, um garoto da terra, 

dialoga com Mika, um possível garoto de outro planeta: Lá de onde eu venho, 

explicou ele, nós sempre fazemos uma reverência quando alguém faz uma pergunta 

fascinante. E quanto mais profunda for a pergunta, mais profundamente a gente se 

inclina… Quando você se inclina, você dá passagem… A resposta é sempre um 
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trecho do caminho que está atrás de você, só uma pergunta pode apontar o caminho 

para a frente (SOUZA, 2010, p. 27-28) 

 

Nessa reflexão, por meio da poética literária, encontramos justamente a boniteza do processo 

ético humanitário na qual Paulo Freire está nos convidando, ou seja, a pesquisa não é um ato acima, 

é um ato de escuta, abaixo, para dentro, íntimo. Em suas palavras: “Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade”. (FREIRE, 1996, p. 31) 

Na sequência, em 1.3 Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, quanto ao respeito 

aos saberes dos educandos, a pesquisa toma forma na coletividade, e o autor se pergunta: como 

pesquiso sem ouvir, sem respeitar, sem analisar, sem emancipar as possibilidades da pesquisa?  

É por isso que o respeito aos saberes dos educandos é um dos itens do primeiro capítulo, Paulo 

Freire sempre vai voltar ao movimento dialético das coisas, trazendo sentido à espiral das relações, 

se não há respeito logo não há pesquisa, não há ensino, tampouco espaço ao novo. Voltando ao Rap, 

uma das características principais do disco Sobrevivendo no Inferno é justamente essa escuta, essa 

partilha da perspectiva do igual, elaborada obviamente pela poética do grupo, mas não dissociada de 

seus iguais.  

Em uma passagem do livro de Bell Hooks - Ensinando a transgredir (HOOKS, 2017) a autora, 

junto ao pensamento de Paulo Freire, faz uma análise de sua trajetória pedagógica e sobre o 

movimento de respeito aos saberes coletivos ela escreve: Traduzindo esse termo como consciência e 

engajamento críticos, entrei nas salas de aula convicta de que tanto eu quanto todos os alunos 

tínhamos de ser participantes ativos, não consumidores passivos”. (HOOKS, 2017, p. 26). 

Já no item 1.4 Ensinar exige Criticidade, Freire sugere uma reflexão muito interessante que é 

a passagem da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, isso porque a curiosidade ingênua 

sem o percurso para uma criticidade a torna em si uma corda bamba no senso comum; sendo assim, 

essa transgressão para o olhar crítico advindo do professor é a investigação desse olhar 

epistemológico das coisas. A criticidade, por sua vez, sem a sensibilidade do olhar ingênuo não 

pressupõe o percurso inverso, ao contrário se opõe ao processo, há, portanto, uma continuidade da 

qual o educador/a precisa sempre se atentar nesse olhar da criticidade.  

No item 1.5 Ensinar exige estética e ética, a estética e a ética formam o conjunto do pensar 

certo coerente em si; a ética é em si as práticas que nos constroem capazes de discernir, disseminar e 

elaborar, sua estética, portanto, foge a arrogância.  
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Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e 

perigosa de pensar errado. De testemunhar aos alunos, às vezes com ares de quem 

possui a verdade, um rotundo desacerto. Pensar certo, pelo contrário, demanda 

profundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos.” 

[...]. “ Do ponto de vista do pensar certo não é possível mudar e fazer de conta que 

não mudou. É que todo pensar certo é radicalmente coerente. (FREIRE, 1996. p. 35) 

 

Convidando esse pensamento para refletir com o disco Sobrevivendo no Inferno 

(RACIONAIS MC’S, 1997): 

 

Em sobrevivendo no inferno, o modelo ético periférico é construído de forma mais 

radical, em primeiro lugar, na vida do crime. Os presos apenas têm direito a voz, ou 

“lugar de fala”, seus ensinamentos precisam ser incorporados como condição de 

sobrevivência. Isso significa que a obra dos Racionais faz apologia à criminalidade? 

Muito pelo contrário: basta acompanhar as letras de todas as canções e tentar 

encontrar algum caso de um criminoso que não tenha final trágico. “A vida bandida 

é sem futuro”: esta talvez seja a principal lição do disco. (OLIVEIRA, 19976, p. 35). 

 

A estética do Rap é a da poesia da realidade, da poesia ritmada, que acarreta todos os 

elementos do movimento Hip Hop, essencialmente na obra Sobrevivendo no Inferno trata-se da 

reflexão ética de sujeitos periféricos diante a própria realidade, é então a dialogicidade entre ética e 

estética de Paulo para o ensinar em instrumentalização.  

Passando para o item 1.6 Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, assim se 

manifesta Paulo Freire: 

 

Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta corporeidade do 

exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer o certo [...]. Que dizer da 

professora que, de esquerda ontem, defendia a formação da classe trabalhadora e 

que, pragmática hoje, se satisfaz, curvada ao fatalismo neoliberal, com o puro 

treinamento do operário, insistindo, porém, que é progressista? (...) Não é possível 

ao professor pensar que pensa certo mas ao mesmo tempo perguntar ao aluno se 

“sabe com quem está falando. (FREIRE, 1996, p. 35-36) 

 

Voltando ao item anterior essa passagem do livro Pedagogia da Autonomia conversa dentro 

de um bojo da transgressão do Rap, “seguir pelo certo” que, segundo Racionais Mc’s, tem em si a 

disciplina da dinâmica das ruas, não há ação sem consequência, verbalização sem a prática, não se 

canta algo que não se vive, é a realidade em ritmo e poesia. Para tanto, a corporeificação da palavra, 

é justamente o certo a ser feito e alcançável, em perspectiva educacional, e da própria musicalidade 

Rap.  

No item 1.7 Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação, de modo engajado, Paulo Freire relembra a estrutura política na qual construímos, 

através de democracia, luta e reivindicações, para tanto a discriminação não pode ser tolerada para 
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uma ética humanitária, no ponto de vista pedagógico menos ainda, uma vez que ao ensinar e aprender 

a discriminação rompe o sumo dessa transgressividade, assim como na característica neoliberal. Não 

há justificativa para a discriminação.  

 

A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do 

ser humano e nega radicalmente a democracia. [...]. Pensar e fazer errado, pelo visto, 

não têm mesmo nada que ver com a humildade que o pensar certo exige. Não têm 

nada que ver com o bom-senso que regula nossos exageros e evita as nossas 

caminhadas até o ridículo e a insensatez. (FREIRE, 1996, p. 37) 

  

 Nos atentemos ao detalhe de que Paulo Freire em sua prática educativa usa a terminologia de 

"inteligir", ou seja, desafiar, provocar e comunicar para que seja conjuntamente produzido o 

conhecimento, e a partir daí se obtém a dialética da construção dos saberes a partir do pensar certo.  

Em uma análise de Racionais Mc’s no álbum “Nada como um dia após o outro dia” lançado 

em 2002, em uma de suas músicas chamada Vida Loka parte 1, há um trecho na qual a letra se refere 

a uma mulher que tentou golpear o personagem da música, e Mano Brown assim se manifesta: 

“Espiríto do mal, cão de buceta e saia”. Em uma entrevista ao Le Monde Diplomatique Brasil 

divulgada pelo canal do Youtube Racionais TV com o tema: Mano Brown, um sobrevivente do 

inferno - Entrevista completa em 28 de fevereiro de 2018, o compositor rapper Mano Brown foi 

questionado sobre este trecho da música ser um termo machista, Mano Brown respondeu:  

 

Tem que pedir perdão e seguir para a frente, eu, na medida do que eu posso fazer, eu 

mudei a minha, não porque é conveniente, mas porque eu realmente mudei meu 

pensamento, entendeu? Não vale a pena só pra rimar falar essas coisas, pra mim era 

só pra rimar, nunca tive ódio de mulher nenhuma, mas naquele momento uma mulher 

quase causou minha morte, então era ali um momento de extremo, extremo, extremo, 

então eu peço perdão por isso, era minha família na reta, mas não é, a linguagem de 

hoje ela mudou, então, eu tenho total respeito pelas mulheres e tudo que elas 

representam, na verdade de três partes de mim, duas é mulher, moro? Três mulheres 

negras na minha vida é fatal, minha mãe, minha filha e a mãe da minha filha, então 

o mínimo que posso fazer é pedir perdão e seguir né? O que não pode é continuar 

né?! (BROWN, 2018). 

 

Podemos concluir que inclusive em Racionais Mc’s esse repensar para elucidar a coerência 

do pensar certo também acontece, por meio de arte, da comunicação artística, de modo que a educação 

é pautada em outra linguagem, mas, de uma mesma perspectiva.  

Passando para o item 1.8 Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, para compreendermos 

este ponto do pensamento de Paulo Freire, é importante retomar alguns itens anteriores como a 

rigorosidade metódica e o respeito aos saberes pois, o que o autor discute aqui é justamente a assunção 
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da reflexão acerca da prática através da elaboração da rigorosidade metódica e do respeito aos saberes. 

Em suas palavras:  

O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a 

curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. (FREIRE, 1996, p. 40). 

Ou seja, elucidar criticamente sobre a prática considerando uma curiosidade ingênua do saber, 

porém, lapidando-a, a ponto de evidenciá-la como também uma curiosidade crítica e a partir desse 

ponto torná-la instrumento de aprendizagem. Como refere o autor: 

 

Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra 

as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a 

violência um papel altamente formador. O que a raiva não pode é, perdendo os 

limites que a confirmam, perder-se em raivosidade que corre sempre o risco de se 

alongar em odiosidade. (FREIRE, 1996, p. 41). 

 

Nesta citação de Freire encontramos a familiaridade de seu pensamento novamente com o 

Rap, essa subsequência da escuta da raiva, de onde vem e para onde vai é justamente esse movimento 

de transformação da curiosidade ingênua para a crítica daí ensinar exige a reflexão, onde entra o papel 

de quem traz a dúvida provocativa da elaboração da raiva de modo que ela seja instrumentalizada e 

não, acabada em si por odiosidade.  

Indo para o item 1.9 Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, 

quando Freire remete à necessidade de assunção da identidade social, a proposta a ser interpretada 

nem sempre está relacionada a assumir a identidade cultural do outro para si, mas em se assumir a 

identidade cultural de minha trajetória e das demais trajetórias encontradas nos ensinamentos. Assim, 

obter o reconhecimento da assunção social dos educandos é respeitar de onde vem, considerar para 

onde vai instrumentalizar a identidade, assim respeitando a ética humanitária proposta. Como refere 

o autor: 

 

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque capaz de 

amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A 

assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a “outeridade” do 

“não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do meu eu. (FREIRE, 1996, p. 

42) 

 

Nessa mesma perspectiva, Hooks (2017) afirma que: 

 

Certas pessoas acham que todos os que apoiam a diversidade cultural querem 

substituir uma ditadura do conhecimento por outra, trocar um bloco de pensamento 

por outro. Talvez seja essa percepção mais errônea da diversidade cultural. Embora 
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haja entre nós um pessoal excessivamente zeloso que pretende substituir um 

conjunto de absolutos por outro, mudando simplesmente o conteúdo, essa 

perspectiva não representa com precisão as visões progressistas de como o 

compromisso com a diversidade cultural pode transformar construtivamente a 

academia. (HOOKS, 2017, p. 49) 

 

A partir das citações acima compreendemos entre ambos uma transgressividade na 

compreensão da apropriação da assunção cultural para dentro e para fora, compreendendo em si a 

identidade cultural, compreendendo também a diversidade das demais identidades. Bell Hooks pauta 

esta questão no lugar da academia. Já Freire estabelece nas linearidades da educação em seus amplos 

espaços, fato é sua compreensão equivale para o ensinamento nas camadas de aprendizagem, cultura, 

educação, arte, todos os trânsitos que perpassam pela linguagem de ensinamento, que oferece 

aprendizado, e que ao não ser compreendido pelas estruturas pode encorajar ou não a formação do 

sujeito e indivíduo social e cultural no mundo.  

Paulo Freire cita uma observação sobre as condições na qual encontrou as escolas da rede 

municipal de São Paulo na gestão de Luiza Erundina em 1989. Ele diz:  

 

Nas minhas primeiras visitas à rede quase devastada eu me perguntava horrorizado: 

como cobrar das crianças um mínimo de respeito às carteiras escolares, às mesas, às 

paredes, se o Poder Público revela absoluta desconsideração à coisa pública? É 

incrível que não imaginemos a significação do “discurso” formador que faz uma 

escola respeitada em seu espaço. (FREIRE, 1996, p. 45). 

 

Ora, não há eloquência do discurso público a partir do questionamento de Paulo Freire, e 

sendo assim, como transitar pela assunção cultural se não disponho de oportunidade a tal processo 

em instituição pública, o que é público pertence a quem? Se também é meu, porque oferece-me com 

decadência? Daí a árdua tarefa do educador circular por ambos espaços e proporcionar em si essa 

assunção para então esticar-se a cultura de outrem, construindo a rede com sabedoria e cuidado, não 

o é em si processo pronto, mas o é em ensinamento ato político e portanto, ato de ética.  

No Capítulo 2. Ensinar não é transferir conhecimento, complementando todas as 

considerações feitas na primeira parte do livro, Paulo Freire, com simplicidade na escrita e coesão 

constrói esse emblemático saber, o de que ensinar não é transferir conhecimento, a obviedade dessa 

passagem, pode até causar estranheza de efeito. Enquanto pedagogos, educadores, sabemos que o 

conhecimento não é transferido e sim construído, entretanto, existe a linha tênue entre o saber desse 

saber, e o praticar este saber, a partir disso Freire inicia a segunda parte de seu livro chamando a 

atenção para este propósito, afirmando que: O clima do pensar certo não tem nada que ver com o das 

fórmulas preestabelecidas, mas seria a negação do pensar certo se pretendermos forjá-lo na atmosfera 
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da licenciosidade ou do espontaneísmo. Sem rigorosidade metódica não há pensar certo. (FREIRE, 

1996, p. 49). 

Nesse novo capítulo Paulo Freire sempre volta aos itens anteriormente citados para a 

elaboração do novo, sendo assim, vemos a continuidade da proposta inculcada no bojo da pedagogia 

para a autonomia. Como afirma Souza, a partir de Paulo Freire:  

 

Nesse sentido, nossa responsabilidade como educadores e educadoras críticos é, 

junto com nossos educandos e nossas educandas, considerar as intuições e as 

adivinhações para, a partir delas, pondo-as em cheque, submetendo-as à rigorosidade 

metódica, favorecer o movimento de transitividade da consciência ingênua para a 

epistemológica. (SOUZA, 2010, p. 224). 

 

Dando sequência ao seu trabalho, em 2.1 Ensinar exige consciência do inacabamento, por 

meio do inacabamento humano, passa a argumentar sobre a perspectiva natural de diferenciação do 

ser humano dos demais seres da natureza, evidenciando o pensar e a inteligência humana como 

substancialmente únicas. Nós criamos as ferramentas e criamos o porquê de tais criações, somos seres 

culturais, e sendo culturais somos essencialmente dependentes um dos outros, não há na natureza 

bicho mais necessitado de sua espécie para a existência do que o ser humano. A partir desse início, 

concebendo em nós a compreensão do inacabado cultural e sujeito, podemos transformar nossas 

relações sociais em algo melhor na perspectiva da ética humana. Como afirma o autor: 

 

Aqui chegamos no ponto de que talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento 

do ser humano. 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. (FREIRE, 1996, p. 50).  

 

A partir desse pensamento, passa a argumentar em 2.2 Ensinar exige o reconhecimento do ser 

condicionado, sobre a raivosidade legítima que, expressa nesse ponto do livro, é um dos momentos 

de maior pontuação da perspectiva política pela qual Paulo Freire se dispõe a lutar. O 

condicionamento a que se refere no título é justamente a condição da diretriz do posicionamento do 

sujeito. Para Paulo Freire, o inacabamento ou a inconclusão de nossa consciência transita entre uma 

curiosidade ingênua à uma curiosidade epistemológica, do que deriva inclusive a interação desse 

trânsito no raciocínio do “pensar certo” com o comprometimento político. Esse pensamento do autor 

se manifesta no trecho abaixo: 

 

No caso da reforma agrária entre nós, a disciplina de que se precisa, segundo os 

donos do mundo, é que amacie, a custo de qualquer meio, os turbulentos e 

arruaceiros “sem-terra”. A reforma agrária tampouco vira fatalidade. Sua 
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necessidade é uma invencionice absurda de falsos brasileiros, proclamam os 

cobiçosos senhores da terra. (FREIRE, 1996, p. 56) 

 

Para o autor a coerência política em conjunto com o inacabamento assumido não se funda na 

terra, mas somos nele inseridos e por isso condicionados, a partir das condições em que nos 

reconhecemos como sujeitos. 

Partindo para 2.3 Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando, verifica-se que ao 

longo de sua obra, Paulo Freire sempre retoma algumas passagens essenciais de suas ideias centrais, 

tal como o inacabamento do ser. Pautando-se no item anterior, a partir da assunção desse 

inacabamento ou inconclusão do saber e ser sabendo, o autor nos conduz novamente ao lugar de 

reflexão de quem ensina, ou seja do educador/a , considerando a autonomia do educando, ou seja, 

essa transgressividade perpassa inclusive pela autonomia do educando em papel de sujeito educando, 

aqui é importante refletirmos os papéis. De certa forma Paulo Freire, ao dialogar, nos propõe um lugar 

de reflexão que atravessa os papéis sociais, mas durante toda a obra Paulo Freire nos remete o lugar 

de educando, nos lembrando ao público direcionado de sua obra, portanto. Assim, no item 2.2 o autor 

nos comunica sobre a necessidade de assunção do nosso inacabamento enquanto pessoa que “ensina” 

em seu papel social. Já no presente item o autor aborda sobre o inacabamento da pessoa que 

“aprende”, e que, portanto, necessita sua autonomia para através de rigorosidade metódica de quem 

“ensina” possa descobrir-se cidadão, ético, humano e potencialmente transformador. Em suas 

palavras: 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros.  [...]. É nesse sentido que o 

professor autoritário que, por isso mesmo, afoga a liberdade do educando, 

amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto o 

professor licencioso, rompe com a radicalidade do ser humano - a de sua inconclusão 

assumida em que se enraiza a eticidade. (FREIRE, 1996, p. 58-59) 

 

Em uma canção do grupo Racionais Mc’s do álbum Nada como um dia após um outro dia 

(2002), o grupo ilustra exatamente esse saber do educando pelo olhar "normalizado" da instituição 

escolar. Na canção Negro Drama, além de uma denúncia racial, há o enaltecer do saber do sujeito 

homem, negro periférico. Destaco um trecho para finalizarmos a reflexão do presente item:  

Problema com escola eu tenho mil, mil fita 

Inacreditável, mas seu filho me imita 

No meio de vocês ele é o mais esperto 

Ginga e fala gíria; gíria não, dialeto 

(RACIONAIS MC’S - Negro Drama. 2002) 
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No item 2.4 Ensinar exige bom - senso, ao falar de bom-senso Paulo Freire nos alerta para a 

necessidade de uma auto-vigilância disciplinar, refletindo neste item sobre uma questão moral na 

perspectiva pedagógica, qual seja, a linha tênue entre o enunciado do conteúdo, a interação da 

aprendizagem e a autonomia do sujeito educando com a proposta do educador. Ou seja, os entraves 

que podem mediar o aprendizado e ensino devem ser considerados pelo bom-senso do educador/a, 

independentes de quais sejam, este bom-senso de que Paulo Freire fala, é também a atenção para com 

o estudante, seus processos, a observação comportamental, e sendo assim, a sensibilidade para com 

o/a educando/a, não nos limitarmos ao conteúdo, mas estarmos atento ao processo é bom-senso de 

quem ensina.  

 

O meu bom-senso me diz, por exemplo, que é imoral, afirmar que a fome e a miséria 

a que se acham expostos milhões de brasileiras e de brasileiros são uma fatalidade 

em face de que só há uma coisa a fazer: esperar pacientemente que a realidade mude. 

O meu bom-senso diz que isso é imoral e exige de minha rigorosidade científica a 

afirmação de que é possível mudar com a disciplina da gulodice da minoria 

insaciável. (FREIRE, 1996, p. 61-62). 

 

 

       Já no item 2.5 Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 

educadores. Ao falar da luta em defesa dos direitos de educadores, Paulo Freire resgata a própria 

profissão e sua historicidade na conjuntura no país, afirmando fazer a luta parte da própria profissão, 

e ao fazer isso, efetiva novamente a necessidade do respeito aos saberes dos educandos, os saberes 

reais, os saberes efetivos de seus direitos, trazendo para o educador/a, a tarefa de atentar-se a própria 

valorização, o saber certo e o saber coerente. Segundo o autor: Uma das formas de luta contra o 

desrespeito dos poderes públicos pela educação, de um lado, é a nossa recusa a transformar a atividade 

docente em puro bico, e de outro, a nossa rejeição a entendê-la e a exercê-la como prática afetiva de 

“tias e de tios. (p. 66. FREIRE, 1996, p. 66). 

No item 2.6 Ensinar exige apreensão da realidade, Paulo Freire retoma o item anterior 

valendo-se da apreensão crítica da realidade, e a assunção de instrumentos para a dinâmica existente 

nas relações educador/ educando. Estar ciente da realidade nos coloca sob a observação de seres 

inacabados e a consequência de sermos com isso seres fundamentalmente pensantes diante a natureza 

e sua realidade, transformar é fruto da capacidade humana. E assim o autor se manifesta: “A 

capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas                            sobretudo para transformar 

a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível 

do adestramento dos outros animais ou do cultivo de plantas”. (FREIRE, 1996, p. 67).  

Ao falar de instrumentalização, objeto e metodologia, Paulo Freire, nos coloca essencialmente 

como sujeitos que aprenderam em algum dado momento, e que elaboraram, por meio da realidade e 
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de seu caráter de direcionamento educativo como usufruir de tais instrumentos e aprendizagens. Isso 

se dá tanto no campo da educação formal e informal, e coloca que, enquanto educadores, precisamos 

estar cientes da necessidade de uma escuta atenta para uma mediação coerente.  

No item 2.7 Paulo Freire, ao dizer que “Ensinar exige Alegria e Esperança”, conduz a um 

entendimento sobre a palavra ensinar e seu significado como um sentimento humano, parte de nossa 

própria natureza, assimilado à esperança e à alegria. A esperança é, portanto, ligada à alegria.  

Eu não sou primeiro um ser da desesperança a ser convertido ou não pela esperança. 

Eu sou, pelo contrário, um ser da esperança que, por “n” razões, se tornou 

desesperançado. Daí que uma de nossas brigas como seres humanos deva ser dada 

no sentido de diminuir razões objetivas para a desesperança que nos imobiliza. 

(FREIRE, 1996, p. 71). 

 

A citação acima de Paulo Freire é essencialmente marcante. A partir dela percebemos que, 

mesmo quando Paulo Freire nos comunica sobre um sentimento bom e relacionado à natureza 

humana, ele não é dissociado de seu caráter político e educativo. Mesmo na complexidade do 

entendimento dos sentimentos, sendo um educador necessito ser esperançoso e não me imobilizar na 

desesperança; sendo educador/a tenho como tarefa manter a esperança, caso contrário estarei sendo 

convergente às instâncias que constroem em conjunturas amplas a desesperança, principalmente do 

oprimido. Mais adiante Paulo Freire discorre sobre o direito à raiva e à esperança. 

 

Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para minha 

briga tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo 

como motivação de minha briga porque, histórico, vivo a história como tempo de 

possibilidade e não de determinação” (FREIRE, 1996, p. 73) 

 

A raiva e esperança legítima que Paulo Freire expressa nessa parte do texto vem comunicar 

que, enquanto educadores/as em espaço educacional, independente do perfil dos educandos, devemos 

nos propor uma reflexão acerca dos saberes dos educandos, de suas angústias, de suas esperanças e 

raivas, raivas estas que são muitas das vezes entraves de desesperanças sociais. 

No final da música Capítulo 4, versículo 3 de Racionais Mc’s do disco Sobrevivendo no 

Inferno de 1997, composta por Mano Brown, o artista canta: 

 

Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal 

Por menos de um real minha chance era pouca 

Mas se eu fosse aquele moleque de touca  

Que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca 

De quebrada, sem roupa, você e sua mina 

Um, dois, nem me viu, já sumi na neblina 
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Mas não… 

Permaneço vivo, prossigo a mística 

Vinte e sete anos contrariando as estatísticas 

Seu comercial de TV não me engana 

Eu não preciso de status nem fama 

Seu carro e sua grana já não me seduz 

E nem a sua puta de olhos azuis 

Eu sou apenas um rapaz latino - americano 

Apoiado por mais de cinquenta mil manos 

Efeito colateral que o seu sistema fez  

Racionais, capítulo 4, versículo 3.  

(Capítulo 4 Versículo 3. álbum Sobrevivendo no inferno - Racionais Mc’s 1997,) 

 

Nesse pequeno trecho dessa música podemos discorrer pela esperança, frustração e raiva, 

sentimentos sobre os quais Paulo Freire nos convidou a refletir. Entretanto, observamos sob uma 

outra perspectiva, levando em consideração o contexto da música, sua historicidade, trata-se de uma 

canção que vai retratar a realidade de jovens homens negros e periféricos na cidade de São Paulo. 

Porém, se pensarmos sobre a repercussão dessa música e o teor de identidade das pessoas que a 

escutam em todas as periferias do Brasil, conseguimos, então, atingir essa desesperança, raiva e 

esperança em caráter político e educacional da qual Paulo Freire abordou no presente item.  

Na narrativa o personagem da música reflete sobre condições às quais as pessoas pobres se 

submetem para sua sobrevivência, a influência do exercício da propaganda no capitalismo para que 

haja a submissão a tais condições, garantindo uma manutenção do status quo e portanto, a exploração 

das camadas sociais mais pobres. Mas, ao final, essas pessoas se voltam para si mesmas, para sua 

esperança em ser o que é, em querer ser o que é no mundo. E, sendo o que é, isso causa um efeito no 

próprio sistema, a raiva que se sente é comunicada pela arte, pela canção e, portanto, no próprio grupo 

e para quem ouve e identifica-se com a música. Nesse sentido, há a esperança inatamente humana 

rompendo ou diminuindo as razões para a desesperança.  

O item 2.8 Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, Paulo Freire vai discorrer 

sobre a potencial importância de manter a chama da perspectiva de mudanças acesa, suscitando de 

maneira exemplar a fusão entre a raiva e, portanto, a indignação e a esperança. O item mais longo do 

capítulo 2 de Pedagogia da Autonomia (1996), conversa em diversos pontos com o disco de Racionais 

Mc’s - Sobrevivendo no Inferno (1997), em letras e histórias das canções.  
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Paulo Freire inicia esse ponto já destacando a importância de indignar-se e de acreditarmos 

na mudança ao nos depararmos com favelas, e a resolução que Paulo Freire nos propõe para essa 

observação é de grande sensibilidade em caráter de elaboração. 

 

É o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é. 

O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na 

objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só de 

quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências. [...]. Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 

incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que 

simplesmente a de nos adaptar a ela. (FREIRE, 1996, p.74-75). 

 

Na citação anterior Paulo Freire propõe o movimento dialético, síntese, antítese e tese, eu 

observo, vejo, e portanto, indigno-me, aos constatar elaboro, e por meio da elaboração sou capaz de 

alterar o que vejo, daí a interessante sustentação da obra de Paulo Freire, comunicada para o indivíduo 

educador, que potencialmente deve ter determinadas relações colaborativas com o todo, de modo a 

“plantar” e “germinar” sementes de mudança, mas também comunica sobre a possibilidade e a 

importância da coletivo, do macro e, sendo assim, das instâncias de poder e as alternativas de 

mudanças estruturais. Com isso, dá-se a continuidade do pensamento de Paulo Freire quanto à 

neutralidade, e a não alternativa urgente dessa posição individual. Ora, se por natureza humana 

inteligível sou capaz de constatar e elaborar, não posso me abster de agir, não posso diante toda a 

realidade que me cerca, apenas limitar-me a posição de instrumento de consumo e consumidor das 

relações que aí estão.  

Daí questionarmos, em favor de quem, e do que estudo, contra quem e o que estudo, para 

quem e para o que exerço minha profissão e disponho meus saberes à trocas? Segundo o autor: 

 

[...] discutindo a problematicidade do amanhã, tornando-a tão óbvia quanto a 

carência de tudo na favela, ir tornando igualmente óbvio que a adaptação à dor, à 

fome, ao desconforto, à falta de higiene que o eu de cada um, como corpo e alma, 

experimenta de uma forma de resistência física a que se vai juntando outra, a cultural. 

Resistência ao descaso ofensivo de que os miseráveis são objeto. No fundo, as 

resistências - a orgânica e/ ou a cultural - são manhas necessárias à sobrevivência 

física e cultural dos oprimidos. O sincretismo religioso afro - brasileiro expressa a 

resistência ou a manha com que a cultura africana escrava se defendia do poder 

hegemônico do colonizador branco. É preciso porém, que tenhamos que tenhamos 

na resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como problema e 

na vocação para o Ser Mais como expressão da natureza humana em processo de 

estar sendo, fundamentos para a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em 

face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na resignação mas na rebeldia em 

face das injustiças que nos afirmamos. (FREIRE, 1996, p. 76).  

  

Já na canção dos Racionais Mc’s 
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Mas hoje eu posso compreender  

Que malandragem de verdade é viver 

Agradeço a Deus, aos Orixás 

Parei no meio do caminho e olhei pra trás 

Meus outros manos todos foram longe demais  

Cemitério São Luiz, aqui jaz 

(...) 

Cada lugar uma lei, eu tô ligado 

No extremo sul da Zona Sul tá tudo errado 

Aqui vale muito pouco a sua vida 

Nossa lei é falha, violenta e suicida 

Se diz que, me diz que, não se revela 

Parágrafo primeiro na lei da favela (legal) 

Assustador é quando se descobre 

Que tudo deu em nada e que só morre o pobre 

A gente vive se matando, irmão, por quê? 

Não me olha assim, eu sou igual a você 

Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho 

Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho 

(...) 

Não se acostume com esse cotidiano violento 

Que essa não é a sua vida 

Essa não é a minha vida, morô?” 

(Fórmula Mágica da Paz - Racionais Mc’s, 1997) 

 

Destaquei acima um trecho de em que Paulo Freire discorre sobre a improvisação do sujeito 

favelado frente às dificuldades sociais, as “manhas” sobre as quais Paulo Freire fala, são estratégias 

de resistência e sobrevivência do indivíduo em sua vida pessoal e coletiva, estratégias que pessoas 

que vivem em condições de negação dos direitos básicos precisam construir e criar para estarem 

vivos, assim como exemplificado o sincretismo foi estratégia de pessoas negras escravizadas para 

continuar seus rituais de crença e fé, e assim como as manhas, são estratégias de sobrevivência dos 

sujeitos favelados, não limitar-se à ela, construindo na compreensão de direito e futuro, é na rebeldia 

que construímos estratégias de possibilitar um amanhã para o Ser Mais.  

Na música fórmula mágica da Paz de Racionais Mc’s a canção vai discutir sobre uma 

possibilidade de encontrar uma fórmula que traga a paz para a realidade da periferia, dos sujeitos 
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favelados, assim como destacado no trecho de Paulo Freire, o grupo coloca em destaque a realidade 

cotidiana das pessoas que lidam com a miséria, violência e falta de estrutura nas favelas. 

Nos trechos em destaque desta canção, algumas das “manhas” que Paulo Freire considerou 

podem ser interpretadas, até mesmo a necessidade religiosa na qual a maioria da periferia se debruça, 

a fé como escudo e inspiração para manter-se de pé cotidianamente, observar, elaborar, ouvir menos 

dizer mais. Porém alguns questionamentos e denúncias também são levantados. 

No item anterior Paulo Freire nos propõe refletir sobre os seguintes questionamentos: para 

que se estuda, para quem estudo, onde direciono o compartilhamento de meu conhecimento?  

Nas músicas de Racionais Mc’s reconhecemos para quem se canta, para quem as letras são 

direcionadas, tais como também com quem o grupo quer se comunicar e explanar o conhecimento 

empírico que relata nas canções.   

 

É a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no 

processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida 

indispensável, é a deflagração da justa ira, mas não é suficiente. [...]. A mudança do 

mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o 

anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho. (FREIRE, 1996, p. 76-77). 

 

Finalizando o capítulo dois de Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire, no item 2.9 Ensinar 

exige curiosidade, volta à curiosidade como característica fundamental de a preservada e qualificada 

na educação autônoma. Paulo Freire nos explicita seus saberes necessários na perspectiva de uma 

pedagogia autônoma e democrática. Neles, a curiosidade, característica fundamentalmente humana 

na educação deve ser preservada, provocada, lapidada, e Paulo Freire vai nos lembrar novamente 

como, na condição de educadores, temos a tarefa de não transitarmos pelo autoritarismo e pela 

licenciosidade, de modo que, busquemos pelo equilíbrio entre liberdade e autoridade, e para tanto, há 

a necessidade da disciplina.  

Afirma ser necessário construir uma qualidade educacional não patriarcal, voltada para a 

instrumentalização da passagem da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica.  

 

O autoritarismo é a ruptura em favor da autoridade contra a liberdade e a 

licenciosidade, a ruptura em favor da liberdade contra a autoridade. Autoritarismo e 

licenciosidade são formas indisciplinadas de comportamento que negam o que venho 

chamando a vocação oncológica do ser humano. (FREIRE, 1996, p. 86). 

 

Destaco a seguir um pequeno trecho da canção Negro Drama de Racionais Mc’s.  

 

Problema com escola eu tenho mil, mil fita 
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Inacreditável, mas seu filho me imita 

No meio de vocês ele é o mais esperto 

Ginga e fala gíria; gíria não, dialeto 

(Negro Drama - Nada como um dia após o outro dia - Racionais Mc’s, 2002). 

 

Estabelecendo uma reflexão acerca do trânsito entre autoritarismo e licenciosidade, dois 

extremos da ruptura entre a passagem da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica, 

o trecho anterior destaca um personagem que tem problemas com a escola, podemos interpretar de 

modo intrínseco esse movimento.  

A escola acolheu a curiosidade de quem estabelece uma rima com tamanha apropriação 

linguística sobre o dialeto, sobre sua própria realidade? Há sem dúvidas uma curiosidade lapidada, 

entretanto, não foi a escola que instigou e/ou qualificou e provocou uma curiosidade epistemológica 

no personagem da narrativa na canção. Daí a importância que Paulo Freire destaca sobre o equilíbrio 

entre a autoridade e liberdade, para o educador/a, fundem-se na prática cotidiana o estabelecimento 

da provocação a ponto de ser necessariamente autoritário de modo que a liberdade seja interpretada 

pelo educando/a com responsabilidade.  

Destaco a seguir um trecho em que Paulo Freire suscita a relevância de entendermos essa 

dialogicidade existente entre ser autoritário e promover a liberdade, de modo a qualificar a 

experiência curiosa em espaço de trocas no processo ensino - aprendizagem : 

 

O bom seria que experimentássemos o confronto realmente tenso em que a 

autoridade de um lado e a liberdade do outro, medindo-se, se avaliassem e fossem 

aprendendo a ser ou a estar sendo elas mesmas, na produção de situações dialógicas. 

Para isto, o indispensável é que ambas, autoridade e liberdade, vão se tornando cada 

vez mais convertidas ao ideal do respeito comum somente como podem autenticar-

se (FREIRE, 1996, p. 87).  

 

Iniciando o Capítulo 3 Ensinar é uma especificidade humana. Paulo Freire dá continuidade na 

formulação necessária do entendimento de autoridade e liberdade. Continua esmiuçando este conceito 

de modo a nos convidar a uma nova reflexão, a de que a garantia dessa autoridade e liberdade só é 

possível por meio da segurança profissional exercida pelo/a professor/a.  

No item 3.1 - Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade, Paulo Freire 

aponta três recursos essenciais para que a autoridade que ele comunicou anteriormente seja 

instrumento conjunto com a garantia da liberdade. Tais recursos são: Segurança profissional, 

competência e generosidade. A segurança se obtém por meio do estudo, da confiabilidade, e da 

atualização do profissional para a área de atuação. Assim se refere o autor: O professor que não leva 
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a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força 

moral para coordenar as atividades de sua classe (FREIRE, 1996, p. 89-90) 

A prática democrática de um/a educador/a não necessariamente determina sua competência 

científica, e há certamente profissionais da educação que possuem grandes competências científicas, 

porém não garantem uma segurança democrática em seu trabalho. Assim Holks se refere a esse 

debate: 

 

A maioria dos meus professores não estavam nem um pouco interessados em nos 

esclarecer. Mais que qualquer outra coisa, pareciam fascinados pelo exercício do 

poder e da autoridade dentro do seu reininho - a sala de aula. Não quero dizer que 

não houvesse tiranos encantadores e benevolentes, mas minha memória me diz que 

era raro - extraordinariamente, assombrosamente raro - encontrar professores 

profundamente comprometidos com práticas pedagógicas progressistas. Isso me 

desiludiu; a maioria dos meus professores não me despertou o desejo de imitar seu 

estilo de ensino (HOOLKS, 2017, p. 30). 

 

Na citação acima Bell Hooks discorre sobre sua experiência enquanto aluna, trata-se de um 

outro tempo e outro contexto histórico, entretanto, devemos sempre considerar algumas práticas 

escolares enraizadas nas instituições escolares, principalmente nas instituições públicas de ensino. A 

generosidade que Paulo Freire destaca no presente item refere-se a um olhar generoso aos saberes e 

processos de aprendizado dos educandos, olhar generoso para o próprio/a educador/a diante os 

desafios enfrentados nas esferas da educação. Para o autor:  

 

A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo de competência do docente 

e dos discentes e de seu sonho ético. Não há mesta boniteza lugar para a negação da 

decência, nem de forma grosseira, nem farisaica. Não há lugar para puritanismo. Só 

há lugar para pureza. (FREIRE, 1996, p. 93).  

 

O item 3.2 Ensinar exige comprometimento aborda a perspectiva da observação, ressaltando 

que o comprometimento do/a educador/a para com a educação e o ensino de seus educandos e 

educandas deve partir da perspectiva da veracidade daquilo que sou e digo. Assim, é necessário 

observar como sou visto/a, tal qual como sou interpretado/a pelos educandos/as; isso não significa 

reduzir minha prática a este ou aquele olhar, mas levá-lo em consideração, assim como agir 

honestamente nas incertezas que pairam sob nossos próprios saberes quando questionados pelos 

educandos/as.  

 

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe 

e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não posso ser uma 

omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de 

analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade 
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de fazer justiça, de não falhar à verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o meu 

testemunho (FREIRE, 1996, p. 96).  

 

Sugerindo uma contextualização sobre o item 3.2, Paulo Freire, no item 3.3 Ensinar exige 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, pontua seu respectivo 

posicionamento político no entendimento amplo da educação, e ao pontuar sua perspectiva 

democrática de luta contra as injustiças e explorações, evidência a educação como instrumento em 

potencial para uma intervenção no mundo, ou seja, sua possibilidade de mudanças.  

Para tanto, precisamos sobretudo compreender a lógica de mercado na qual o neoliberalismo 

insere todas as relações humanas e submete todas as instituições. Na educação pública ocorrem 

dezenas de intervenções que manifestam interesses de estruturas de poder com a pretensão de moldá-

la à lógica neoliberal. Não é de se surpreender as discussões atuais sobre educação de tempo integral, 

sobre a necessidade de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e tantas outras discussões que 

fizeram da escola pública palco, como escola sem partido, retirada dos ensinos de sociologia e 

filosofia no currículo da educação básica assim como a introdução de ensino técnico para o ensino 

médico.  

A educação formal escolar, direito de todo cidadão garantido por lei como educação básica 

desde o ensino infantil, dever de todo Estado, assim como qualquer instância de governo, federal, 

estadual ou municipal, é um veículo que perpassa de maneira incisiva pela vida de qualquer sujeito 

e, a depender de sua experiência, tem potências variadas sobre a vida e a ação de um indivíduo no 

mundo. Paulo Freire amplia a visão acerca da educação, ela não se limita a uma instituição de ensino, 

a um educador ou a uma aula. A educação e as relações entre o ensino e  a aprendizagem em seu mais 

singelo sentido podem ou não educar. E é justamente nesse ponto que Paulo Freire vem nos alertar, 

comunicar para a consciência letal que cada ação educativa pode impactar para o todo, para um sujeito 

ou ambiente.  

 

O que quero repetir, com força, é que nada justifica a minimização dos seres 

humanos, no caso, das maiorias compostas de minorias que não perceberam ainda 

que juntas, seriam a maioria. Nada, o avanço da ciência e/ ou da tecnologia, pode 

legitimar uma “ordem” desordeira em que só as minorias do poder esbanjam e gozam 

enquanto às maiorias, em dificuldade até para sobreviver, se diz que a realidade é 

assim mesma, que sua fome é uma fatalidade do fim do século. Não junto a minha 

voz à dos que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo a 

sua resignação. Minha voz tem outra semântica, tem outra música. Falo de 

resistência, da indignação, da “justa ira” dos traídos e enganados. Do seu direito e 

do seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez 

mais sofridas (FREIRE, 1996, p. 99). 
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Destaco a seguir dois trechos da música Periferia é Periferia de Edi Rock que compõe o disco 

Sobrevivendo no Inferno (1997) de Racionais MC’s, que também se refere a esse ponto de vista: 

Ser escravo do dinheiro é isso, fulano 

Trezentos e sessenta dias por ano sem plano 

Se a escravidão acabar pra você 

Vai viver de quem, vai viver de quê? 

O sistema manipula sem ninguém saber 

A lavagem cerebral te faz esquecer 

Que andar com as próprias pernas não é difícil 

Mais fácil se entregar, se omitir 

Nas ruas áridas da selva 

Eu já vi lágrimas demais  

O bastante pra um filme de guerra 

[...] 

Muita pobreza, estoura a violência 

Nossa raça está morrendo mais cedo 

Não me diga que está tudo bem. 

(Periferia é periferia, Racionais Mc’s, 1997) 

 

Em ambas citações acima mencionadas, vemos claramente um debate de convocação 

ideológica, de conscientização da classe trabalhadora, de conscientização de sua própria realidade, de 

conscientização de uma condição imposta, e que não deve ser encarada com conformismo.  

A revolta legítima a que Paulo Freire se refere é a realidade cantada por Racionais Mc’s, e a 

consciência do/a educador/a na qual Paulo Freire faz o chamado diz respeito justamente a um olhar 

humilde e atento à realidade e saberes trazidos pelos educandos/as de modo que a educação se constrói 

conjuntamente entre ambos saberes, entre ambas trocas, conduzindo seu saber científico com atenção 

às percepções dos alunos. 

 

É a decência com que o faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo 

contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a seu saber “ 

saber de experiência feito” que busco superar com ele. Tão importante quanto o 

ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe. A coerência entre o que digo, o 

que escrevo e o que faço (FREIRE, 1996, p. 101) 

 

No item 3.4 Ensinar exige liberdade e autoridade, Paulo Freire retoma a ideia de construirmos 

uma autoridade sem autoritarismo, mas que seja potente em si, pois conduz ao desafio de 
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compreender a liberdade não como caminho turvo, mas como um caminho que possui em si mesma 

a disciplina, sobretudo o respeito.  

Eis aqui um dos temas que podemos considerar de maior angústia para professores/as em sala 

de aula, como garantir uma liberdade com autoridade sem ser licencioso ou um autoritarista? 

Embora seja uma questão que permeia nossos questionamentos enquanto professores, neste 

item Paulo Freire vai acenar para o eixo familiar, mediando em alguns parágrafos também a 

importância familiar para a garantia de uma emancipação educacional. No último parágrafo deste 

item Paulo Freire faz uma observação que nos cabe em qualquer que seja a esfera de atuação no 

campo da educação: 

 

É interessante observar como, de modo geral, os autoritários consideram, amiúde, o 

respeito indispensável à liberdade como expressão de incorrigível espontaneísmo e 

os licenciosos descobrem autoritarismo em toda manifestação legítima de 

autoridade. A posição mais difícil, indiscutivelmente correta, é a do democrata, 

coerente com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é autoridade sem 

liberdade e esta sem aquela. (FREIRE, 1996, p. 106). 

 

No item 3.5 Ensinar exige tomada consciente de decisões, Paulo Freire novamente faz uma 

convocação para a ideia central de todo o livro. Antes de tomarmos qualquer passo em relação aos 

nossos posicionamentos e ações, Paulo Freire alerta para a necessidade de sermos conscientes sobre 

eles. Aqui é possível estabelecer um diálogo com o Rap, considerando sua qualidade educativa e 

política. Para Paulo Freire não existe neutralidade na educação, a educação é, e se é, logo ela traz em 

si seu cunho político em qualquer ação que seja.  Sendo assim, em qualquer que seja o diálogo, e seja 

em espaço institucional ou não, ser educador/a se relaciona e exige a coerência dessa demanda 

política. Abster-se desse fato é consequentemente agir incoerentemente com sua própria escolha 

profissional.  

E é justamente nesse aspecto que Paulo Freire conversa com o Rap de Racionais Mc’s; embora 

alguns rappers tenham tido vivências dentro do presídio, ou no mundo do crime, nenhuma de suas 

canções contém na letra qualquer incentivo, justamente por essa tomada de consciência, experimento, 

conscientizo e passo a mensagem, mesmo que hajam letras que falem  da miséria e revolta, e 

demonstram muitas vezes a perspectiva de quem acaba entrando para o mundo do crime ou das 

drogas, há sempre o contraponto. Os Racionais Mc’s entendem o público a quem atinge certeiramente 

suas letras, que é em grande maioria cotidianos de pessoas periféricas, ou seja, eles comunicam quem 

eles mesmos foram; partindo de onde vieram seria completamente incoerente cantar à favor de coisas 

que depreciaram a periferia.  



37 

Se voltarmos para a origem do movimento Hip Hop no Brasil, e toda sua resistência política, 

a influência que trouxe para jovens favelados na década de 70 e 80, conseguimos ter uma 

compreensão ainda maior das mensagens e de toda a composição artística que o grupo Racionais 

Mc’s comunica em suas canções e imagens. Considerando esse movimento dialético e sua 

instrumentalização pelo próprio grupo, podemos considerar que sim, o Racionais Mc’s educa, ensina 

e exige coerência e consciência na tomada de decisões, tal como disse Paulo Freire. Puxamos o fio 

inicial deste novelo de diálogos por meio desta conversa entre a prática e a teoria, e além, a prática 

também na arte: “O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir do curso que 

coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o país. Mas podem demonstrar que é 

possível mudar. E isso reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político – pedagógica”. 

(FREIRE, 1996, p. 110) 

No item 3.6 Ensinar exige saber escutar, Paulo Freire expande o tema para nos alertar acerca 

da necessidade de uma escuta atenciosa e qualificada. Isso porque como educadores temos a tarefa 

de conduzir um conteúdo, e precisamos ficar atentos para uma escuta qualificada da recepção dos 

alunos sobre a compreensão daquele conteúdo; entretanto, para alcançarmos uma escuta qualificada 

dos educandos, precisamos também qualificar a nossa própria escuta, e sendo assim despir-se do ego 

de detentor do conhecimento. Nossa estrutura educacional jesuítica nos remete a um olhar de 

desqualificação do outro e de “certezas” do nosso saber. É necessário romper com esta estrutura 

relacional na qual estamos há séculos moldados. Isso é um primeiro passo para uma escuta 

qualificada, isso não significa porém que sempre concordemos com o que escutamos, mas antes de 

mais nada a escuta deve ser atenta para dar lugar a argumentação e consequentemente ao respeito e 

dignidade.  

Paulo Freire vai nos atentar para a construção dessa escuta com a necessidade do resgate 

constante da utopia. Temos que resgatar em prática a necessidade da utopia e identificá-la nas 

diferentes linguagens. Isso significa estar atento e promover uma escuta qualificada em prol de uma 

educação autônoma e democrática. Neste bojo compreende-se a necessidade de articulação entre a 

teoria e a prática:  

 

No processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumida com rigor e 

a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um sine qua da comunicação 

dialógica. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração 

de sua capacidade de controlar não só a necessidade de dizer a sua palavra, que é um 

direito, mas também o gosto pessoal, profundamente respeitável, de expressá-la. 

Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, 

porém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a 

única a ter o que dizer. Mais ainda, que o que tem a dizer não é necessariamente, por 

mais importante que seja, a verdade alvissareira por todos esperada. É preciso que 
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quem tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, que, sem escutar o que quem 

escuta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua capacidade de dizer por 

muito ter dito sem nada ou quase nada ter escutado (FREIRE, 1996, p. 114). 

 

Ao destacar a citação acima podemos relacioná-la com as batalhas de Mc’s, uma das práticas 

mais antigas na história do movimento Hip - Hop, momentos nos quais integrantes do grupo 

Racionais Mc’s participaram em meados dos anos 80’ de encontros da estação São Bento, marco 

central do movimento Hip- Hop na grande São Paulo e que se perpetuam até hoje nas periferias de 

São Paulo. Trata-se de uma batalha de rimas e improvisos entre Mc’s constituída em cima de um beat 

levado pelo DJ. Há batalhas com temas específicos, mas também com temas livres, e sobretudo, é 

necessária uma escuta atenta ao que o adversário está cantando para a formulação rápida de uma 

contraposição na rima. Para uma escuta atenta, há a necessidade de silenciar durante a expressão do 

adversário, se elevarmos a escuta atenta para os demais elementos do Hip- Hop além do MC o Grafitti, 

Dj e o break (dança), em todos os elementos há uma necessidade de escuta atenta para a composição. 

Mesmo na expressão do grafitti, que é a linguagem visual, o grafiteiro não expressa sua arte sem a 

escuta atenta e compressão da classificação de sua arte, esta que por sua vez faz parte de um todo, um 

movimento e, portanto, uma contextualização.  

Voltando-se para o professor, Paulo Freire traz a reflexão para um movimento de assunção de 

ambas as partes para o reconhecimento do outro, o saber do educando e o conhecimento do educador. 

Nesse movimento, a escuta atenta encontra caminho para que em algum momento o conhecimento 

que o educador precisa compartilhar seja compartilhado no momento adequado e com a devida 

atenção, de modo que o educando assuma para si também aquele conhecimento, relacionando-o com 

seus saberes prévios. Em suas palavras: “Todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na 

posição de aprendiz que, a partir de certo momento, vá assumindo a autoria também do conhecimento 

do objeto”. (FREIRE, 1996, p. 122). 

É nesse circular e dialético movimento entre partes que a educação cumpre sua função social, 

neste sutil movimento em que o ensino e a aprendizagem são recíprocos, momento em que se alcança 

o aprendizado dos saberes e não a introjeção do conteúdo. Ao se ter a delicadeza da escuta e a audácia 

da fala em uma relação comunicativa e não impositiva, é aí que, como diz Paulo Freire, a boniteza 

acontece: “É nesse sentido que se pode afirmar ser tão errado separar prática de teoria, pensamento 

de ação, linguagem de ideologia, quanto separar ensino de conteúdos de chamamento ao educando 

para que se vá fazendo sujeito do processo de aprendê-los”. (FREIRE, 1996, p. 122). 

No item 3.7 Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica, Paulo Freire propõe um 

chamado reflexivo que, trazendo para a atualidade, conversa perfeitamente com nossa atual 

conjuntura. Paulo Freire sofreu árduas perseguições durante a ditadura militar no Brasil e sabemos, 
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portanto, que o atual governo Bolsonaro, que apoiou e reverencia as práticas ditatoriais dos militares 

durante a ditadura detesta Paulo Freire por justamente ter sido um assíduo militante da educação em 

prol da democracia. Daí trazermos a reflexão do presente item para a realidade atual do país; o ensino 

é ideológico e, ao apontarmos a ideologia e retirarmos o véu das inverdades, evidenciando suas reais 

intenções, De 2015 para cá vimos uma efervescência sobre o Escola sem Partido. Um Programa que 

visa a assunção da neutralidade em sala de aula pelos professores, respaldando inclusive denúncias e 

exposição dos profissionais caso estes se posicionem ou evidenciem a ideologia constante em algum 

tema de discussão. Em 2018 esse debate tomou uma proporção enorme, causando o afastamento de 

professores até mesmo por segurança, ocorreu uma espécie de “fiscalização do profissional da 

educação” que atua em sala de aula, negando inclusive que esta postura “fiscalizadora” tem em seu 

bojo uma postura ideológica e de proteção de um determinado grupo e classe social. Falar sobre a 

ditadura militar, por exemplo, tornou-se uma postura ideológica de “esquerda”, anulando toda 

contextualização criminal do período e suas facetas mais sujas encucadas nesse triste cenário 

brasileiro.  

Paulo Freire foi alvo desse e de outros programas e movimentos que defendiam e defendem 

uma educação sem ideologia, o que justamente Paulo Freire vem nos comunicar e que provoca tanto 

alvoroço com seu nome para estes grupos é que a educação é ideológica. E sendo a educação uma 

prática ideológica que ocorre dentro de um sistema econômico, devemos refletir sobre quais serão as 

práticas assumidas pelos educadores em ação, devemos esmiuçar os temas e questões trazidos para 

espaço constitucional de modo íntegro, garantindo sobretudo, a ética universal e liberdade sem 

licenciosidade, em favor da justa ética. 

Durante toda sua obra Paulo Freire não abre mão de sua posição de classe, de sua posição 

política em favor dos “esfarrapados da terra”, e pontua por diversas vezes ao longo da obra a assunção 

política que a educação como um todo deve ter diante os cenários e dialogicidade de sua prática 

relacional entre educador e educando. 

Em relação ao aspecto político e econômico Paulo Freire destaca a intervenção da 

globalização e seus efeitos colaterais num país de terceiro mundo como o Brasil, discutindo sobretudo 

o que não nos torna uma potência econômica quando patenteamos sobretudo a dignidade dos grupos 

oprimidos em nosso país em detrimento de um status econômico que não corresponde à realidade do 

Brasil, considerando a dívida histórica que temos com nós mesmos, com a população negra, com os 

povos indígenas, com trabalhadores das diversas áreas e consequentemente com as crianças e jovens 

que crescem em condições sub humanas.   

Essa subordinação econômica à globalização garante a manutenção das classes poderosas com 

eficácia, mantendo sobretudo o poder nas mãos de poucos e o trabalho excessivo sem garantia de 



40 

direitos básicos submetendo a maior parte da população. Paulo Freire destaca que toda essa dinâmica 

do sistema invade de modo tático as instituições escolares, modificando inclusive suas próprias 

estruturas e documentos oficiais.  

Novamente chamando para a atualidade refletimos a respeito do debate relativo à retirada do 

ensino de filosofia e sociologia no Ensino Médio e a pressão para substituí-los por formações 

específicas para o trabalho. Ora, não precisamos aprofundar sobre o tema ao simplesmente pensar 

sobre essa hipótese, já estamos identificando uma ideologia do trabalho, da exploração e da 

amputação do direito ao conhecimento dos estudantes.  

 

A capacidade de nos amaciar que tem a ideologia nos faz às vezes mansamente 

aceitar que a globalização da economia é uma invenção dela mesma ou de um destino 

que não se poderia evitar, uma quase entidade metafísica e não um momento do 

desenvolvimento econômico submetido, como toda produção econômica capitalista, 

a uma certa orientação política ditada pelos interesses dos que detêm o poder. Fala-

se, porém, em globalização da economia como um momento necessário da economia 

mundial a que, por isso mesmo, não é possível escapar. (FREIRE, 1996, p. 124). 

 

Relaciono este pensamento de Paulo Freire a uma consequência específica dessa dinâmica da 

engrenagem capitalista neoliberal, que é o sistema prisional, sistema que por sua vez garante a 

manutenção de táticas ilícitas inúmeras para os mesmos corpos, crimes e histórias ocupem o espaço 

do presídio. Sem tais “garantias”, possivelmente a máquina globalizada e neoliberal da economia não 

teria êxito. Destaco a seguir um trecho da canção “Diário de um Detento”, de Racionais Mc’s (1997). 

Música esta que vai tratar do massacre do Carandiru em 1992, suscitando a presente linha de 

pensamento:  

 

 Era a brecha que o sistema queria 

Avise o IML, chegou o grande dia 

Depende do sim ou do não de um só homem 

Que prefere ser neutro pelo telefone 

Ratatatá, caviar e champanhe 

Fleury foi almoçar, que se foda a minha mãe 

Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo 

Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio 

(...) 

O ser humano é descartável no Brasil 

Como modess usado ou bombril 

Cadeia guarda o que o sistema não quis 



41 

Esconde o que a novela não diz 

(Diário de um detento. Racionais Mc’s, 1997) 

 

Finalizando o presente item Paulo Freire novamente vem nos alertar acerca da necessidade do 

não endurecimento aos saberes de modo a constituirmos uma assiduidade para lidar inclusive de 

modo resistente à crítica dessas facetas e desdobramentos que geram o sistema capitalista. Fala acerca 

da necessidade de não docilizarmos os nossos corpos e pensamentos, e não nos submetermos a este 

ou aquele pensamento. Estar sempre atento, obter uma desconfiança metódica e concluir a uma 

rebeldia coerente. 

 

No fundo, a atitude correta de quem não se sente dono da verdade nem tampouco 

objeto acomodado do discurso alheio que lhe é autoritariamente feito. Atitude correta 

de quem se encontra em permanente disponibilidade a tocar e ser tocado, a perguntar 

e a responder, a concordar e a discordar. Disponibilidade à vida e a seus 

contratempos (FREIRE, 1996, p. 131). 

 

Já no item 3.8 Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, Paulo Freire ilustra de modo 

muito empírico o que significa a disponibilidade para o diálogo, por meio de dois aspectos da prática 

dialógica. O primeiro é a disponibilidade para o diálogo com o todo, com o mundo, com a realidade 

de onde o educador atua. Ao me dispor da realidade do educando, da instituição, da cultura, da 

geografia e da história local é possível estar disposto a uma escuta eficaz para o diálogo, compreender 

melhor a apropriação do educando, entender inclusive, onde seus conteúdos conversam com a 

realidade do educando. E Paulo Freire pontua que estar disposto a este conhecimento dos entornos 

não é aventurar-se a vivê-lo como um peixe fora d’água, pois, de nada mudaria a realidade vivida. 

 

Não é me mudando para uma favela que provarei a eles e a elas minha verdadeira 

solidariedade política, sem falar ainda na quase certa perda de eficácia de minha luta 

em função da mudança mesma. O fundamental é a minha decisão ético - política, 

minha vontade nada piegas de intervir no mundo. (FREIRE, 1996, p. 135) 

 

O segundo ponto abordado por Paulo Freire neste item trata da intervenção da mídia, nos lares 

e no cotidiano dos sujeitos, e que de modo geral transita por um diálogo de consumo exacerbado, 

construindo uma coisificação das relações e diálogos, limitando o saber a uma escuta passiva. Discute 

o quanto a mídia consegue introjetar de informação às pessoas, e a velocidade em que a informação 

é consumida. Essa dinâmica de pautar as informações sem aprofundamento se explicita quando, após 

uma notícia grave, a mídia oferece um programa de entretenimento, esvaziando temas importantes, 

alienando as pessoas sobre a realidade.  Hoje temos muito mais que a televisão, com diferentes meios 
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e diferentes canais de comunicação. Consome-se produtos específicos de informação, sem a 

necessária crítica a eles, ao mesmo tempo em que existem pessoas que não enxergam essa imposição 

de uma única visão, ou simplesmente não se informam.  

Nos últimos anos tivemos diversos escândalos com Fake News. Ora, estamos em um contexto 

de pandemia e mesmo com médicos e cientistas provando a eficácia do uso de máscara, o próprio 

presidente da República diz não ter eficácia. E o que dizer sobre o uso da cloroquina como tratamento 

“precoce”, quando a ciência e medicina comprovaram sua ineficácia no combate ao coronavírus, essas 

e mais informações falsas foram simplesmente ditas como verdades, e houve quem não quisesse ouvir 

a sua comprovação, apenas acreditando em algo dito, por acreditar em quem diz. E hoje, havendo 

tantos meios e canais de comunicação, temos essa opção de investigar a informação. Paulo Freire 

alerta justamente sobre o dever do educador de se atentar e assumir uma responsabilidade sobre a 

informação. 

 

Não podemos nos pôr diante de um aparelho de televisão “entregues” ou " ao que 

vier. [...]. O poder dominante entre muitas, leva mais uma vantagem sobre nós. É 

que, para enfrentar o ardil ideológico de que se acha envolvida a sua mensagem na 

mídia, seja nos noticiários, nos comentários ao acontecimento ou na linha de certos 

programas, para não falar da propaganda comercial, nossa mente e nossa curiosidade 

teria de funcionar epistemologicamente o tempo todo. E isso não é fácil. (FREIRE, 

1996, p.137) 

 

Portanto, devemos estar abertos a compreender o que nos é passado de informação, e 

questionar como os veículos de comunicação abordam determinados assuntos. Informar-se sobre o 

que é comunicado, de modo que o diálogo seja algo saudável e plausível, ensinar exige essa atenção 

para promover qualidade nos diálogos.  

No último item 3.9 Ensinar exige querer bem aos educandos, Paulo Freire nos convida à 

boniteza do olhar gentil para os educandos, exaltando ser quase como uma essência o sentimento de 

querer bem aos educandos, como algo que deve ser cultivado. E questiona: Como ensino sem querer 

bem ao outro? Como posso realizar uma profissão que atinge cotidianamente a história da outra 

pessoa sem querer ela bem? 

Retornamos a diversos itens aqui discutidos, com destaque para a esperança, para a 

rigorosidade e para a preservação da liberdade. Paulo Freire, ao nos dizer que o exercício docente 

inexiste sem o discente, afirma que deve ser uma prática alegre e esperançosa, mas também nos diz 

que alegria não é estar longe da rigorosidade, não é abrir mão da autoridade. Alegria não é 

licenciosidade, ao contrário, justamente por encarar o trabalho docente com seriedade é que a alegria 

está no bojo desse exercício profissional, tal qual como está o querer bem aos educandos. Em suas 

palavras: 
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Na verdade, preciso descartar como falsa separação radical entre seriedade docente 

e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão 

melhor professor quanto mais severo, mais frio, distante e “cinzento” me ponha nas 

minhas relações com os alunos nos tratos dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não posso obviamente 

permitir é que a minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de 

professor, no exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do 

trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem-querer que tenha por ele 

(FREIRE, 1996, p. 138). 

 

Assumir uma prática esperançosa e querer bem aos educandos não substitui a seriedade com 

o trabalho, ao contrário, o complementa. Educar se torna um ato revolucionário, e afasta a docência 

do que propõe a educação neoliberal, que distância os saberes dos educandos da escola, os equipara 

a pirâmides que devem apenas receber um conteúdo e transforma o conhecimento em um saber 

pragmático, em uma ideologia mercantil e meritocrática.  

Paulo Freire nos lembra de que o trabalho docente é o exercício de trabalhar a especificidade 

humana, o ensinar e o aprender e, portanto, precisamos estar sempre abertos a observar essa 

característica fundamental que é saber que somos seres históricos e inacabados.  

Encerro o presente capítulo com um trecho de Paulo Freire que suscita toda sua obra e a 

especificidade de querer bem aos educandos ser inclusive um ato revolucionário para nosso contexto 

histórico e social.  

 

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como uma 

experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os 

sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem 

tampouco jamais compreendi a prática educativa como uma experiência a que 

faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual (FREIRE, 1996, p. 

142). 
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CAPÍTULO 2.  OBSERVANDO A HIPÓTESE 

 

           Afim de aprofundar o debate estabelecido anteriormente entre a “Pedagogia da Autonomia - 

Saberes necessários para a prática educativa” (FREIRE, 1997) e “Sobrevivendo no inferno” 

(RACIONAIS MC’S, 1997), apresentaremos no presente capítulo um estudo que, como o que aqui 

se realiza, também explora o diálogo entre a obra dos Racionais Mc's e a obra de Paulo Freire. Tal 

estudo foi localizado quando da realização da revisão bibliográfica para a elaboração desta 

monografia. A escolha para sua apresentação diz respeito ao fato de se tratar de estudo que narra e 

analisa um projeto educativo que explorou o Rap como possibilidade de educação e emancipação em 

escolas municipais de São Paulo. Ou seja, que testa nossa hipótese sobre o caráter educativo e 

emancipatório do Rap. Também, pelo fato de trazer elementos que ajudam a conhecer a história do 

Rap no Brasil e suas especificidades. 

Trata-se da pesquisa de Priscila Prado Faria, que realizou o Mestrado em História pela PUC - 

SP em 2017, intitulado: Racionais Mc’s e Paulo Freire: um diálogo sobre educação na São Paulo dos 

anos 90. 

         A pesquisa de Faria (2017) tem como objeto de estudo o projeto “Rap...ensando educação”, 

realizado em 1992 em escolas da prefeitura de São Paulo localizadas na periferia da cidade. Esse 

projeto mobilizou o Rap como instrumento de diálogo com os conteúdos escolares e com a própria 

comunidade escolar, em ação educativa pautada sobretudo numa gestão escolar democrática. Em seu 

desenvolvimento, o projeto “Rap… ensando educação” contou com a participação do grupo 

Racionais Mc’s e DMN (Defensores do Movimento Negro), e foi realizado em escolas espalhadas 

pelas periferias de São Paulo. Antes de destacar o projeto em si é importante ressaltar o trajeto que a 

pesquisadora incorpora a este fato específico que foi o projeto “Rap…ensando educação”, para que 

possamos compreender, inclusive a proposta de todo o traçado realizado no primeiro capítulo da 

presente pesquisa.  

        A autora (FARIA, 2017) inicia seu trabalho anunciando que vai investigar seu objeto de estudos 

pautada num trajeto dentro da diáspora africana. Destaca que abordar o movimento Hip Hop e o Rap 

em específico a partir deste princípio é essencialmente importante, uma vez que esses movimentos 

possuem origem nas culturas africanas em diferentes aspectos. A autora explora minuciosamente cada 

detalhe dos elementos dentro do bojo do Rap e, ao trabalhar sobretudo com as ideias presentes no 

grupo Racionais Mc’s, estabelece relações com o pensamento de Paulo Freire.  

          Faria (2027) faz uma abordagem Gramsciana do Rap, trazendo para o campo da filosofia a 

construção de uma linguagem contra hegemônica, considerando sobretudo o tempo histórico da qual 
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o projeto “Rap...ensando educação” foi realizado na cidade de São Paulo, ou seja, no primeiro 

governo democrático pós ditadura militar, durante a gestão de Luiza Erundina na prefeitura, e com 

Paulo Freire no cargo de Secretário da Educação. Ademais, ocorreu durante um período em que o 

movimento Hip Hop estava ganhando espaço na cidade. Em suas palavras: 

 

Se Gramsci levantou a importância da hegemonia como uma complexa combinação 

de forças políticas, sociais e culturais numa sociedade de classes, Williams nos 

alertou sobre a complexa trama que envolve os pensamentos hegemônicos em locais 

de formação cultural como a escola. Williams ainda nos ajudou a pensar hegemonia, 

não como estrutura estática que se impõem, mas como um “conjunto de práticas e 

expectativas, sobre a totalidade da vida [...] um sistema vivido de significados e 

valores constitutivo e constituidor" no qual forças antagônicas se confrontam e 

grupos subalternos produzem contra hegemonia. (FARIA, 2017.p. 14 e 15). 

 

             Para ela (FARIA, 2017), os racionais Mc’s estavam construindo uma proposta contra 

hegemônica. O grupo Racionais Mc’s composto por Mano Brown (Pedro Paulo Soares Pereira), Ice 

Blue (Paulo Eduardo Salvador), Edi Rock (Edivaldo Pereira Alves) e Kl Jay (Kleber Geraldo Lelis 

Simões). Foi formado em 1988 pelo produtor musical Milton Sales na estação São Bento, marco de 

encontro do movimento Hip Hop na época, reunindo quatro jovens da Zona Sul de São Paulo. Suas 

primeiras gravações profissionais foram Tempos difíceis e Pânico na Zona Sul compondo a coletânea 

Consciência Black em 1988 com o selo da Zimbabwe. O primeiro disco lançado foi em 1990 chamado 

Holocausto Urbano, em 1992 o grupo lançou seu segundo LP chamado Escolha seu caminho e em 

1993 lançaram Raio X do Brasil, composta com duas faixas que seriam dois de seus maiores sucessos 

O homem na estrada e Fim de semana no parque, um marco de conquista que essas duas canções 

trouxe para o Rap no Brasil foi a abertura para o Rap ser tocado em rádio não especializada em Black 

Music como a 88, 1 FM.  

        Faria (2017) ressalta que o sucesso do grupo não foi conquistado por meio das grandes mídias, 

mas sim pelo boca a boca e, sobretudo, pelo grande impacto que o movimento Hip Hop causou nas 

diversas periferias do Brasil. Ainda, pelo fato de as canções do grupo narrarem por meio de suas 

histórias a realidade da grande maioria de sujeitos periféricos causando, portanto, um forte impacto 

cultural identitário nas pessoas que ouviam as músicas. O disco Sobrevivendo no Inferno foi lançado 

em 1997 pela própria gravadora do grupo, alcançando mais de 1 milhão de cópias vendidas sem o 

apoio da grande mídia.  

Ao descrever o movimento, Faria (2027) explicita que Rap que significa Ritmo e Poesia é o 

estilo musical componente do movimento Hip Hop, que possui suas origens nos EUA composto por 

quatro elementos, sendo eles o Grafite, B- boy, MC e DJ. O Break é destacado como porta de entrada 

para o Hip Hop no Brasil. Para a autora (FARIA, 2017), todos os elementos culturais que se 
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manifestavam possuíam em sua historicidade uma representação de vivências periféricas: o Grafite 

ressignificando as artes plásticas como uma linguagem de um grande movimento artístico; o B - boy 

que lançavam suas danças compondo elementos de outras culturas; o MC - mestre de cerimônias que 

canta e agrega ritmo na poesia; o DJ que faz a arte dos SCRACTHS transformando discos velhos em 

novas sonoridades.  

         Trazendo a narrativa para uma epistemologia antropológica do Rap, a autora faz uma ligação 

com as tradições africanas no Brasil, oralidade, musicalidade e dança.  

 

Pensar o Rap brasileiro com características próprias é compreender que a matriz 

africana resistiu e transformou-se especificamente em cada local e compreender que 

a África tem recentemente significado um ponto de referência para esses grupos que 

se auto consideram afrodiásporicos. [...]. Os rappers são filhos de uma geração 

migrante, mas principalmente de uma etnia historicamente oprimida que ao encontro 

de novas tecnologias ressignificou-se e desenvolveu uma maneira própria de 

expressar e narrar as demandas de sua contemporaneidade. (FARIA, 2017, p. 26). 

  

           Em sua pesquisa (FARIA, 2017), compreender as origens do movimento Hip Hop e em 

específico as que levaram o Rap de Racionais Mc’s a terem o destaque que possuem dentro do 

movimento é importante para dar a ver o público para quem este grupo canta, qual seja, de sujeitos 

semelhantes a eles mesmos, com histórias tão reais quanto a de quem ouve suas canções e se 

identificam. Para aqueles que não se identificam com suas canções, fica a mensagem reflexiva e 

protestante de toda composição artística que faz o Rap.  

         O movimento Hip Hop em sua história passou por um percurso da resistência, diversão e 

politização. Por isso, Faria (2016), em sua pesquisa, ousa usar o termo revolucionário, principalmente 

durante o período na qual o projeto em questão foi realizado, uma vez que, segundo ela, emergia uma 

nova cultura, caminhando numa contracultura que ia dar voz não só à vivência periférica da época 

nas letras de Rap, mas que resgataria toda uma cultura oprimida durante anos, trazendo em novas 

linguagens sobretudo elementos culturais dos povos africanos que pelo Brasil chegaram oprimidos e 

escravizados,  mas que resistiram e lutaram fortemente. 

          Segundo Faria (2017), conhecer o percurso do movimento Hip Hop no Brasil é importante para 

compreendermos inclusive o porquê da escolha do gênero Rap e em específico o Grupo Racionais 

Mc’s a ser analisado em sua potencialidade como instrumento educacional, que é o que se pretende 

com esta pesquisa. A contextualização desse percurso contribui para reforçar as relações entre 

estabelecidas no capítulo 1 deste estudo entre a obra Sobrevivendo no Inferno (RACIONAIS MC’S, 

1997) e Pedagogia da Autonomia - Saberes necessário para a prática educativa (FREIRE,1996).   
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            Para a autora (FARIA, 2017), o movimento Hip Hop, caracterizado pelos elementos que aqui 

já destacamos (Grafite, B- boy, MC e DJ.), ganha força após 1988 com a formação no Sindicato 

Negro na praça Roosevelt.  A construção desse sindicado tinha como proposta não apenas construir 

com cada elemento um só movimento, mas sobretudo, discutir o racismo no Brasil. Após muita 

repressão policial o Sindicato aproximou-se do Instituto Géledes de Mulheres Negras, o que 

proporcionou um novo passo para o movimento Hip Hop no Brasil, inclusive para as próprias 

mulheres do movimento. Nesse período, com fortes influências de lideranças negras, o movimento 

foi se constituindo como resistência cultural e fortalecendo os debates acerca da população negra no 

Brasil.  

             A partir desse breve histórico do movimento Hip Hop, a autora apresenta e analisa o projeto 

“Rap...ensando educação”, realizado em São Paulo no ano de 1992, em 38 escolas municipais da 

Zona Sul e Zona Leste do município. O projeto nasceu de uma proposta do professor Valter Almeida 

Costa, encaminhada à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) (FARIA, 2017).  

A fim de caracterizá-lo, destaco a seguir um trecho da uma entrevista que a Faria (2017) 

realizou com o professor Valter Almeida Costa sobre a origem de sua proposta, convidando para uma 

reflexão sobre o fato de ensinar exigir respeito aos saberes dos educandos, aspecto  que Paulo Freire 

comunicou sensivelmente na sua obra Pedagogia da Autonomia - Saberes Necessários à prática 

educativa (FREIRE, 1996), e que destacamos em diversas passagens do capítulo 1 desta pesquisa.  

 

Eu era professor de uma escola pública em Itaquera, de uma escola estadual, e ao 

ouvir uma música apresentada por amigos, eu gostei muito da letra. Porque eu vi lá 

um componente étnico, mas também vi um componente de classe. A pessoa que me 

apresentou a música, hoje é professora e trabalha comigo em Itaquera. Ela, junto 

com o irmão dela iam para salões de baile que tocava música negra lá na Zona Leste. 

Então tinha um ponto de encontro da juventude negra e os Racionais já eram um 

grupo conhecido nos salões de baile. Eu gostei tanto da letra que eu pedi para ela que 

me arrumasse uma conversa com esse grupo e a conversa acabou acontecendo na 

casa do Kleber que é o KLJ.  (Valter Almeida Prado. Entrevista concedida à 

pesquisadora Priscila Prado Faria em 31/03/2016 às 14hrs na PUC -SP/ Perdizes 

(FARIA, 2017, p. 66). 

 

             Na pesquisa, evidencia-se que, partindo da escuta curiosa e do olhar atento do professor novas 

ideias surgiram, proporcionando uma conversa que gerou uma proposta e transformou-se em um 

projeto. É interessante destacar esse processo pois nele é possível perceber a presença dos saberes 

descritos por Paulo Freire em sua obra (FREIRE, 1996). A obra de Paulo Freire foi escrita anos antes 

da realização do projeto “Rap… ensando educação”, mostre pertinência sobretudo quando o/a 

educador/a instrumentaliza os seus saberes e se abre para o novo atento, rigoroso e disciplinado. Na 
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pesquisa realizada por Faria (2017) é possível constatar aqui a presença desse processo na proposta 

do professor Valter Almeida Prado.  

                No período em que o projeto foi realizado a Secretária Municipal de Educação de São 

Paulo, que estava sob gestão de Paulo Freire, passava por um processo de reformulação de seus 

princípios, passando a adotar quatro princípios fundamentais para a gestão: democratização da gestão; 

democratização do acesso; nova qualidade de ensino; política de educação de jovens e adultos. Vale 

ressaltar a importância dessa reformulação dos princípios da SME - SP sob gestão de Paulo Freire, 

pois foi justamente essa democratização interna da secretária que proporcionou que o projeto 

“Rap...ensando educação” fosse atendido e realizado. A proposta foi mediada pela professora Sueli 

Chan, que era naquele período coordenadora da equipe de assessoria técnica e de planejamento 

(FARIA, 2017).  

         Em 1992, durante a nova gestão da SME-SP, dentre as reformulações internas que 

proporcionaram que os novos princípios da gestão fossem realizados destacamos o Estudo do Meio, 

que já existia na rede municipal de São Paulo, mas foi reformulado, compondo uma proposta eficaz 

voltada para a educação. Tal proposta consistia em uma equipe educadores que faziam um estudo 

social da realidade dos educandos, coletando dados importantes e depois relacionando-os 

pedagogicamente com os conteúdos estudados e projetos desenvolvidos na unidade escolar. Destaca-

se também a criação dos Núcleos de Ação Educativa (NAES) com o objetivo de substituir as 

Delegacia Regional de Ensino Municipal (DREM), e que substitui a visão conservadora que ocorria 

na mediação entre das unidades escolares para com a gestão municipal. O projeto “Rap… ensando 

educação” foi realizado justamente em parceria com a NAE, que respaldou o objetivo do projeto de 

fazer uma proposta curricular para trabalhar nas escolas que incluísse temas que discutissem questões 

etnico - raciais, até então era excluídas do currículo da cidade (FARIA, 2017).  

 

Dentro dessa equipe multidisciplinar eu conduzia essas discussões étnico-raciais e 

até porque eu já estava bastante enfiado nessa História e eu tive oportunidade de 

entrar em contato com Sueli Chan que trabalhava no Gabinete da SME e apresentei 

a proposta de estender para a rede Municipal, onde eu tinha acabado de chegar, uma 

experiência que eu tinha achado muito bacana que tinha acontecido na rede estadual, 

que eu era apenas professor. (Valter Almeida. Entrevista concedida à Priscila Prado 

dia 31/03/2016. (FARIA, 2017, p. 69) 

 

            A proposta se encaixou no Estudo do Meio, abrindo portas e pontes para que ocorresse a 

mediação entre a realidade dos alunos e seus saberes, de modo a conduzir para um trabalho eficaz no 

âmbito do currículo. Para seu desenvolvimento, foi efetivado um contrato com os grupos Racionais 

Mc’s e DMN com a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a SME. 

O projeto teve início em abril de 1992 e seus eventos ocorriam  no período noturno, a escola ficava 
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aberta à comunidade e não apenas aos matriculados, de modo a proporcionar não apenas aos 

estudantes a participação, mas a toda comunidade e aos trabalhadores que podiam ter seu tempo livre 

no período noturno (FARIA, 2017).  

O projeto se deu em dez Núcleos de Ação Educativa (NAES), em 38 escolas localizadas na 

Zona Sul e Zona Leste de São Paulo. Um fato interessante que a pesquisadora traz, conforme registros 

dos Cadernos do Centro de memória da SME - SP, é que nem todos os professores tinham 

sensibilidade para receber o projeto em suas aulas, mostrando resquícios de um ensino normalista e 

sectário (FARIA, 2017). Mas, os professores que recebiam o projeto obtinham sucesso com suas aulas 

ampliando conteúdos e formas de ensino; além disso, houve um movimento para que alunos que 

haviam abandonado os estudos voltassem às escolas. O número de matrículas aumentou e estudantes 

que antes por algum motivo tiveram que interromper seus estudos, com o desenrolar do projeto nas 

escolas viram motivos para retornar. Os eventos relativos ao projeto eram realizados primeiro com 

uma apresentação dos grupos e depois com a realização de uma conversa entre alunos e rappers. Ao 

final grupos de Rap das regiões também podiam se apresentar.  

 

Em praticamente todos os relatos, os temas discutidos foram violência policial, 

drogas, gravidez na adolescência, mas sem dúvidas, o tema étnico-racial foi o que  

mais se destacou nos relatos das NAES. Os encontros possibilitaram como grifado 

acima não só discutir temas como o racismo, mas também valorizar a cultura e 

História da população negra no Brasil. Os rappers trouxeram para dentro da escola 

parte da história negligenciada por todos os currículos escolares colocados em 

prática até então. (FARIA, 2017, p. 77) 

 

         Pela pesquisa de Faria (2017), que teve por foco a análise do projeto “Rap...ensando educação”, 

podemos constatar alguns pontos importantes dessa correlação entre Rap, educação e Paulo Freire. 

Cabe destacar que a gestão da SME-SP de São Paulo era conduzida por Paulo Freire, que trouxe para 

dentro da Secretaria conceitos da educação democrática, que passaram a subsidiar as propostas 

educativas, ações e projeto, permitindo que as demandas da população fossem ser ouvidas e discutidas 

dentro dos ambientes escolares, enriquecendo currículo, práticas e conteúdos. As escolas passaram a 

se debruçar em questões que antes não eram debatidas com a devida atenção, adotando perspectivas 

e enfoques inovadores. Ademais, o desenvolvimento do projeto “Rap...ensando educação” 

possibilitou que a temática referente a s questões questão étnico-raciais, que antes era pautadas em 

sala de aula apenas pela visão do opressor, pudessem ser debatidas a partir do ponto de vista dos 

oprimidos. Com o projeto foi possível contar a história do sujeito negro no Brasil por outro viés, o da 

revolução, resistência, mudança e da arte.  
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Tais constatações são possíveis justamente pela garantia estrutural para a realização do 

projeto, assim como pelo comprometimento de todas as pessoas envolvidas, desde os professores até 

coordenação de projetos da SME- SP, e também dos grupos que participavam dos eventos. Há nessa 

grande movimentação presente na pesquisa de Faria (2017) uma evidente relação educacional dentro 

do movimento Hip Hop, indo ao encontro do que aqui se quis evidenciar, ou seja, a educação como 

ferramenta para a emancipação, com foco no estabelecimento de diálogo entre a obra dos Racionais 

Mc's “Sobrevivendo no Inferno” (RACIONAIS MC’S, 1997), e a Pedagogia da Autonomia: Saberes 

necessários à prática educativa, de Paulo Freire (FREIRE, 1996). 

Os resultados apresentados na pesquisa de Freire (1996) e que se referem à execução do 

projeto “Rap...ensando educação” evidenciam que houve esse movimento trouxe esperança, arte e 

resistência para sujeitos periféricos no Brasil. Assim, evidencia-se que relacionar o Rap à educação é 

completamente coerente, assim como considerá-lo educativo, e aqui falamos educação em âmbitos 

formais, não formais e informais.  

Sendo assim, a pesquisa de Faria (2017) evidência, por meio da investigação de uma proposta 

que ocorreu na prática, toda a argumentação teórica debatida no capítulo um desta monografia. Ainda, 

contribui para fomentar o debate sobre as possibilidades de se atrelar a arte e sua diversidade 

comunicativa com as práticas educativas. Nesse processo, ressaltamos aqui o grupo Racionais Mc’s 

de modo a destacar a arte que advém de uma historicidade de resistência, e todo seu impacto 

pedagógico, e o atrelamos concomitantemente ao educador Paulo Freire, de modo a resgatar esse 

potencial atemporal. 
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CONCLUSÃO 

      

          Após as análises e reflexões realizadas nos dois capítulos que compõem esta monografia, 

finalizamos com uma reflexão sobre o alcance da educação, e quão necessário se torna o olhar 

sensível à arte e sua à  potência educativa, sobretudo ao que advém da resistência, como o Rap, Ritmo 

e Poesia, gênero musical nascido das periferias, que movimentou e movimenta a vida de milhares de 

pessoas periféricas que sonham com a possibilidade de ser ouvidas através de suas letras, o Hip Hop 

transformou e transforma a vida de muitos.  

            Aqui, baseadas em Paulo Freire, partimos de reflexões sobre a necessidade da promoção da 

autonomia na educação, pois reconhecemos seu trabalho como uma obra revolucionária e de chamado 

para uma ação de fato transformadora na educação e, a partir dessas reflexões, estabelecemos uma 

relação com o disco Sobrevivendo no Inferno de Racionais Mc’s, por ser um clássico do Rap Nacional 

que marcou um divisor de águas para o cenário da música popular brasileira.  

           A partir das mediações realizadas, é possível identificar o caráter emancipatório do Rap e 

afirmar que ambas as obras convergem para a possibilidade de se buscar, via educação, um despertar 

coletivo e esperançoso, contribuindo para a construção de uma nova realidade, para a persistência do 

sonho, sem esquecer a concretude da vida. Ambas percorrem árduos caminhos para suscitar o 

indivíduo no coletivo e o coletivo no indivíduo, vejo em Racionais Mc’s a amorosidade de Paulo 

Freire e em Paulo Freire a revolta legítima de Racionais Mc’s.  

           Conclui-se nesta monografia a presença pedagógica atemporal das obras aqui analisadas, e a 

importância de se rememorar os sentimentos contidos na leitura e escuta de ambas, com o objetivo 

de construirmos uma nova possibilidade democrática, autônoma e libertária para a educação 

brasileira.  

 

 

            Não ficarei tão só no campo da arte, 

e, ânimo firme, sobranceiro e forte, 

tudo farei por ti para exaltar-te, 

serenamente, alheio à própria sorte. 

Para que eu possa um dia contemplar-te 

dominadora, em férvido transporte, 

direi que és bela e pura em toda parte, 

por maior risco em que essa audácia importe. 

Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma, 
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que não exista força humana alguma 

que esta paixão embriagadora dome. 

E que eu por ti, se torturado for, 

possa feliz, indiferente à dor, 

morrer sorrindo a murmurar teu nome” 

(Liberdade, MARIGHELLA, Carlos. 1939.) 
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