PENSAR EM MOVIMENTO / VOLUME 2

Pensar em movimento:
pensadores americanos
para a sala de aula
Org a ni z a d o re s : Al o ns o Be ze r ra de C a r va l h o ,
Fe l i p e Gus t s a c k e
Jo s é Al e j a ndro Ta s at

Alon s o Bezerra de C a rva l h o,
Fel i pe Gu s t s a c k e
José Alej a n dro Ta s at (Orga n i za do res)

Vo l u me 2
1 ª Ed iç ão
São C ar l o s / S P
Edi tora De C a s t ro
2021

Copyright © 2021 dos autores.

Universidade Nacional de Tres de Febrero – UNTREF
Programa Pensamento Americano
Projeto Pensar em Movimento
Coordenador: José Alejandro Tasat
Assistente de Coordenação: Karen Villanova
Ilustrador: Javier Nobile
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC
Programa de Pós-Graduação em Educação
Coordenador: Felipe Gustsack
Equipe: Eduardo Steindorf Saraiva, Fernanda Cássia Landim, Fernanda dos Santos Paulo, Balduíno A. Andreola
Roteiro: Felipe Gustsack
Universidade Estadual Paulista – UNESP – Campus de Marília
Programa de Pós-Graduação em Educação
Departamento de Didática
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Ética e Sociedade – GEPEES
Coordenador: Alonso Bezerra de Carvalho
Equipe: Ana Lúcia Pereira, Cláudio Roberto Brocanelli, Fernanda Munhão, Genivaldo de Souza Santos, Karen Villanova
Roteiro: Fernanda Munhão
Conselho Editorial:
Profª Drª Adriana Garcia Gonçalves
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Prof. Dr Alonso Bezerra de Carvalho
Universidade Estadual Paulista – Unesp
Prof. Dr Antenor Antonio Gonçalves Filho
Universidade Estadual Paulista – Unesp
Profª Drª Bruna Pinotti Garcia Oliveira
Universidade Federal de Goiás – UFG
Profª Drª Célia Regina Delácio Fernandes
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD
Prof. Dr Felipe Ferreira Vander Velden
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Prof. Dr Fernando de Brito Alves
Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP
Prof. Dr. Flávio Leonel Abreu da Silveira
Universidade Federal do Pará – UFPA
Profª Drª Heloisa Helena Siqueira Correia
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Prof Dr Hugo Leonardo Pereira Rufino
Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus
Uberaba, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico
Profª Drª Jáima Pinheiro de Oliveira
Universidade Federal de Minas Gerais,
Faculdade de Educação – UFMG / FAE

Profª Drª Jucelia Linhares Granemann
Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul – Campus de Três Lagoas – UFMS
Profª Drª Juliane Aparecida P. P. Campos
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Profª Drª Layanna Giordana Bernardo Lima
Universidade Federal do Tocantins - UFT
Prof. Dr Lucas Farinelli Pantaleão
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Prof. Dr Luis Carlos Paschoarelli
Universidade Estadual Paulista – Unesp / Faac
Profª Drª Luzia Sigoli Fernandes Costa
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Profª Drª Marcia Machado de Lima
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Prof. Dr Marcio Augusto Tamashiro
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins – IFTO
Prof. Dr Marcus Vinícius Xavier de Oliveira
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Prof. Dr Mauro Machado Vieira
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Prof. Dr Osvaldo Copertino Duarte
Universidade Federal de Rondônia – UNIR

Editor da Editora De Castro: Carlos Henrique C. Gonçalves
Projeto gráfico: Carlos Henrique C. Gonçalves
Capa: Carlos Henrique C. Gonçalves a partir de ilustração de Javier Nobile
Preparação e revisão de textos/normalizações (ABNT): Editora De Castro

DOI: 10.46383/isbn.978-65-5854-456-2
Todos os direitos desta edição foram reservados aos autores.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte,
constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

Editora De Castro
contato@editoradecastro.com.br
editoradecastro.com.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DO PROJETO: “PENSAR EM MOVIMENTO” ................................ 7
APRESENTAÇÃO DO VOLUME 2 ................................................................................. 9
PAULO FREIRE POR ELE MESMO: EXCERTOS DE TEXTOS .....................................
Referências ....................................................................................................................
Quem foi Paulo Freire? .................................................................................................
Quer saber mais? ..........................................................................................................
Atividades ......................................................................................................................

11
21
22
22
23

LÉLIA GONZALEZ: ÚNICA E PLURAL .........................................................................
Referências ....................................................................................................................
Quem foi Lélia Gonzalez? ............................................................................................
Atividades ......................................................................................................................

25
35
35
36

ANÍSIO TEIXEIRA: A ESCOLA PÚBLICA, UNIVERSAL E GRATUITA ........................
Referências ....................................................................................................................
Quem foi Anísio Teixeira? ..........................................................................................
Quer saber mais? ..........................................................................................................
Atividades ......................................................................................................................

37
48
49
49
49

APRESENTAÇÃO DO PROJETO: “PENSAR EM MOVIMENTO”

A presente proposta, intitulada “Pensar em Movimento: pensadores americanos
para a sala de aula, volume 2”, como uma caixa de ferramentas para professores/as, parte do pressuposto de que pensar não se reduz a uma analítica conceitual, uma disputa
entre argumentações ou a uma simples abstração acadêmico-literária, cristalizando o
conhecimento como algo estável, determinado e fixo. O pensar está sendo vivo no solo
que ocupamos e aqui nos interessa possibilitar o encontro com autores que são pouco
visibilizados ou não são trabalhados em nossos currículos e que pertencem a outras latitudes continentais. É certo que ninguém escapa de sua sombra, mas, na América, no
campo educativo, muitas vezes são escondidos, ocultados e não são visíveis pensadores/as com uma grande obra, que simbolizaram nossas culturas, identidades e a nossa
forma de pensar e viver.
Inserido no projeto Pensar em Movimento, desenvolvido na Universidade Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), da Argentina, a proposta é consolidar uma
parceria através da publicação de materiais com pensadores/as brasileiros/as. Esse
trabalho envolve outras universidades brasileiras, nomeadamente a Universidade de
Santa Cruz do Sul (UNISC) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP). O desafio
e o objetivo que nos propomos enfrentar com a publicação deste material almejam
promover a visibilidade de pensadores/as e educadores/as que contribuíram e são expoentes da história e da cultura de um lugar situado, a América Latina. O que eles/as
pensaram e o que fizeram mostram o compromisso e a dedicação na construção e na
elaboração de ideias e alternativas com vistas ao objetivo republicano e democrático
de melhorar a qualidade das escolas, do pensamento e das práticas pedagógicas em
nosso continente.
Estas historietas educativas são apresentadas de maneira que vão fazendo falar,
nas diversas cenas desenhadas, a humanidade desses/as pensadores/as com as frases
dos seus livros juntamente com gestos que podem adequar-se a seu sentido, sem pretender nem esgotar e nem excluir outras possíveis interpretações.
Que esse material seja bem aproveitado por você professor, professora e seus
estudantes na sala de aula!
Alonso Bezerra de Carvalho – UNESP
Felipe Gustsack – UNISC
José Alejandro Tasat – UNTREF
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APRESENTAÇÃO DO VOLUME 2

Coube-me a honrosa tarefa de apresentar este segundo volume do Projeto Pensar em Movimento, volume que expande a proposta de produção de mediações didáticas portadoras de informações e reflexões que educadores latino-americanos trouxeram para a melhor compreensão da história, da cultura e da educação, no espaço
socio-cultural do continente, contribuições que subsidiam a construção de ideias e de
projetos alternativos com vistas a melhorar a qualidade da prática pedagógica numa
sociedade democrática, de perfil autenticamente republicano.
Dando continuidade ao movimento do pensar, no solo latino-americano, no presente volume, estão sendo apresentados três educadores brasileiros, Lélia Gonzalez,
Anísio Teixeira e Paulo Freire. Estamos diante de três figuras proeminentes de nosso
contexto cultural, dada sua significativa participação no debate e na luta por uma prática educativa emancipadora, em nosso contexto. Por isso mesmo, seus escritos e seus
exemplos muito têm a nos inspirar.
Lélia Gonzalez investe toda sua multíplice formação intelectual e acadêmica
numa profunda imersão na cultura negra, num movimento de conhecimento teórico
e de emancipação prática. Co-fundadora do Movimento Negro Unificado, compromissado com a luta contra a discriminação, o racismo e o sexismo, participou intensamente da luta de libertação da população negra no Brasil. Sua militância política
revolucionou o movimento negro no país, particularmente pelo destaque que deu ao
lugar e ao papel da mulher negra na sociedade brasileira. Ao analisar a contribuição
africana na formação histórica e cultural brasileira, agregou subsídios enriquecedores
ao currículo escolar.
Anísio Teixeira teve papel fundamental na construção política e administrativa
do sistema educacional no Brasil. Ocupa lugar destacado no movimento de renovação
do ensino, implementando princípios do escolanovismo, naquilo que eles implicaram em termos de renovação, de inovação e de democratização da educação escolar.
A criação e a consolidação da escola pública no Brasil muito devem a ele. E nunca é
demais repetir que essa escola pública teve papel fundamental nas conquistas emancipatórias já alcançadas.
Paulo Freire, filósofo e educador, desenvolveu uma concepção crítica da educação
como processo de emancipação dos sujeitos historicamente oprimidos no seio das sociedades. Criou então uma proposta educacional libertadora, criticando o caráter mecânico e alienante das práticas pedagógicas tradicionais e investindo no poder criativo dos
educandos. Sua principal contribuição foi ter mostrado que a libertação dos povos oprimidos precisa ser universal, libertando-se tanto o oprimido como o opressor. Enquanto
houver um oprimido numa sociedade, ninguém fruirá da verdadeira emancipação.
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Al o nso Be ze r ra d e C arval ho , Fel ip e Gustsack e Jo sé Alejandro Tasat (Orgs)

Nas concepções dos três educadores está presente uma mesma premissa histórico-antropológica, uma postura intelectual precursora, na segunda metade do século
XX, da linha de pensamento da decolonialidade e da interculturalidade. E só dispondo
de uma cultura, construída com base na sua própria experiência, que uma sociedade
pode interagir com as outras sociedades, num processo intercultural de reprocidade,
em que todas as culturas possam se afirmar, ser reconhecidas e respeitadas. E só nesse
ambiente intercultural, que a educação poderá cumprir seu papel histórico.
Antônio Joaquim Severino
Feusp/Uninove
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