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A análise crítica deve ser testemunha da negatividade, isto é, uma de suas 
funções principais é a de iluminar os modos pelos quais a política e a prática 
educacionais estão conectadas às relações de exploração e dominação – e às 
lutas contra tais relações – na sociedade como um todo. 

 
 

Michael W. Apple; Wayane Au; Luís Armando Gandin 
(In: Educação Crítica, 2011, p. 15). 
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RESUMO 
 
 
 
Esta tese possui como objetivo principal refletir acerca dos elementos conceituais definidores do 
conceito currículo encarnado, concepção curricular identificada a partir da análise em torno da 
racionalidade empregada no trabalho de doutoramento do Professor Antonio Fernando Gouvêa 
da Silva, intitulado A construção do currículo na perspectiva popular crítica: das falas significativas às práticas 
contextualizadas, escrito e defendido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação: 
Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de 2004. Debruçamo-nos, 
também, sobre a problematização das afinidades entre as teorias pós-coloniais – perspectivas 
analíticas voltadas para a discussão em torno da colonialidade e seus efeitos na tessitura social 
contemporânea – e o conceito currículo encarnado. Argumentamos que as reflexões presentes no 
trabalho supracitado trazem um conceito de currículo articulado com base em três elementos 
conceituais simbióticos, a saber: a negatividade, o diálogo e a práxis, os quais, ao endossarem a 
possibilidade de uma prática curricular entranhada no contexto de vida dos sujeitos, apresentam 
algumas inclinações pós-coloniais que propiciam a problematização sobre manifestações 
neocoloniais na esfera curricular, delineando uma crítica ao modus operandi do colonialismo, 
particularmente, em sua dimensão cultural e epistêmica  da qual a educação é indissociável. Para 
tanto, utilizamos como procedimento metodológico a cartografia simbólica, estratégia de 
construção do conhecimento sistematizada por Boaventura de Sousa Santos, a qual nos permitiu 
a construção de mapas interpretativos que possibilitaram a simbolização do universo que se 
almejou compreender, qual seja, as categorias conceituais citadas acima, as quais, em nosso 
entendimento, fundamentam o conceito currículo encarnado. Nessa direção, nos ancoramos em 
um diálogo profícuo com a abordagem teórica de Paulo Freire e de alguns de seus intérpretes no 
que tange à discussão sobre currículo, especialmente as reflexões desenvolvidas por Antonio 
Fernando Gouvêa da Silva, e com autores cujos desdobramentos teóricos ressoam em 
perspectivas de humanização, justiça e emancipação social, dentre os quais destacamos: Theodor 
Adorno, Hugo Zemelman, Wilfred Carr, Adolfo Sánchez Vázquez, entre outros. Buscamos, de 
igual maneira, nas contribuições de autores considerados pós-coloniais, como Hugo Achugar, 
Gayatri Spivak, Boaventura de Sousa Santos e Enrique Dussel, para citar alguns, as razões pelas 
quais consideramos o currículo encarnado como um lugar de enunciação político-pedagógico, 
propiciador de uma práxis educacional que se engaja em um trabalho curricular de tradução da 
realidade com o intuito de nela enxergar aquilo que oprime para, então, suscitar a construção de 
um currículo escolar como projeto de conscientização para libertação em relação ao que é injusto 
e desumano. Consideramos, por fim, que o êxito dessa tradução curricular encarnada implica a 
ampliação do número de falantes mobilizados na produção de um conhecimento que anseie pela 
emancipação social e contribua para o enriquecimento das capacidades humanas quanto à 
manutenção da vida e da dignidade das pessoas. 
 
 
Palavras-chave: Currículo; Paulo Freire; Pós-colonialismo. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis has as main objective to reflect about the defining conceptual elements of the 
embodied curriculum concept, identified curriculum conception from the analysis about the 
rationality employed in the doctoral work of teacher Antonio Fernando Gouvêa da Silva, entitled 
The construction of the curriculum in popular critical perspective: the significant words to the contextualized 
practices, written and defended in the Postgraduate Program in Education: Curriculum, in the 
Pontifícia Catholic University of São Paulo, in 2004. We looked, also, on the problematization of 
the affinities between postcolonial theories – analytical perspectives towards the discussion about 
coloniality and their effect on contemporary social weaving – and the embodied curriculum 
concept. We argue that the reflections present in the aforementioned work bring an articulated 
curriculum concept based on three conceptual symbiotic elements, namely: negativity, dialogue 
and praxis, which, by endorsing the possibility of a curricular ingrained practice in the life context 
of the individuals, have some post-colonial inclinations that lead to the problematization about 
the neo-colonial manifestations in curricular sphere, outlining a critique of the modus operandi of 
the colonialism, particularly, in its cultural and epistemic dimension from which the education is 
inseparable. For that, we used as methodological procedure the symbolic cartography, knowledge 
building strategy systematized by Boaventura de Sousa Santos, which allowed us to construct 
interpretive maps that enabled the symbolization of the universe which we longed to understand, 
that is, the conceptual categories mentioned above, which, in our view, underlie the concept of 
embodied curriculum. In this direction, we anchored ourselves in a meaningful dialogue with the 
theoretical approach of Paulo Freire and some of his interpreters regarding the discussion on 
curriculum, especially the reflections developed by Antonio Fernando Gouvêa da Silva, and 
authors whose theoretical developments resonate in prospects for humanization, social justice 
and empowerment, among which we highlight: Theodor Adorno, Hugo Zemelman, Wilfred Carr, 
Adolfo Sánchez Vázquez, among others. We seek, in the same manner, on the contributions of 
authors considered post-colonial, as Hugo Achugar, Gayatri Spivak, Boaventura de Sousa Santos 
and Enrique Dussel, to name a few, the reasons why we consider the embodied curriculum as a 
place of political-pedagogical enunciation, conducive to an educational praxis that engages in a 
curricular work of reality translation in order to see what overwhelms it to, then, elicit the 
construction of a school curriculum as an awareness project for releasing in relation to what is 
unjust and inhumane. We consider, finally, that the success of this curriculum embodied 
translation implies a larger number of speakers mobilized in the production of knowledge that 
yearns for social emancipation and contribute to the enrichment of human capabilities as the 
maintenance of the life and the dignity of people. 
 
 
Keywords: Curriculum; Paulo Freire; Postcolonialism. 
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RESUMEN 
 
 
 
Esta tesis tiene como principal objetivo de reflejar acerca de los elementos conceptuales 
definidores del concepto currículo encarnado, diseño curricular identificado a partir del análisis 
en torno de la racionalidad empleada en el trabajo de doutoromento del profesor Antonio 
Fernando Gouvêa da Silva, titulado La construcción del currículo en la perspectiva popular crítica: de los 
discursos significativos a las prácticas contextualizadas, escrita y defendida en el Programa de Posgrado 
en Educación: Currículo, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, en el año de 2004. 
Volcamos nos también, acerca la problematización de las afinidades entre las teorías pos 
coloniales – perspectivas analíticas vueltas a la discusión acerca del colonialismo y sus efectos 
sobre la estructura social contemporánea – y el concepto currículo encarnado. Argumentamos 
que las reflexiones presentes en el trabajo citado traen un concepto de currículo articulado basado 
en tres elementos simbióticos conceptuales, a saber, la negatividad, el diálogo y la praxis, los 
cuales, al apoyar la posibilidad de una práctica curricular integrada en el contexto de la vida de los 
sujetos, tienen algunas inclinaciones pos coloniales que propician la problematización sobre 
manifestaciones neo coloniales en la esfera curricular, esbozando una crítica al “modus operandi” 
del colonialismo, en particular en su dimensión cultural y epistémica de la cual la educación es 
inseparable. Para tanto, utilizamos como procedimiento metodológico la cartografía simbólica, 
estrategia de construcción del conocimiento sistematizada por Boaventura de Sousa Santos, lo 
que nos permitió la construcción de mapas interpretativos que permitieron a la simbolización del 
universo que deseaba comprender, a saber, las categorías conceptuales antes mencionadas, el cual, 
en nuestro entendimiento, fundamentan el concepto currículo encarnado. En este sentido, 
anclamos a nosotros mismos en un diálogo significativo con el enfoque teórico de Paulo Freire y 
de algunos de sus intérpretes con respecto a la discusión acerca currículo, en especial las 
reflexiones desarrolladas por Antonio Fernando Gouvêa da Silva, y autores cuyos desarrollos 
teóricos resonan en perspectivas de humanización, justicia y emancipación  social, entre los que 
destacamos: Theodor Adorno, Hugo Zemelman, Wilfred Carr, Adolfo Sánchez Vázquez, entre 
otros. Buscamos, de igual manera, en las contribuciones de autores considerados pos coloniales, 
como Hugo Achugar, Gayatri Spivak, Boaventura de Sousa Santos y Enrique Dussel, por 
nombrar algunos, las razones por las que consideramos el currículo encarnado como un sitio de 
enunciación político-pedagógico, conducente a una praxis educacional que participa en un trabajo 
curricular de traducción de la realidad con el fin de ver lo que oprime para entonces, suscitar la 
construcción de un currículo escolar como proyecto de sensibilización para la liberación en 
relación con lo que es injusto e inhumano. Consideramos, finalmente, que el éxito de esta 
traducción curricular encarnada implica a la ampliación de hablantes movilizados en la 
producción de un conocimiento que anhela por la emancipación social y contribuya para el 
enriquecimiento de las capacidades humanas como el mantenimiento de la vida y la dignidad de 
las personas. 
 
 
Palabras claves: Currículo; Paulo Freire; Pos colonialismo. 
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A norma para o currículo, portanto, não é o consenso, a estabilidade e o 
acordo, mas o conflito, a instabilidade, o desacordo, porque o processo é de 
construção seguida de desconstrução seguida pela construção. 

 
Cleo Cherryholmes 

 

 

Contemporaneamente, os estudos sobre o currículo escolar1 apresentam uma variedade 

significativa de perspectivas de análise, fato que contribui para reconhecermos o caráter 

complexo e multirreferenciado do campo de pesquisas curriculares. Falamos em “campo 

curricular” por compreendermos o espaço do currículo como um “lugar” de correlação de forças, 

no interior do qual se desencadeiam relações de poder que dão contorno a uma esfera 

socioeducacional em permanente disputa, seja do ponto de vista epistemológico, seja das 

dimensões éticas, políticas, econômicas e socioculturais que o envolvem em seus aspectos mais 

amplos. 

Dizer que o currículo faz parte de um “campo social”, em permanente disputa, 

oportuniza entendê-lo como um espaço no qual diferentes agentes buscam produzir, reproduzir e 

legitimar determinadas concepções sobre o plano curricular. Em última instância, isso significa a 

tentativa da consolidação em torno de certas concepções de mundo com vistas à produção de 

consenso e hegemonia no âmbito das ideias pedagógicas e, por extensão, das práticas 

educacionais, já que o plano curricular opera como o núcleo e o espaço central mais estruturante 

da função da escola. 

Sendo o currículo o espaço central mais estruturante da função da escola, as discussões 

sobre quais devem ser seus conteúdos são polissêmicas, gerando, nesses termos, permanentes 

                                                           
1  O campo de estudos em currículo escolar não pode ser compreendido como uma realidade apriorística, mas sim 

como uma atmosfera em constante processo, cuja principal característica é o seu devir histórico. De acordo com 
Silva, T. (2011, p. 21), a teorização em torno do currículo identifica-se com a gênese do campo curricular como 
“[...] um campo profissional, especializado, de estudos e pesquisas sobre o currículo”. Cabe pontuar que a 
emergência do currículo como campo de estudos está diretamente relacionada com a formação de um conjunto 
de especialistas e iniciativas sobre currículo, como a composição de disciplinas e departamentos universitários, a 
institucionalização de setores especializados na malha burocrática estatal e o aparecimento de revistas acadêmicas 
especializadas na discussão em tela. De modo mais pontual, Silva, T. (2011) nos lembra que o marco inicial para o 
estabelecimento do currículo como campo especializado de estudos encontra no livro The Curriculum, escrito em 
1918 por John Franklin Bobbit, seu ponto de referência. Acrescenta ele a esse respeito: “O livro de Bobbit é 
escrito num momento crucial da história da educação estadunidense, num momento em que diferentes forças 
econômicas, políticas e culturais procuravam moldar os objetivos e as formas da educação de massas de acordo 
com suas diferentes e particulares visões. É nesse momento que se busca responder questões cruciais sobre as 
finalidades e os contornos da escolarização de massas” (SILVA, T., 2011, p. 22). 
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embates em torno daquilo que se considera necessário conhecer em dado momento sócio-

histórico. Em decorrência disso, o currículo passa a ser alvo de disputas das mais diversas, 

constituindo-se em um conflituoso microcosmo no interior do campo científico. 

Bourdieu (1983, 2004, 2005a, 2005b), ao refletir sobre os diferentes campos constitutivos 

do espaço social, observa que o campo científico – do qual o campo curricular é parte integrante 

em nosso raciocínio – se expressa como um microcosmo da sociedade perpassado por relações 

de poder e dominação, no qual seus agentes se posicionam em função da quantidade de “capital 

cultural”2 acumulado e legitimado no interior do campo em que estão inseridos. Então, quanto 

maior for o quantum desse tipo de capital, mobilizado por um grupo de agentes, mais elevada será 

a posição desses indivíduos na pirâmide social que estrutura o campo e, consequentemente, mais 

influente será o poder de classificação, de hierarquização e legitimação sobre os bens produzidos 

no campo do qual fazem parte. Nas palavras de Nogueira e Nogueira (2009), “campo” é um 

conceito utilizado por Pierre Bourdieu para se referir 

 

[...] a certos espaços de posições sociais nos quais determinado tipo de bem é 
produzido, consumido e classificado. [...] No interior desses setores ou campos 
da realidade social, os indivíduos envolvidos passam, então, a lutar pelo 
controle da produção e, sobretudo, pelo direito de legitimamente classificarem e 
hierarquizarem os bens produzidos (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009. p. 31). 

 

A propósito do “campo científico” propriamente dito, Bourdieu (1983) expressa que 

 

a estrutura do campo científico se define, a cada momento, pelo estado das 
relações de força entre os protagonistas em luta, agentes ou instituições, isto é, 
pela estrutura da distribuição do capital específico, resultado das lutas anteriores 
que se encontra objetivado nas instituições e nas disposições e que comanda as 
estratégias e as chances objetivas dos diferentes agentes ou instituições 
(BOURDIEU, 1983, p. 133). 

 

É no âmago dessa discussão, pois, que entendemos o conjunto dos debates que se 

desdobram sobre o que seja currículo, tendo em vista que seus significados emergem de uma 

arena conflituosa, instável e em constante desacordo, como assinala Cherryholmes (1988) no 

                                                           
2 De acordo com as reflexões de Pierre Bourdieu, podemos entender o “capital cultural” como a produção, a 

posse, a apreciação ou o consumo de bens culturais (conhecimentos como ciência, estética, artes e músicas, por 
exemplo) dominantes e socialmente valorizados, os quais resultam dos embates em torno daquilo que pode ser 
reconhecido como cultura e conhecimento legítimos (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). 
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início desta introdução, o que nos leva a considerar o currículo como prática social envolta por 

disputas que resvala para a construção de um conceito polissêmico e multirreferenciado, como 

pontuamos anteriormente. 

Na mesma direção, Goodson (2012) acentua que o currículo é palco no qual contracenam 

tradição e ruptura, continuidades e descontinuidades, traduzindo-se em um espaço por meio do 

qual diferentes significados de mundo, de homem e de sociedade disputam hegemonia e incidem, 

em menor ou em maior grau, na elaboração de sentidos para palavras como educação, escola, 

conhecimento, ensino e aprendizagem – por exemplo – as quais, além de constituírem o 

vocabulário pedagógico de uma época determinada, condicionam a ação formativa escolar que, 

por sua vez, produz efeitos sobre pessoas, construindo identidades e subjetividades sociais 

específicas. 

Com essa reflexão, Goodson (2012) demonstra o currículo como arena de correlação de 

forças não apenas epistemológica, mas também sociopolítica, uma vez que se trata de 

 

[...] um processo constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e 
diferentes concepções sociais. [Um campo] no qual os diferentes grupos se 
digladiam para impor seus pontos de vista sobre qual é o conhecimento digno 
de ser transmitido às futuras gerações (GOODSON, 2012, p. 8-9). 

 

Assim, é coerente considerar o campo do currículo como uma esfera do campo científico, 

cujos agentes, possuidores de certos níveis de capital cultural – especialmente – buscam validar 

concepções sobre a teorização curricular, pondo em disputa, por assim dizer, quem tem a 

autoridade legítima para tornar hegemônicas determinadas interpretações sobre o que é currículo. 

Esse campo intelectual, conforme escrevem Lopes e Macedo (2005, p. 18), “[...] é um campo 

produtor de teorias sobre currículos, legitimadas como tais pelas lutas concorrenciais nesse 

mesmo campo”. 

Em decorrência das reflexões anteriores, uma vez que estamos situados em um campo 

intelectual em constantes disputas éticas, políticas e epistemológicas no que concerne à definição 

do que seja currículo, consideramos pertinente evidenciar o fato de que adentrar no âmbito dos 

estudos curriculares significa, para nós, posicionarmo-nos para além de um comportamento 

estritamente técnico-procedimental. Isso nos permite adotar um entendimento de currículo como 
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“texto sociocultural” e “político-epistêmico” que compreende interesses e visões de mundo nem 

sempre consensuais, as quais moldam identidades individuais e coletivas, inscrevendo e 

afirmando determinados valores em estreita relação com as ideias dominantes presentes na 

dinâmica macro-societária em que está inserido o sistema educacional em linhas gerais. 

Corroboramos, desse modo, uma compreensão crítica da prática educativa, na qual o 

currículo 

 

[...] não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 
conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o 
currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz 
identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento 
transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 
específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação 
(MOREIRA; SILVA, T., 2008, p. 7-8). 

 

Nesse entendimento, o currículo constitui-se num artefato sociocultural construído por 

meio dos embates políticos desencadeados por grupos e categorias sociais na busca pela 

legitimidade científica de suas visões de mundo. Configura-se, assim, em um campo social 

hierarquizado no qual seus agentes buscam obter consenso para a consolidação de uma dada 

hegemonia em torno do que é necessário conhecer, ou, de modo mais radical, um espaço no qual 

a pergunta crucial é: “tem mais valor o conhecimento de quem?” (APPLE; BURAS, 2008, p. 9). 

A compreensão desse pertinente questionamento nos desloca para a análise das conexões 

entre educação e sociedade, posto que a correlação de forças existente na esfera curricular reflete 

a distribuição desigual dos poderes político, econômico e cultural no seio de dado arranjo 

societário, contribuindo, assim, para tornar assimétricos e, por conseguinte, hierarquizados, os 

conhecimentos “presentes” na arena curricular legitimada. Com esse pensamento, o currículo 

transforma-se em espaço de tensão e conflito em meio a projetos socioeducacionais antagônicos, 

ou seja, revela o embate entre concepções reprodutivistas e emancipatórias, cada qual com suas 

visões de mundo, de homem, de sociedade e de educação que lhes são específicas. 

Do ponto de vista histórico, o embate entre a reprodução das estruturas de dominação e a 

busca por sua superação é algo que marca o próprio projeto da Modernidade3, tensão esta que se 

                                                           
3 A discussão sobre o projeto da Modernidade é complexa e multirreferenciada. Nela se ouvem múltiplas vozes 

advindas de campos intelectuais diversos. Diante disso, se faz necessário esclarecer o que nós entendemos por 
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expande para os vários setores da vida social, dentre eles, o educacional. Assim, a díade 

“conformação-emancipação”, segundo destaca Cambi (1999), traduz-se na “antinomia estrutural” 

da época moderna, enervando, sustentando e caracterizando todo o traçado 

educativo/pedagógico desse período em diante. Em sua concepção, “o Moderno é ambíguo, 

manifesta uma estrutura dupla, tensional, contraditória. Também em pedagogia. Liberdade-

liberação e governo-conformação marcam sua identidade mais profunda” (CAMBI, 1999, 

p. 216, grifo nosso). 

Com efeito, “conformação e emancipação” inscrevem-se como marcas constitutivas do 

trabalho educativo realizado pela escola, instituição social de grande centralidade para o próprio 

desenrolar da vida moderna em seus múltiplos aspectos. Desse modo, a escola, dada a sua relação 

com o desenvolvimento societário, reproduz expectativas e formas de comportamento já 

consolidadas, ao mesmo tempo em que estimula o desdobramento de práticas contestatórias aos 

modelos de sociedade instituídos. Franco Cambi é sensível a essa dualidade ao escrever: 

 

A educação moderna vive exemplar e constantemente esse duplo impulso 
[conformação-emancipação], problematizando-se em torno dele. Vive a 
instância da liberdade [e] simultaneamente, [...] a instância de controle, de 
governo, de conformação [...]. A conformação põe ênfase naquele homem 
socializado que é cidadão de uma sociedade mais aberta, mais móvel, mais 
articulada [...], na qual deve desempenhar um papel, papel do qual depende a 
própria sobrevivência da articulação e da mobilidade social [...]. À conformação 
é assim delegada a honra de reproduzir a sociedade nas suas articulações e no 
vínculo interiorizado que constitui seu veículo essencial de governo. A 
emancipação, por sua vez, corresponde às instâncias de liberdade (de classes, de 
grupos, de sujeitos) [...]. A emancipação é libertação, é tornar-se autônomo, é 
constituir-se na luta por parte do sujeito, é consciência de uma complexa 
dialética entre alienação e redenção, e é categoria que, com a ética, a política e 
o direito moderno, inerva também a pedagogia, a qual, teoricamente, se 
reconhece como guiada, sempre, por um desejo de emancipação (do sujeito e 
da sociedade) e, praticamente, age [...] para realizá-la (CAMBI, 1999, p. 216-218, 
grifo do autor). 

 

                                                                                                                                                                                     
Modernidade, para que a nossa argumentação possa ganhar coerência. Assim, concordamos com Santos, B. 
(2010a) de que o projeto sociocultural da Modernidade constitui-se entre o Século XVI e finais do Século XVIII, 
coincidindo com a emergência do estágio embrionário do capitalismo, quando este se caracterizava como um 
sistema de trocas monetárias generalizadas. Contudo, a consolidação desse modo de produção como hegemonia 
econômica ocorre quando da relação entre capital e trabalho, e é essa vinculação que oportuniza “[...] a 
generalização de um sistema de trocas caracterizadamente capitalista. Isso só ocorre a partir de finais do século 
XVIII ou mesmo meados do século XIX e, portanto, depois de estar constituído, enquanto projeto sócio-
cultural, o paradigma da modernidade” (SANTOS, 2010a, 78-79). Diante dessa perspectiva, ao falarmos em 
Modernidade, estamos nos referindo ao período especificamente moderno capitalista, no qual, como apontou 
Santos (2010), ocorre a relação capital-trabalho (Séculos XVIII e XIX), bem como as consequências que tal 
vinculação ocasionou nas demais instâncias da dinâmica societária desse período em diante.  
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Boaventura de Sousa Santos (2007, 2009) também acentua que o paradigma da 

Modernidade Ocidental está pautado em uma tensão dialética entre “regulação e emancipação 

social”. Em sua argumentação, o “pilar da regulação” pauta-se em três lógicas: o princípio do 

Estado, caracterizado pela obrigação política vertical entre os cidadãos e a instituição estatal; o 

princípio do mercado, que consiste na obrigação política horizontal individualista e antagônica 

entre os parceiros de mercado; e o princípio da comunidade, concernente à obrigação política 

horizontal solidária entre membros da comunidade e entre associações. Já o “pilar da 

emancipação” ampara-se em três tipos de racionalidade: a estético-expressiva das artes e da 

literatura; a cognitivo-instrumental da ciência e da tecnologia e a moral-prática da ética e do 

direito. 

Cada um desses pilares possui um tipo de conhecimento que lhe é característico e que lhe 

confere logicidade no âmbito do paradigma da Modernidade Ocidental, segundo Santos, B. 

(2007, 2009). Os dois tipos de conhecimento são o “conhecimento-emancipação” e o 

“conhecimento-regulação”. O primeiro possui uma trajetória que segue de um “estado de 

ignorância”, denominado “colonialismo”, para um “estado de saber”, designado “solidariedade”; 

o segundo segue de um “estado de ignorância”, classificado como “caos”, para um “estado de 

saber”, chamado “ordem”. Em tese, a vinculação entre esses dois tipos de conhecimento 

promoveria um equilíbrio dinâmico, no âmbito do paradigma da Modernidade Ocidental, no qual 

o poder cognitivo da “ordem” alimentaria o poder cognitivo da “solidariedade” e vice-versa 

(SANTOS, B., 2007, 2009). 

Contudo, Santos, B. (2007, 2009) sinaliza que a tensão entre esses dois pilares e, por 

extensão, entre os dois tipos de conhecimento que lhes são inerentes, instaurou-se quando da 

convergência entre o paradigma da Modernidade Ocidental e a emergência e a consolidação do 

capitalismo como modo de produção hegemônico a partir do Século XIX, até os dias atuais. 

Dessa aproximação, resultou a assimilação do “conhecimento-emancipação” pelo 

“conhecimento-regulação”, dominando-o por inteiro. Assim, 

 

[...] o CR [conhecimento regulação] passou a dominar, e quando o fez foi 
recodificando o CE [conhecimento emancipação] em seus próprios termos. O 
que era conhecimento-saber (autonomia solidária) passou a ser no CE uma 
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forma de caos (a solidariedade entre as classes é perigosa, a solidariedade no 
povo é uma forma de caos que é necessário controlar), portanto, o que era 
conhecimento passou a ser no CR ignorância. E, ao contrário, o que era 
ignorância no CE passa a ser saber no CR, ou seja: o colonialismo passa a ser 
uma forma de ordem (SANTOS, B., 2007, p. 53, grifos do autor). 

 

Esse embate entre “conhecimento-regulação” e “conhecimento-emancipação”, 

constitutivo do projeto moderno ocidental em sua vinculação direta com a ascensão do 

capitalismo, adentra profundamente o campo da ciência, o que suscita o choque entre princípios 

teórico-epistemológicos, tanto no interior de uma mesma área de conhecimento, quanto entre 

áreas distintas. Essa característica marca toda a produção científica desde então, e a tensão entre 

“regulação e emancipação” passa a ser uma das insígnias da universidade moderna, a exemplo do 

conflito entre “conformação e emancipação”, aludido por Cambi (1999). 

Essas constantes crises entre projetos societários antagônicos, refletidas no interior do 

campo acadêmico, contribuem para endossar as intensas disputas em torno daquilo que se 

considera “conhecimento legítimo” sobre alguma realidade específica, seja natural ou social. O 

espaço científico, e, neste, o campo curricular, também se mostra inscrito na dualidade 

“conservação-mudança”, por meio da qual aqueles agentes que já ocupam posições dominantes 

tenderão a adotar estratégias de conservação de sua localização na hierarquia do campo e, por 

extensão, da manutenção de sua autoridade no que se refere aos critérios de classificação dos 

bens materiais e simbólicos nele produzidos (no caso do campo científico, a “autoridade 

legítima” para afirmar o que vale como “conhecimento”). Esses agentes estarão inclinados, 

portanto, a reproduzir as estruturas internas que dão sustentabilidade ao microcosmo social em 

que se acham inseridos (BOURDIEU, 1983). 

Já aqueles indivíduos e instituições que ocupam lugar menos privilegiado na hierarquia do 

campo tenderiam a adotar uma de duas estratégias, qual seja: a resignação à estrutura do campo 

ou a contestação dessa mesma estrutura, o que, segundo Bourdieu (1983), constituiria os 

chamados “movimentos heréticos” no interior do campo em questão. Sobre isso, escrevem 

Nogueira e Nogueira (2009): 

 

Em função da história pregressa do campo, alguns indivíduos e instituições, 
certamente, já ocupam [...] posições dominantes. Esses agentes tenderão, então, 
conscientemente ou não, a adotar estratégias conservadoras, que visam manter 
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a estrutura atual do campo [...]. Outros indivíduos e instituições ocupariam, por 
sua vez, posições inferiores [...]. Esses agentes tenderiam a adotar uma de duas 
estratégias. A primeira consistiria na aceitação da estrutura hierárquica presente 
no campo [...]. A segunda estratégia se refere às tentativas de contestação e 
subversão das estruturas hierárquicas vigentes no campo. É o que Bourdieu 
chama de movimentos heréticos (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 32). 

 

Como expressão dessas tensões, o campo curricular apresenta tendências não apenas 

diferentes, mas também antagônicas no que respeita à interpretação sobre o que seja currículo. 

Em decorrência disso, a polifonia de vozes que ecoa nesse campo informa, de igual modo, 

múltiplos fundamentos éticos, políticos, econômicos e epistemológicos que podem vir, a 

depender da acepção curricular adotada consciente ou inconscientemente, a alicerçar o fazer 

pedagógico e a orientar o arranjo das disciplinas com os conteúdos que lhes são inerentes, como 

também a maneira como se ensina e como se entende a construção da aprendizagem e do 

conhecimento. 

Em face disso e no que tangencia a discussão sobre os enfoques curriculares 

especificamente, diversos pesquisadores em história do currículo (DOMINGUES, 1989; 

BOUFLEUER, 1993; PACHECO, 2001; LOPES; MACEDO, 2005, 2011; SILVA, T., 2011; 

SANTOS, E., 2012; GOODSON, 2012; entre outros) se empenharam em demonstrar e 

problematizar várias tendências no âmbito da pesquisa em currículo, procurando explicitar 

características gerais, conceitos e definições por elas enfatizados e as possíveis implicações na 

prática formativa das escolas. Nesse movimento, e tendo em vista a diversidade de enfoques, tais 

autores também evidenciaram que não é plausível responder em absoluto ao que é currículo, haja 

vista que cada definição está vinculada a uma tendência teórica específica, explicitando, pois, 

sentidos e significados curriculares sempre parciais e localizados historicamente. Assim, 

 

cada nova definição não é apenas uma nova forma de descrever o objeto 
currículo, mas parte de um argumento mais amplo no qual a definição se insere. 
A nova definição se posiciona, seja radicalmente contra, seja explicitando suas 
insuficiências, em relação às definições anteriores, mantendo-se ou não no 
mesmo horizonte teórico delas (LOPES; MACEDO, 2011, p. 20, grifos das 
autoras). 

 

Em Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo, Tomaz Tadeu da Silva 

(2011) ressalta, a exemplo das autoras supracitadas, o fato de que não podemos dizer o que é 
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currículo em sua essência. Para esse pesquisador, um discurso sobre o currículo, mesmo que 

centralize suas atenções em apenas descrevê-lo “tal como realmente é”, não faz outra atividade 

que não produzir uma noção particularizada sobre o que supostamente venha a ser o currículo. 

Nesse raciocínio, o próprio ato da descrição já é, em si, uma criação, o que nos conduz para a 

afirmação de que “[...] a teoria está envolvida num processo circular: ela descreve como uma 

descoberta algo que ela própria criou” (SILVA, T., 2001, p. 12, grifo do autor). 

Diante disso, cabe aqui a observação de Mario Sergio Cortella: 

 

[...] o Conhecimento e, nele, a Verdade, são construções históricas, sociais e 
culturais. São resultantes do esforço de um grupo determinado de homens e 
mulheres (com os elementos disponíveis na sua cultura e no tempo em que 
vivem) para construir referências que orientem o sentido da ação humana e o 
sentido da existência (CORTELLA, 2006, p. 99). 

 

Em conformidade a esse pensamento, qualquer enfoque dado ao currículo sempre será 

passível de questionamentos, seja para refutá-lo, seja para ampliá-lo e ressignificá-lo a partir de 

inúmeras construções e desconstruções, continuidades e descontinuidades, permanências e 

rupturas, acirrando, por assim dizer, as disputas pela autoridade legítima em afirmar o que seja 

currículo no interior desse campo intelectual. Destarte, ao entendermos as teorizações 

curriculares como construtos linguísticos, como nos faz crer Silva T. (2011), concebemo-las 

como textos que produzem noções especializadas sobre currículo, e, por consequência, efeitos de 

verdade que se desdobram no planejamento e na prática curricular propriamente ditos. 

Consoante ao que foi exposto, sinalizamos que é nessa arena instável e em permanente 

conflito onde se situa nosso objeto de investigação, o qual se inicia com a apreciação da 

racionalidade empregada na tese de doutoramento do Professor Antonio Fernando Gouvêa da 

Silva, intitulada A construção do currículo na perspectiva popular crítica: das falas significativas às práticas 

contextualizadas (2004), orientada e defendida no âmbito da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP). Buscamos analisar, a partir disso, como as reflexões desse autor sobre os 

movimentos de reorientação curricular em uma perspectiva popular crítica colaboram para a 
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construção do conceito “currículo encarnado”4, pretendendo, em um primeiro movimento, 

mapear os seguintes aspectos: 

 

a) os elementos conceituais que estruturam o “currículo encarnado”; 

b) o significado de cada um desses elementos no âmbito da argumentação tecida por 

Gouvêa da Silva (2004); 

c) os encadeamentos recíprocos entre os elementos conceituais observados e como essas 

relações conferem sentido ao “currículo encarnado”. 

 

Por conseguinte, em um segundo movimento, avançamos para o debate acerca das 

afinidades entre o “currículo encarnado” e o campo dos estudos pós-coloniais, demonstrando 

como esse conceito de currículo possibilita uma problematização em torno de relações 

neocoloniais que se desdobram no cenário educativo contemporâneo, como também os modos 

pelos quais se constitui em uma prática político-pedagógica que viabiliza uma crítica às 

metanarrativas em educação e aos universalismos pedagógicos, disfarçados de positividades 

generalizantes e descontextualizadas. 

Esse duplo movimento de constituição do objeto de investigação nos encaminhou, em 

primeiro lugar, para um diálogo profícuo com a abordagem teórica de Paulo Freire e de alguns de 

seus intérpretes no que tange à discussão em currículo, especialmente as reflexões desenvolvidas 

por Gouvêa da Silva (2004), visto que foi a partir da análise de seus estudos sobre movimentos de 

reorientação curricular que percebemos a presença de um conceito de currículo forjado com base 

nas categorias conceituais da “negatividade”, do “diálogo” e da “práxis”. Outros diálogos 

intelectuais foram necessários, particularmente com aqueles autores cujos desdobramentos 

teóricos ressoam em perspectivas de humanização, justiça e emancipação social, dentre os quais 

                                                           
4  A expressão “currículo encarnado” já está presente na própria argumentação de Gouvêa da Silva (2004), quando 

este, ao refletir sobre a ética na prática curricular, advoga a necessidade de um currículo que, enraizado na 
realidade local e em suas muitas contradições, possibilite a emersão de uma educação empenhada na 
conscientização dos sujeitos em relação às diversas manifestações sociais de opressão que os envolve. Cabe 
destacar, contudo, que fazemos uso dessa expressão para sinalizar que se trata, além disso, de um conceito de 
currículo assentado em três categorias que se articulam e lhe conferem significado, quais sejam: “negatividade”, 
“diálogo” e “práxis”, como veremos de maneira mais detalhada no Capítulo 2 da Parte I deste trabalho. 
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destacamos: Theodor Adorno, Hugo Zemelman, Wilfred Carr, Adolfo Sánchez Vázquez, dentre 

outros. 

Em segundo lugar, buscamos, nas contribuições de autores considerados pós-coloniais, 

como Hugo Achugar, Gayatri Spivak, Boaventura de Sousa Santos e Enrique Dussel, para citar 

alguns, as razões pelas quais podemos considerar o “currículo encarnado” como uma prática 

educacional que traz a possibilidade de um “currículo dos conhecimentos ausentes e silenciados”, 

ou seja, uma ação curricular que possibilite ver e ouvir aquilo que foi ocultado para oprimir, 

tornando visível e audível, por meio da problematização em torno de contradições e conflitos 

sociais, práticas e discursos que legitimam e reproduzem condições de dominação e exploração 

de sujeitos. 

Em face disso, sinalizamos que uma das razões para o desenvolvimento desta pesquisa 

ancora-se na possibilidade de oportunizar novas percepções sobre o currículo escolar no que se 

refere à valorização de outros discursos sobre o processo de organização das atividades de 

ensino, acentuando-se, nesse sentido, as interfaces entre o “currículo encarnado” e as teorias pós-

coloniais como potencialidades político-pedagógicas no âmbito do desdobramento de ações 

educacionais contra-hegemônicas, fundamentadas em princípios de justiça, humanização e 

emancipação social. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a produção de discursos educacionais alternativos, a 

exemplo do que ressoa este estudo, bem como o de Gouvêa da Silva (2004), traz a oportunidade 

de novas leituras sobre a esfera educacional, demandando um trabalho de tradução curricular 

politicamente engajado com o desvelamento e a superação das situações de opressão, exploração 

e subalternidade que afligem os sujeitos. Para tanto se faz necessário que essa tradução admita 

como horizonte possível a valorização da dignidade da pessoa humana em suas plurais formas de 

manifestação, como nos faz crer Gouvêa da Silva (2004), a partir de suas análises sobre 

movimentos de reorientação curricular. 

No que respeita ao itinerário metodológico, sabemos que uma investigação acadêmica 

sempre está contornada pela racionalidade científica, reclamando rigor e uma “objetividade” que 

é sempre construída pelo pesquisador, embora ela não dispense o ingrediente fundamental que 

lhe garante originalidade: a nossa capacidade imaginativa. A pesquisa é, assim, uma porta para o 
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imaginário (PIRES, 2000), e aqueles que dela fazem parte não podem temer o sonho e o prazer. 

Não há conhecimento que não tenha nascido de um sonho, de um desejo, bem como não há 

conhecimento significativo em relação a algo que não tenha, também, se amparado no prazer em 

torno daquilo que se quer conhecer. 

Além disso, o processo de pesquisa é, conforme as reflexões de Wright Mills (1982), uma 

espécie de artesanato intelectual em que o pesquisador vai costurando o enredo de seu estudo, 

imprimindo-lhe inteligibilidade por meio dos “retalhos cognitivos” com os quais se defronta ao 

longo do percurso investigativo. Desse artesanato, saem “colchas cognitivas” mais largas ou mais 

estreitas a depender do número de retalhos (teorias e conceitos) utilizados pelo artesão do 

conhecimento. 

Um bom “artesão intelectual” não é aquele que meramente costura seus retalhos para 

deixar sua “colcha cognitiva” cada vez mais ampla, mas sim, aquele que tal como as mulheres 

rendeiras, sabe escolher, dentre uma grande variedade de linhas, aquela que melhor costura certos 

tipos de retalhos de modo a dar beleza e firmeza à renda. Ou seja, para o “artesão das ideias”, não 

basta ter à mão um conjunto de teorias e de conceitos para pensar e compreender a realidade, é 

preciso ter a noção de qual é a melhor linha para costurar os rasgos que uma ou outra teoria não 

consegue cobrir em face da problemática de estudo sobre a qual está debruçado. Essa linha, que 

dá inteligibilidade e firmeza ao estudo, amarrando conceitos e teorias sem, contudo, deformá-los, 

é a metodologia com a qual trabalhamos para produzir nossa própria renda interpretativa. 

Mediante o raciocínio acima, encontramos na “cartografia simbólica” (SANTOS, B., 

2009) a porta para o imaginário desta pesquisa, bem como a linha que ajudará na costura dos 

retalhos interpretativos sobre a problemática de nossa investigação, cujo habitat, em linhas gerais, 

é o campo curricular. Dessa maneira, e em acordo ao que já dissemos, intencionamos construir 

uma cartografia simbólica sobre o conceito de “currículo encarnado” para melhor entendermos 

as ações curriculares que caminham das falas significativas às práticas contextualizadas 

(GOUVÊA DA SILVA, 2004), esperando contribuir, dentre outros aspectos, para uma leitura 

mais detida de práticas escolares que se amparam, especialmente, em pressupostos oriundos da 

Educação Popular Crítica. 
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E por que a cartografia simbólica? O que ela significa? Quais as razões que a sustentam 

como aporte metodológico para esta pesquisa? Que elementos do “currículo encarnado” serão 

simbolicamente cartografados? 

Antes de adentrarmos no mérito dessas questões, julgamos relevante esclarecer 

brevemente o que é a cartografia, bem como situá-la em seu terreno de origem, a Geografia, para, 

em seguida, assinalar as apropriações que algumas áreas do conhecimento fazem dos estudos 

cartográficos. Somente depois desses esclarecimentos é que explicitaremos qual é o sentido da 

cartografia simbólica para o nosso trabalho e como ela será mobilizada no trato metodológico da 

nossa pesquisa. 

Dito isso, é interessante considerar que os seres humanos, desde tempos idos, sempre 

manifestaram interesse pelos mapas, mesmo que estes não fossem assim denominados em seus 

primórdios. Suas origens precedem, conforme avalia Raisz (1969), a própria concepção da 

História como documentação escrita de épocas passadas. Nesse entendimento, os mapas 

constituem uma das práticas sociais mais antigas que nós colocamos em movimento na busca 

pela orientação no espaço em que habitamos (HARLEY; WOODWARD, 1987). 

A descoberta de grutas e cavernas pré-históricas ao redor do mundo atesta que se orientar 

no espaço físico já era uma necessidade para todos os agrupamentos humanos de que se tem 

notícia até hoje. Desenhos, símbolos, rabiscos e cores eram indicativos que orientavam diferentes 

povos em suas andanças pela superfície terrestre, o que nos conduz a um fato incontestável: 

sempre precisamos criar formas para entendermos o mundo e, por extensão, nele nos situarmos. 

Duarte (2008) confirma nossa visão ao assegurar que 

 

desde épocas remotas, o homem vem utilizando-se da confecção de mapas 
como meio de armazenamento de conhecimentos sobre a superfície terrestre, 
tendo como finalidade principal não só conhecer mas, muito principalmente, 
administrar e racionalizar o uso do espaço geográfico envolvente. Tais 
documentos eram, no passado, muito rudimentares, confeccionados de acordo 
com as técnicas e materiais então disponíveis. Mas eram o começo de uma 
caminhada em direção ao que hoje conhecemos por Cartografia (DUARTE, 
2008, p. 19). 

 

Nesse raciocínio, os mapas são formas racionalizadas de conhecimento sobre o mundo 

geográfico, que nos oferecem representações do espaço físico para podermos nos orientar e nos 
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organizar no espaço-tempo da vida. Assim, dizer que os mapas configuram-se em representações 

significa entendê-los como instrumentos interpretativos da realidade físico-espacial, e, 

constituindo-se em interpretações, também são produtos históricos, resultantes de uma 

“fabricação” sociocultural que reflete o modo de vida de um povo, o que nos adverte quanto a 

uma importante constatação: as diferentes formas de representar/interpretar o espaço devem ser 

compreendidas a partir de suas próprias redes de significações5. 

A característica da representação/interpretação do espaço através de um documento 

racionalizado, para utilizarmos o pensamento de Duarte (2008), fez dos mapas alvo de 

investimentos epistemológicos os mais diversos, tendo em vista que várias áreas do 

conhecimento6 vêm se apropriando das contribuições cartográficas – e redimensionando-as – 

para refletirem e problematizarem seus objetos de estudo, conferindo maior sistematização no 

âmbito das pesquisas que se desdobram nos limites de seus territórios disciplinares. 

Na esteira da afirmação acima, pontuamos que tais apropriações também foram feitas 

pelas Ciências Sociais, especialmente pela Sociologia de Boaventura de Sousa Santos (2006, 2007, 

2008, 2009), o qual denominou de “cartografia simbólica” ou “sociologia cartográfica” a sua 

metodologia para o estudo de alguns fenômenos sociais, como as práticas da jurisprudência e a 

globalização, por exemplo. 

A cartografia simbólica é uma estratégia metodológica que envolve a construção de 

quadros interpretativos que acomodam mapas igualmente interpretativos da realidade a que se 

quer representar (SILVA, L., 2008). O procedimento simbólico cartográfico é, assim, uma 

estruturação de intencionalidades sobre determinado objeto de estudo, tendo nos mapas “[...] 

uma língua franca que permite a conversa sempre inacabada entre a representação do que somos 

e a orientação que buscamos” (SANTOS, B., 2009, p. 224). 

Avançando nesse entendimento, o trato metodológico da cartografia simbólica configura 

uma porta – sempre interpretativa – para a análise de um determinado significante (cenário de 
                                                           
5 Para maiores esclarecimentos sobre os aspectos histórico-culturais da cartografia e dos mapas, consultar: 

DUARTE, Paulo Araújo. Fundamentos de Cartografia. 3. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008. 
6  Podemos citar, a exemplo disso, os estudos e as práticas inseridos nos campos da Psicologia Cognitivo-

Comportamental e da Psicanálise, os quais, para além do uso de outras estratégias metodológicas que lhes são 
específicas, também recorrem à elaboração de “mapas cognitivos” e “mapas de subjetividade”, respectivamente, 
para a compreensão das dinâmicas psíquicas dos indivíduos na interface entre as emoções, os pensamentos e o 
comportamento, no caso da primeira, e os processos de construção das subjetividades contemporâneas, no caso 
da segunda. Para informações mais detalhadas, consultar Rolnik (1989, 1997, 1999).  
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estudo), sobre o qual tecemos um olhar representacional e distorcido7 das relações humanas. Sob 

essa ótica, a cartografia simbólica é a senda pela qual atribuímos sentidos aos enredos sociais que 

dão conteúdo compreensível ao “currículo encarnado”, nosso significante representacional. 

Desse modo, compomos uma reinterpretação desses enredos, promovendo uma distorção 

organizada do itinerário do conceito aqui enfocado. 

Por possuir natureza interpretativa, a cartografia simbólica permite o envolvimento 

subjetivo do pesquisador, “visto que este constrói representações de uma realidade em consenso 

com suas próprias representações do objeto de estudo, seus objetivos e proposições” (COSTA, 

2013, p. 17). É nessa compreensão que a metáfora do mapa nos é útil, pois propicia enxergar uma 

realidade específica por meio de uma representação visual e imaginária, já que todo mapa traz em 

si um ideário que o constitui tal como se apresenta. Assim sendo, a imagem e o valor da 

representação se fundem. 

Explicitando mais detalhadamente em que consiste a cartografia simbólica, Santos, B. 

(2009) nos informa que este tipo de procedimento só é possível em virtude de princípios teóricos 

de natureza qualitativa. Ao afirmar isso, elenca, apoiado nos conhecimentos cartográficos, três 

grandes princípios para a elaboração da cartografia: a escala, a projeção e a simbolização. 

A escala é o primeiro grande mecanismo de representação/distorção da realidade. 

Assinala a correspondência entre as distâncias assinaladas no mapa e as distâncias reais, 

expressando o grau de pormenorização da representação. É a delimitação do espaço social, foco 

da análise. Essa delimitação implica sempre uma decisão sobre o grau de detalhamento, de modo 

que 

 

os mapas de grande escala têm um grau mais elevado de pormenorização que 
os mapas de pequena escala porque cobrem uma área inferior à que é coberta, 
no mesmo espaço do desenho, pelos mapas de pequena escala. Os mapas são 
sempre uma versão miniaturizada da realidade e, por isso, envolvem sempre 
uma decisão sobre os detalhes mais significativos e suas características mais 
relevantes (SANTOS, B., 2009, p. 201-202, grifo do autor). 

 

                                                           
7 A distorção expressa pela cartografia não é uma distorção caótica, mas uma distorção regulada da realidade. 

Como esclarece Santos, B. (2009, p. 198), as distorções realizadas pela cartografia são operações organizadas “[...] 
que criam ilusões credíveis de correspondência”. 
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Ademais, as diferenças entre escalas não são, de modo algum, aleatórias, pois alguns 

fenômenos só podem ser representados numa dada escala, visto que, ao mudá-la, muda-se 

também a interpretação conferida ao fenômeno analisado (SANTOS, B., 2009). 

O segundo grande mecanismo de representação/distorção da realidade é a projeção. 

Nesse mecanismo, estão realçados os elementos que indicam como se projeta o objeto de estudo. 

Como se trata, também, de um mecanismo de distorção da realidade, a projeção, assim como a 

escala, não distorce a realidade caoticamente. Conforme assegura Santos, B. (2009, p. 203), a “[...] 

projeção cria um campo de representação no qual as formas e o grau de distorção têm lugar 

segundo regras conhecidas e precisas”. 

Nesse sentido, e corroborando o pensamento de Santos, B. (2009, p. 203), entendemos 

que “a decisão sobre o tipo e o grau de distorção a privilegiar é condicionada por factores 

técnicos, mas não deixa de ser baseada na ideologia do cartógrafo e no uso específico a que o 

mapa se destina”. 

A simbolização é o terceiro grande mecanismo de representação/distorção da realidade. 

Expressa os elementos mais significativos e as características mais importantes do contexto 

espacial estudado. No âmbito dos estudos cartográficos, a simbolização diz respeito aos símbolos 

gráficos utilizados para sinalizar elementos e características da realidade espacial representada, de 

modo que, num mapa qualquer, o desenho de um conjunto de árvores venha a expressar a 

localização de uma floresta, por exemplo. 

É importante destacar que os sistemas de simbolização, seja no âmbito dos estudos 

cartográficos, seja no campo das pesquisas sociais, variam “[...] segundo o contexto do produtor 

do mapa ou segundo o uso específico a que este último se destina” (SANTOS, B., 2009, p. 205). 

Daí porque a simbolização resvale para uma dimensão interpretativa daquilo a que se quer 

representar, expressando tanto o contexto em que se insere o construtor do mapa, quanto sua 

subjetividade. 

Diante disso, a cartografia simbólica ora evidenciada tomou como referência a 

racionalidade empregada na tese de doutoramento do Professor Antonio Fernando Gouvêa da 

Silva, cujo título já foi mencionado anteriormente, e, a partir dela, construímos mapas 

interpretativos que propõem a simbolização do universo que se almejou compreender, a saber, as 
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categorias conceituais que, em nosso entendimento, endossam o conceito “currículo encarnado”: 

negatividade, diálogo e práxis. 

A escolha dessas três categorias se deu em razão da recorrência com que aparecem na tese 

em análise, como também pela ênfase com que são mobilizadas para a análise do objeto de 

investigação construído por Gouvêa da Silva (2004). Tais categorias são trabalhadas com 

centralidade no decorrer de todo o texto, tendo em vista que o autor as utiliza como “operadores 

cognitivos” que o propicia analisar as experiências de reorientação curricular com as quais 

dialoga. Além disso, a seleção também se deu em virtude de as categorias supracitadas nos 

permitirem estreitar relações com teorias e autores considerados pós-coloniais, haja vista que, a 

partir delas, pudemos elaborar as críticas aqui desenhadas em torno das marcas da colonialidade 

no campo educacional contemporâneo. 

Por esse caminho, a cartografia em tela admitiu como fio condutor o tema da 

reorientação curricular numa perspectiva educacional popular crítica, questão central no 

desenvolvimento da argumentação de Gouvêa da Silva (2004), o que tornou realizável a 

elaboração de “mapas localizadores” das categorias conceituais mencionadas, tanto em suas 

dimensões específicas, quanto em seus encadeamentos recíprocos. 

Como a fonte de análise é, exclusivamente, a tese supracitada e, mais especificamente, a 

racionalidade nela presente, adotamos a construção de quadros interpretativos que nos 

consentiram observar os caminhos que conduziram ao “currículo encarnado”, atentando para os 

significados de cada categoria conceitual estruturante, assim como para as relações entre elas, 

conforme já informamos. O registro das interpretações foi realizado em quadros que 

denominamos “Cartogramas de Simbolização”, sendo um para cada categoria conceitual 

envolvida na análise – em um total de três cartogramas – e um quarto concernente à Trama 

Simbólica Geral. 

A exemplo dos mapas que representam uma realidade espacial específica, os cartogramas 

de simbolização aqui desenhados apresentam os trechos mais significativos das categorias 

conceituais selecionadas em nosso universo de discussão, ou seja, trazemos representativamente 

o modo como esboçamos a “arquitetura” do “currículo encarnado”, bem como a dinâmica inter-

relacional dos conceitos entre si no corpus do trabalho analisado. 
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Afinados com a contribuição de Santos, B. (2009), os mecanismos da cartografia 

simbólica empregados neste estudo manifestam-se através das seguintes dimensões: 

 

a) A escala selecionada tem como matriz as categorias conceituais “negatividade”, “práxis” e 

“diálogo”. Trata-se de uma cartografia de grande escala, visto que pormenoriza a 

problematização das categorias sinalizadas; 

b) A projeção adotada é a representação geral do tema por meio de trechos da tese em 

apreço que estão significativamente relacionados às categorias conceituais já citadas; 

c) A simbolização constitui-se na nossa interpretação sobre os trechos projetados. 

 

Diante disso, utilizamos duas modalidades de cartogramas de simbolização: a primeira 

representa as interpretações acerca de cada categoria conceitual (negatividade, diálogo e práxis), 

foco da análise, e a segunda expõe a trama simbólica geral em torno do conceito “currículo 

encarnado” tomado em sua totalidade (os relacionamentos entre as categorias em pauta). Seguem 

os modelos: 

 

 

Quadro 1 
Modelo de Cartograma de Simbolização 1 

 

CARTOGRAMA DE SIMBOLIZAÇÃO 1 

Escala Projeção 

Categoria conceitual Trecho da tese relacionado à escala 

Simbolização 
Fonte: Elaboração do autor (2011-2014). 

 

Quadro 2 
Modelo de Cartograma de Simbolização 2 

 

CARTOGRAMA DE SIMBOLIZAÇÃO 2 

Trama Simbólica Geral 

Categoria conceitual 1 Categoria conceitual 2 Categoria conceitual 3 

Síntese da Simbolização 

   
Fonte: Elaboração do autor (2011-2014). 



Página | 33 

Em vista disso, é válido explicitar a estruturação deste trabalho, cujos desdobramentos 

sedimentam-se em duas partes principais, além desta “Introdução” e das “Considerações Finais”, 

conforme apresentamos a seguir. 

A Parte I, intitulada Cartografia Simbólica do conceito “currículo encarnado”, está 

subdivida em dois capítulos, os quais abarcam as reflexões sobre a tese/racionalidade tomada 

para estudo. O Capítulo 1, denominado “‘Das falas significativas às práticas contextualizadas’: 

apresentando a tese em análise”, expõe um panorama geral da tese enfocada. Realizamos uma 

breve discussão em torno de aspectos centrais do trabalho de Gouvêa da Silva (2004), tais como: 

objeto de estudo, intencionalidades dos capítulos e a nossa percepção em torno das visões de 

mundo, sociedade, homem, educação e currículo observadas ao longo do texto. O Capítulo 2, 

nomeado “Nos mapas da Cartografia Simbólica: elementos de um ‘currículo encarnado’”, detém-

se no procedimento simbólico-cartográfico dos três principais elementos que fundamentam a 

ideia de um “currículo encarnado”, a saber: negatividade, diálogo e práxis. Registramos, ainda 

nesse capítulo, a reflexão sobre os encadeamentos entre esses três elementos na configuração de 

um currículo popular crítico. 

A Parte II cujo título é As afinidades pós-coloniais do “currículo encarnado”, 

também está subdividida em dois capítulos. O Capítulo 3, inscrito como “Os estudos pós-

coloniais e a Educação”, traz a discussão sobre o pós-colonialismo, algumas de suas matrizes 

teóricas e seus principais interlocutores, bem como problematiza as interseções entre o 

pensamento pós-colonial e o campo educacional a partir do referencial político-pedagógico de 

Paulo Freire. Na sequência, o Capítulo 4, designado como “O ‘currículo encarnado’ e o pós-

colonialismo: afinidades”, propõe-se ao debate sobre as aproximações entre a prática educacional 

popular crítica suscitada pelo “currículo encarnado” e algumas das discussões teórico-políticas 

desencadeadas no âmbito dos estudos pós-coloniais, sinalizando o “currículo encarnado” como 

projeto político endereçado à promoção da consciência crítica capaz de desvelar e combater 

situações sociais de opressão, exploração e subalternidade, como sugere o pós-colonialismo. 

Por fim, foi por meio da estruturação acima exposta que buscamos realizar uma leitura 

pós-colonial das reflexões desenvolvidas por Gouvêa da Silva (2004) em sua tese de 

doutoramento, encarando esse trabalho como um referencial teórico pertinente à construção de 
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uma prática curricular de viés crítico, humanizador e emancipatório. Nesse sentido, acentuamos o 

trabalho do autor supracitado como uma importante ferramenta política para a crítica social 

desencadeada pelo pós-colonialismo, ajudando, assim, na audibilidade e na visibilidade de 

estratégias curriculares comprometidas com o desenvolvimento da vida e da humanização dos 

sujeitos. 
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Imagem disponível em: www.vestibular.unoesc.edu.br 
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[1] 

“DAS FALAS SIGNIFICATIVAS ÀS PRÁTICAS 
CONTEXTUALIZADAS” 

(Apresentando a tese em análise) 
 

 

A construção do currículo na perspectiva popular crítica: das falas significativas às práticas 

contextualizadas é o título da tese de doutoramento do Professor Dr. Antonio Fernando Gouvêa 

da Silva, trabalho orientado pela Professora Dra. Ana Maria Saul e defendido no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP), no ano de 2004. 

Em linhas gerais, podemos dizer que a tese analisada é resultado de um conjunto de 

reflexões desencadeadas pelo autor ao longo das muitas experiências educacionais por ele 

vivenciadas desde 1977, quando iniciou seu ofício docente nas disciplinas Ciências e Biologia nas 

redes privada e pública de ensino, bem como de sua atuação como Técnico Educacional na 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo entre os anos 1989 e 1992, e de suas assessorias 

pedagógicas às políticas curriculares de várias secretarias de educação brasileiras. 

No decorrer dessas experiências, foram surgindo preocupações relacionadas com a prática 

educacional, especialmente no que se refere à sua constatação de que o currículo tradicional não 

colabora para o efetivo exercício da função social da escola pública. Assim, as contradições 

percebidas, os conflitos vivenciados, os desencantos e as decepções sofridas na atmosfera escolar 

transformaram-se em elementos de reflexão, iniciada a partir de uma série de questionamentos: 

 

Como organizar a prática curricular na perspectiva da superação das 
dificuldades encontradas no cotidiano educacional? Se essa superação possui 
uma intencionalidade, que relações escola/sociedade podemos construir? Seria 
possível os próprios educadores construírem essa superação? Que políticas 
educacionais formadoras podem ser implementadas nessa perspectiva? Qual 
seria o papel dos seus agentes nos diferentes foros? Como intervir na prática, 
partindo para uma construção coletiva e crítica do fazer educativo 
comprometido com a sociedade almejada? (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 3). 

 

Essas indagações foram decisivas para a mudança em sua atividade docente e, na busca 

por respostas a essas questões, adentrou em um movimento crítico de reflexão sobre a prática, 
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elegendo o cotidiano curricular em sua trama de relações como uma realidade a ser compreendida 

e transformada pelo esforço comum de toda a comunidade escolar. 

É a partir desse horizonte que sua tese vai sendo gestada, no âmbito da qual a relação 

entre teoria e prática ganhou centralidade, apresentando-se como um dos elementos mais 

marcantes do trabalho de Gouvêa da Silva (2004). Por meio dessa interação o autor se lançou à 

compreensão das contradições do fazer pedagógico que sempre o incomodaram, como também 

pôde se posicionar sobre o que considera ser uma ação curricular crítica, humanizadora e 

emancipatória8. Isso significou demarcar a cotidianidade da escola pública e a discussão da prática 

efetiva que nela ocorre como um espaço para o questionamento teórico, buscando por meio 

deste as respostas para as inquietações que foram se acumulando ao longo de sua trajetória como 

educador. 

Nessa direção, Freire (1996) nos adverte para a necessidade e a importância de se pensar a 

prática como um momento indispensável no âmbito da formação permanente de educadores. 

Escreve ele: 

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio 
discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto 
que quase se confunda com a prática. O seu distanciamento epistemológico 
da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela aproximá-lo ao máximo. 
Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da prática em 
análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade 
pela rigorosidade (FREIRE, 1996, p. 39, grifos do autor). 

 

Com esse pensamento, a prática curricular e seus impasses transformaram-se em objetos 

de rigorosidade epistemológica para Gouvêa da Silva (2004) em sua tese de doutoramento, na 

qual preocupou-se em analisar as dificuldades práticas observadas na implementação do currículo 

                                                           
8  As bases para essa concepção curricular crítica, humanizadora e emancipatória têm sua gênese quando de sua 

participação como Técnico Educacional e Assessor Pedagógico na área de Ciências Físicas e Biológicas na 
implementação do Projeto Interdisciplinar via Abordagem Temática, desencadeado pela Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo durante a Administração Popular desse município entre 1989 e 1992 (Governo Luiza 
Erundina). Conforme lembra Gouvêa da Silva (2004, p. 5-6, grifo nosso), essa participação lhe “[...] permitiu 
identificar processos pedagógicos de formação permanente de educadores alternativos aos tradicionais, coerentes 
com as perspectivas políticas e sociais desejadas. [...]. Foi nesse processo praxiológico e coletivo de 
superação na ação educativa que pude identificar caminhos e possibilidades para a desalienação 
educativa e construção de um saber fazer pedagógico humanizador”. 
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popular crítico no Projeto Interdisciplinar via Tema Gerador, atendo-se à problematização de 

momentos organizacionais do processo de construção curricular. 

Nessa perspectiva, o plano curricular em seus contornos teórico-práticos configurou-se 

como uma realidade a ser indagada e compreendida. Por isso Gouvêa da Silva (2004) assumiu 

como delimitação temática da pesquisa os 

 

[...] obstáculos éticos e político-epistemológicos da prática curricular popular 
crítica no que tange à participação, à contextualização e às metodologias 
utilizadas nos momentos de seleção dos objetos de estudo das práticas, nos 
critérios utilizados na seleção dos conhecimentos sistematizados do acervo 
universal que comporão as programações das disciplinas e áreas, na 
sistematização metodológica do processo de ensino-aprendizagem e na 
organização do tempo-espaço do currículo ao longo dos anos de escolaridade 
(GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 9). 

 

A discussão em torno desse objeto de estudo articulou-se ao longo de três capítulos 

abaixo relacionados: 

 

a) O Capítulo I, intitulado “Ética e negatividade na prática curricular dialógica” destaca os 

modos pelos quais um posicionamento ético-crítico e político epistemológico pode 

orientar a elaboração e a organização de uma práxis curricular popular crítica. 

b) O Capítulo II, cujo título é “A construção ético-crítica do currículo: da negatividade 

epistemológica à práxis dialógica”, adentra na discussão sobre a caracterização geral dos 

princípios e pressupostos de uma racionalidade problematizadora na esfera curricular, 

problematizando diretrizes e momentos organizacionais para a prática pedagógica 

humanizadora. 

c) O Capítulo III, denominado “Políticas curriculares e condições institucionais para a 

práxis popular crítica”, traz uma abordagem sobre aspectos de políticas públicas 

essenciais para a implementação do movimento de reorientação curricular, apontando 

para a necessidade de o currículo da escola estar vinculado a outras políticas educacionais 

democráticas, visando, com isso, ao estabelecimento de condições estruturais e 

administrativas coerentes à construção de um currículo popular crítico. 
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A problematização desenvolvida em cada um dos capítulos anteriormente mencionados 

está, esquematicamente, ilustrada através da Figura 1, retirada de Gouvêa da Silva (2004). 

Vejamos: 

 
                                                                     Figura 1 
                                                   Esquematização Geral do Texto 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                  Fonte: Gouvêa da Silva (2004, p. 18). 

 

A partir dessa estruturação, o texto de Gouvêa da Silva (2004) nos possibilita perceber a 

defesa de uma práxis curricular balizada em um processo de articulação entre teoria e prática 

mediante a investigação de conflitos e contradições inerentes à atmosfera social que envolve a 

escola. Isso revela uma perspectiva crítica, contextualizada e problematizadora no que se refere à 

organização político-pedagógica das atividades escolares, evidenciando um fazer dialógico 

referenciado em princípios éticos, políticos e epistemológicos comprometidos com os ideais de 

transformação e humanização da realidade, como pensava Paulo Freire. 

Dessa maneira, o diálogo aparece como ponto de partida para as situações gnosiológicas a 

serem desencadeadas no espaço da escola, através das quais o mundo humano pode ser 

apresentado como objeto de questionamento, de “admiração” e “re-admiração” (FREIRE, 2005) 

crítica sobre os problemas impeditivos à humanização dos sujeitos. Daí porque Gouvêa da Silva 

(2004) assevera que uma ação curricular imersa no diálogo problematizador com a realidade é 

capaz de contribuir para o processo de conscientização das pessoas em torno das condições 
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sociais em que se encontram inseridas, uma vez que, ao apreenderem as razões da realidade, 

apreendem, também, seus desafios e responsabilidades diante do contexto social a ser 

transformado. 

Nesses termos, Gouvêa da Silva (2004) demonstra que o diálogo com a realidade concreta 

pode sim constituir-se em fundamento para um currículo escolar popular crítico, cujas demandas 

epistemológicas partem do conjunto das negatividades vivenciadas pela comunidade em um 

movimento constante de “ação-reflexão-ação” (FREIRE, 2005) sobre o mundo. 

 

[A] epistemologia da negatividade [...] precisa ser apreendida como práxis para a 
implementação de um currículo crítico. Ter a negatividade como objeto de 
estudo dialógico para a organização do currículo [significa entendê-la como] um 
posicionamento político epistemológico, que, ao perscrutar metodologicamente 
as vítimas sobre os porquês das negatividades vivenciadas, busca realizar um 
cerco problematizador [...] à realidade desumanizadora, investigando, 
simultaneamente, contribuições e limites dos conhecimentos e saberes, tanto da 
comunidade quanto daquele que compõe os conteúdos selecionados a partir do 
acervo cultural sistematizado (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 106). 

 

Em outras palavras, significa transformar essa negatividade epistemológica em elemento 

potencializador de uma prática curricular amparada na valorização dos conflitos e das 

contradições da realidade social como elementos necessários ao processo educativo libertador 

que estimula, por meio da problematização das situações limítrofes à existência humana, a ação 

crítico-transformadora dos sujeitos sobre a realidade opressora que os subjuga, o que caracteriza 

a educação como projeto político endereçado à humanização. 

Decorre disso uma importante contribuição para os atos de ensinar e aprender, pois ao 

problematizar os conteúdos pertinentes à análise da realidade investigada, o educador também os 

problematiza para si mesmo. Nessa perspectiva, as reflexões de Gouvêa da Silva (2004) nos 

permitem reconhecer que é impossível questionar algo a alguém e permanecer como expectador, 

sem comprometer-se com o processo de desvelamento crítico do contexto social tomado como 

objeto de rigorosidade epistemológica pela prática curricular. 

Em acréscimo a esse raciocínio, Damke (1995) atesta que 

 

aparece, aí, a função primordial da problematização: dar aos educandos [e 
também aos educadores] a possibilidade de irem se exercitando na prática de 
pensar criticamente e de tirar suas próprias interpretações dos fatos. O papel do 
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professor adquire relevância [...]. Sua tarefa principal é problematizar. À medida 
que dialoga, cabe-lhe ir chamando a atenção para pontos obscuros ou ainda 
ingênuos, bem como para as relações entre as descobertas que estão sendo 
feitas pelos sujeitos envolvidos na situação gnosiológica (DAMKE, 1995, p. 
82). 

 

De acordo com o que foi dito, a Figura 2 demonstra, esquematicamente, os momentos 

metodológicos de reorientação do currículo popular crítico, fundamentado em uma concepção de 

educação libertadora. Observemos: 

 
                                                                  Figura 2 
                                  Momentos metodológicos do Currículo Popular Crítico 

Fonte: Gouvêa da Silva (2004, p. 275). 
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Cabe destacar, nesse sentido, que a discussão levantada por Gouvêa da Silva (2004) sobre 

os momentos pedagógicos da construção do currículo na perspectiva educacional popular crítica 

também nos possibilita evidenciar determinadas concepções de “mundo”, “homem”, 

“sociedade” e “educação” assumidas pelo autor no interior de sua argumentação. Consoante suas 

palavras: 

 

Todo currículo pressupõe uma concepção de sujeito e de mundo, um contexto 
de validade para o conhecimento ministrado e um processo metodológico de 
organização da prática educacional. Destaco três eixos organizadores ou 
diretrizes fundamentais para balizar uma racionalidade problematizadora, 
negativa, que oriente o fazer curricular crítico na dimensão do processo 
ensino/aprendizagem, na abordagem epistemológica e sociocultural: a) 
pressupostos educacionais ético-críticos como critérios para a seleção dos 
objetos de estudo – os conteúdos escolares –, e como posicionamento 
metodológico para a organização da dinâmica pedagógica; b) a negatividade 
como exigência político-epistemológica tanto no sentido de avaliar a pertinência 
sociocultural e científica do conhecimento construído, explicitando seus limites 
– negatividade externa, quanto exigência intrínseca ao processo gnosiológico, 
na perene tensão necessária entre construção do conhecimento identitário e 
irredutibilidade do real – a não-identidade presente na realidade concreta, a 
negatividade interna; c) a dialogicidade como procedimento metodológico de 
criação da práxis curricular no plano ético-crítico e político-epistemológico. 
Todos esses pressupostos consubstanciam-se em diretrizes de uma política 
curricular popular crítica (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 12-13). 

 

A partir desse pensamento, o autor supracitado admite e reafirma a visão de Paulo Freire 

– seu principal interlocutor – quanto à ideia de mundo presente em sua tese. Assentando-se em 

uma compreensão antropológica, o mundo é pensado como algo em aberto, ou seja, é visto 

como uma esfera de vida a ser transformada pela ação dos homens. Nesse entendimento, o 

mundo não “é”, mas “está sendo”, tendo em vista sua dimensão histórica e inacabada. 

Essa concepção de mundo aparece em Gouvêa da Silva (2004) especialmente quando este 

se lança ao debate sobre os princípios e pressupostos da racionalidade problematizadora que deve 

orientar as ações de um currículo popular crítico, através do qual concebe a prática educativa 

como possibilidade de intervenção política na realidade a ser transformada. Expressa ele: 

 

[...] essa perspectiva de racionalidade problematizadora está fundamentada nas 
categorias de análise de uma teoria ético-crítica [...], que parte da necessidade 
material do outro – vítima do sistema mundo vigente –, evidenciando nas 
vozes do outro os dissensos, os conflitos culturais e as tensões epistemológicas 
presentes em suas representações de realidade, buscando explicitá-los e 
apreendê-los como contradições sociais e econômicas, às quais se impõem 
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planos de ação transformadores com pretensões ético-críticas de tornar factível 
as práticas emancipatórias (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 165, grifos do 
autor). 

 

Em outra passagem, o autor ratifica a concepção de mundo como realidade histórica 

quando atribui, ao processo educacional, a responsabilidade de 

 

[...] assumir a transformação de situações desumanizadoras – ou seja – a prática 
educacional é concebida como a possibilidade de transformação das 
negatividades concretas do real, embora não seja, evidentemente, a única e a 
mais importante das esferas institucionais públicas que possui essa perspectiva 
ética (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 166). 

 

Em íntima coerência a essa visão de mundo, a concepção de sociedade aparece como o 

plano das relações historicamente tecidas, apontando para a dimensão das contradições, das 

tensões e dos conflitos sociais. É o espaço das condições objetivas de opressão, mas também o 

da ação político-cultural para a liberdade, como nos faz crer Gouvêa da Silva (2004) ao defender 

uma proposta curricular eticamente comprometida com ideais emancipatórios e humanizadores. 

Diz ele: 

 

[...] se quisermos construir propostas curriculares efetivamente emancipatórias, 
eticamente comprometidas com a humanização, é fundamental desencadear um 
movimento praxiológico, em que a materialidade do desenvolvimento da vida 
humana – com suas necessidades biológicas e psicológicas pessoais, seus 
conflitos e tensões socioculturais e epistemológicas, suas contradições 
econômicas – seja o ponto de partida para a reflexão e construção coletiva de 
uma consciência crítica capaz de subsidiar os sujeitos na transformação da 
realidade que os espolia do direito à vida digna (GOUVÊA DA SILVA, 2004, 
p. 55). 

 

Nesse sentido, a proposta de um currículo popular crítico ampara-se em uma concepção 

de sociedade como espaço de antagonismos, em que as diferentes situações sociais de interdição 

à humanização dos sujeitos são tomadas como objetos de estudo ético, político, pedagógico e 

epistemológico, visando, assim, ao desdobramento de um trabalho educativo capaz de questionar 

a ordem sociocultural vigente e, por consequência, forjar ações direcionadas à construção de 

outra organização societária, mais humana e permanentemente humanizante. 

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 
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constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com 
a vida? Por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? 
Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso 
dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste 
descaso? (FREIRE, 1996, p. 30, grifo do autor). 

 

No que se refere à concepção de homem, há em Gouvêa da Silva (2004) uma visão de ser 

humano em estreita vinculação àquela sustentada por Paulo Freire, através da qual o homem é 

pensado a partir de suas relações no mundo, com o mundo e com os outros, isto é, como um ser 

de relações. Assim, por constituir-se em um “ser-em-situação” (FREIRE, 1977), o homem 

admite a possibilidade de tomar a própria existência e a realidade que o circunda como objetos de 

análise crítica, o que colabora para o entendermos, também, como um ser da práxis, que admira e 

re-admira a realidade com vistas a entendê-la e a transformá-la. 

Em outras palavras, se o mundo e a sociedade são compreendidos como realidades 

históricas passíveis de transformação, o homem é o sujeito que, ao dialogar com tais realidades na 

perspectiva de captar as razões que nos fazem ser o que estamos sendo, participa ativamente 

dessa transformação. Esse entendimento do ser humano como ser da ação-reflexão-ação sobre o 

mundo é captado por Freire (1977), quando destaca que 

 
[...] a posição normal do homem no mundo, como um ser da ação e da 
reflexão, é a de ad-mirador do mundo. Como um ser da atividade que é capaz 
de refletir sobre si e sobre a própria atividade que dele se desliga, o homem é 
capaz de afastar-se do mundo para ficar nele e com ele. Somente o homem é 
capaz de realizar esta operação, de que resulta sua inserção crítica na realidade. 
Ad-mirar a realidade significa objetivá-la, apreendê-la como campo de sua ação 
a reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais lucidamente, para descobrir as 
inter-relações verdadeiras dos fatos percebidos (FREIRE, 1977, p. 31, grifos do 
autor). 

 

Com esse pensamento, um currículo popular crítico, como defende Gouvêa da Silva 

(2004), traz consigo a visão de ser humano como sujeito no mundo, com o mundo e com os 

outros, destacando a importância do protagonismo dos indivíduos na construção da própria 

consciência em relação ao negativo material e sociocultural que os envolve e os limita na busca 

pela humanização. 

Convém pontuar, nessa direção, que a prática curricular assume a compreensão de um 

homem situado no presente, cuja diretividade pedagógica busca desencadear um “[...] processo 
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praxiológico e coletivo de superação na ação educativa que parta da negatividade das vítimas, 

desalienando e construindo um saber-fazer humanizador” (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 85, 

grifo do autor). Assim, é o ser humano concreto em sua rede de relações presentes o foco da 

educação como prática da liberdade, posto que 

 

[...] o ato educativo humanizador implicará sempre um ato ético-político 
comprometido com uma determinada compreensão/atuação no 
ordenamento/organização do contexto social vigente e não no contexto futuro, 
[...]. A promessa e o compromisso com uma sociedade futura desvirtuam e 
desfocam metas e perspectivas. Como é possível a construção de uma escola 
para a cidadania futura se sua fundação desconsidera o presente como processo 
de construção de nexos, interesses e intencionalidades passadas e se as 
possibilidades efetivas de intervenção no real são escamoteadas? Seu 
compromisso é com a humanização desejada ou com a manutenção da 
desigualdade desumanizadora instituída? (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 67). 

 

As indagações colocadas por Gouvêa da Silva (2004) nos direcionam ao reconhecimento 

de que o fenômeno educativo possui natureza política, a exemplo do que já afirmava Paulo Freire 

na extensão de toda a sua obra. Nesse viés, a educação envolve interesses dos mais diversos, 

caracterizando-se como uma prática social ambivalente, que serve tanto aos esforços de 

manutenção/reprodução de determinado arranjo societário quanto aos de sua contestação e 

desmascaramento. Sendo assim, destaca Freire (1996, p. 99, grifo do autor): “Neutra, indiferente 

a qualquer destas hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou a de sua contestação, a 

educação jamais foi, é, ou pode ser”. 

 

[...], a prática educativa é sempre a expressão de uma determinada forma de 
organização das relações sociais na sociedade. Se, a partir disso, virmos cada 
forma de organização social como resultado das ações humanas, portanto 
passível de ser modificada, também a educação é um acontecimento sempre em 
transformação. Ou seja, os objetivos e conteúdos da educação não são sempre 
idênticos e imutáveis, antes variam ao longo da história e são determinados 
conforme o desdobramento concreto das relações sociais, das formas 
econômicas da produção, das lutas sociais (LIBÂNEO, 2002, p. 79). 

 

Dessa maneira, e assumindo um posicionamento claramente emancipatório em relação ao 

papel da educação, Gouvêa da Silva (2004) defende uma prática educacional cujo ponto de 

partida seja a denúncia e a consequente problematização das contradições e conflitos sociais que 



Página | 46 

impedem a humanização dos sujeitos, motivando-os a se transformarem em protagonistas diante 

da necessária tarefa de mudança social. 

Nesse horizonte, a educação se direciona à ação transformadora através de um 

permanente processo de leitura crítica do contexto, a qual se fundamenta em intencionalidades 

político-emancipatórias que sinalizam a necessidade de superação das inúmeras formas de 

exclusão e opressão social que marcam a vida dos indivíduos e os colocam em condições de 

invisibilidade e silêncio. 

Em razão disso, observamos em Gouvêa da Silva (2004) uma concepção de educação 

libertadora, em cujo âmago reside uma racionalidade problematizadora que busca desencadear o 

processo de conscientização dos oprimidos em relação às situações sociais de opressão nas quais 

se encontram envolvidos, cuja finalidade precípua é o desvelamento e a superação “[...] das 

situações-limites9 em que os homens se acham quase coisificados” (FREIRE, 2005, p. 110, 

grifo do autor). 

Com efeito, transcorre dessa compreensão de educação uma visão crítica sobre o plano 

curricular, que passa a ser concebido como uma política do conhecimento estritamente 

vinculada ao processo de problematização da realidade com vistas à superação das relações de 

opressão a ela inerentes. Nesse prisma, o currículo admite uma perspectiva declaradamente 

emancipatória, na medida em que se fundamenta na possibilidade de os sujeitos transformarem o 

status quo vigente por intermédio de uma educação potencializadora da leitura e da ação crítica do 

e sobre o mundo. 

A partir desse ponto de vista, Gouvêa da Silva (2004) assinala que um currículo popular 

crítico precisa 

 

[...] partir das necessidades materiais presentes na fala significativa da 
comunidade – critério ético-crítico para a seleção dos objetos de estudo que 
partem do reconhecimento do outro, das negatividades comunitárias a que está 
submetido, como compromisso com sua emancipação [...] (GOUVÊA DA 
SILVA, 2004, p. 13, grifo do autor). 

                                                           
9  As situações-limites são constituídas por contradições, tensões e antagonismos sociais que envolvem os 

indivíduos, produzindo-lhes uma aderência aos fatos que os leva a encarar, como fatalismo, as situações sociais 
nas quais estão inseridos (OSOWSKI, 2010). Por isso mesmo, configuram-se como barreiras à humanização dos 
seres humanos, que tanto podem a elas submeterem-se ou encará-las como obstáculos a serem superados. 
“Diante dessas barreiras, pode unir a esperança com a prática e agir para que a situação se modifique ou 
simplesmente se deixar levar pela desesperança” (VASCONCELOS; BRITO, 2009, p. 179). 
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Assim, por estar direcionada ao ideal de emancipação social, a esfera curricular estabelece 

uma estreita relação com a concretude da vida humana, oportunizando, nesse horizonte, um 

“currículo encarnado” no contexto de vida dos sujeitos, bem como nos problemas sociais por 

eles vivenciados. Trata-se, dessa maneira, de um currículo que se insere criticamente na 

negatividade do real, visando à conscientização em torno das situações existenciais que provocam 

a desumanização das pessoas, daí porque Gouvêa da Silva (2004) acentue que: 

 

A inserção crítica no real proporciona o enfrentamento das tensões, a 
construção de novos planos de ação, de novas práticas sociais, alterando os 
relacionamentos socioculturais entre os envolvidos na superação possível e 
histórica das contradições que emanam dos conflitos (GOUVÊA DA SILVA, 
2004, p. 135). 

 

Com isso, o currículo passa a ser encarado como projeto político-pedagógico que visa à 

recuperação da capacidade de espanto, indignação e, sobretudo, de ação em face das situações 

sociais de opressão que desafiam e interditam a humanização das pessoas. Nesse entendimento, 

Gouvêa da Silva (2004) apresenta uma racionalidade curricular situada na perspectiva de 

desencadear uma prática educacional alicerçada em princípios de participação, problematização e 

dialogicidade que contribuam para fomentar nos sujeitos uma postura crítica diante da realidade 

que os envolve, assim como impulsionar o exercício da autonomia como conduta necessária à 

intervenção no mundo. 

Em consonância a esse raciocínio, cabe ressaltar que essa concepção de currículo procura 

enxergar a escola através do prisma da criticidade necessária para desnudar as contradições 

sociais, bem como persegue um posicionamento político empenhado nas possibilidades de 

resistência e de superação delas. Abarca, ainda, a discussão sobre o papel do educador como 

intelectual engajado na tarefa de transformação da realidade, da instituição escolar como espaço 

público democrático no qual a voz da comunidade é ouvida com a finalidade da elaboração 

cultural, da emancipação e humanização dos sujeitos. 

Desse modo, ao corroborar a visão freireana da educação como ato político, Gouvêa da 

Silva (2004) reveste a concepção e a prática curriculares de intencionalidades éticas que instigam 

práticas de solidariedade e justiça social, as quais só se realizam na medida em que a escola se abre 
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à comunidade com o objetivo da implementação de um currículo popular crítico pautado na 

perspectiva da construção de uma sociedade mais justa, humana e democrática. 

Mediante o exposto, a interpretação da postura curricular de Gouvêa da Silva (2004) nos 

oportunizou observar uma concepção de currículo escolar estruturada em elementos conceituais 

centrais como os de negatividade, diálogo e práxis, os quais dão fundamento à ideia de um 

“currículo encarnado” na materialidade da vida como estratégia ética e política que ressoa em 

imperativos de humanização e emancipação social, conforme já sinalizamos. 

Ancorados nessa consideração, o Capítulo 2, a seguir, apresenta a simbolização, realizada 

à luz da cartografia simbólica, dos significados desses elementos conceituais no âmbito da 

argumentação do autor supracitado, assim como problematiza os encadeamentos recíprocos 

entre eles, de modo a apresentar/discutir a coesão interna do que estamos chamando, em 

concordância com Gouvêa da Silva (2004), de “currículo encarnado”. Vejamos. 
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[2] 

NOS MAPAS DA CARTOGRAFIA SIMBÓLICA 
(Elementos de um “Currículo Encarnado”) 

 

 

Olhar os mapas pode ser esclarecedor. Olhar para eles de ângulos novos pode 
ser ainda mais esclarecedor. 

 
Basil Blackwell 

 

O procedimento simbólico-cartográfico nos permitiu a elaboração de um mapa 

interpretativo sobre a argumentação de Gouvêa da Silva (2004) no que diz respeito às categorias 

conceituais “negatividade”, “diálogo” e “práxis”, evidenciando a centralidade da primeira como 

operador cognitivo para a compreensão do conceito “currículo encarnado”, conforme pode ser 

visualizado na problematização a seguir. 

 

2.1 Negatividade 

 

Quadro 3 
Cartograma de Simbolização 1: Negatividade 

 

CARTOGRAMA DE SIMBOLIZAÇÃO: NEGATIVIDADE 

Seções da tese cartografadas: 
“Os sentidos da negatividade à sombra das práticas curriculares” 

“O momento da negatividade na construção do currículo popular crítico” 

Escala Projeção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negatividade 

“[...] a permanência da desumanização no plano educacional depende, 
portanto, da construção dinâmica e constante do discurso legitimador do 
bem, ou seja, de sua positividade axiológica. A denúncia de tal contradição se 
dá pela desconstrução das ideologias dessas positividades, pela revelação de 
sua incapacidade e de seus limites em lidar com o concreto pedagógico, 
retirando seus interesses das sombras, esclarecendo suas intencionalidades. 
Esse processo constante de desvelamento constitui a prática crítica a partir da 
negatividade” (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 95). 

*** 
“[...] a negatividade cumpre um papel ético-crítico fundamental na educação. 
Ela representa a fonte criativa de reinvenção da realidade, um recurso que 
inspira a construção de novas práticas, estando, portanto, na própria gênese 
da positividade do processo educacional ético-crítico. Sem tomar a 
negatividade como referência primeira para o desafio da prática educacional, 
estaremos comprometendo o próprio projeto de desenvolvimento da vida, 
pois a dinâmica pedagógica torna-se carente de criatividade, reduz-se à 
tentativa de reprodução mecânica de sujeitos e realidades, aprisionados na 
mimese do tempo-espaço de um eterno déjà-vu curricular” (GOUVÊA DA 
SILVA, 2004, p. 101). 

Fonte: Elaboração do autor (2011-2014). 
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Simbolização: 

 

A “negatividade” é o primeiro grande elemento estruturante do conceito “currículo 

encarnado”. Na argumentação de Gouvêa da Silva (2004), a possibilidade de uma prática 

curricular popular crítica aparece como extensão de um movimento de reconceitualização da 

função da negatividade, entendendo-a, inicialmente, como momento de desconstrução de uma 

compreensão depreciativa da própria negatividade. E qual o sentido dessa desconstrução? 

Em síntese, significa entender a negatividade como “positividade sensível” (DUSSEL, 

2000) no interior dos processos de reorientação curricular, concretizando-se como alargamento 

de uma racionalidade problematizadora que norteia o percurso da construção de um currículo 

crítico, participativo e contextualizado, tomando as contradições, os conflitos e as tensões sociais 

como realidades desencadeadoras do trabalho pedagógico escolar. Significa, outrossim, apreender 

essa prática social antagônica e transformá-la em ocasiões ético-políticas de problematização 

através de uma ação educativa dialógico-libertadora (FREIRE, 2005). 

É o momento das “questões sociais controvertidas” (GOUVÊA DA SILVA, 2004) que 

revelam a interdependência entre contexto e conhecimento, a qual se funda na dialética 

negatividade-positividade, uma vez que, como nos diz Gouvêa da Silva (2004, p. 108), 

 

[...] só a negatividade do conhecimento, na tentativa de apreender a realidade, 
pode ser objeto da positividade pedagógica do sujeito, pois ela é reveladora da 
interdependência entre conhecimento e contexto, conceito e realidade, sempre 
não-identitários. A negatividade material, passando a ser objeto de intervenção 
social, propicia a recriação crítica do real, desafiando a dimensão cultural em 
seu projeto de dominação estável da realidade. 

 

Essa dialética traz em si a gênese de uma positividade crítica, ou, como escreve Dussel 

(2000), de uma positividade sensível – conforme já sinalizamos anteriormente –, posto que anseia 

e trabalha pela superação das negatividades concretas representativas de uma realidade sempre 

contextualizada e nunca reduzida a uma totalidade homogeneizante. Desse modo, essa 

positividade crítica é expressão de uma negatividade situada no contexto social específico das 

realidades escolares em estreita relação com as dinâmicas sociais contraditórias mais amplas que 

as envolve. 
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[...] não se trata de conceber a negatividade como a matriz construtora da 
totalidade, um anseio por universalidade que busca incessantemente pela 
identidade hegeliana idealista entre espírito e substância, entre ser e saber, nem 
simplesmente uma ausência de positividade formal, de um materialismo niilista, 
mas, ao contrário de perspectivas deterministas, revela-se como o cerne do 
esforço constante por uma razão que construa sucessivas totalizações – 
incertezas, descontínuas, insuficientes e parciais, finitas –, por uma 
racionalidade problematizadora que coloque em xeque tanto o 
conhecimento que se prende às primeiras impressões sobre a realidade 
quanto às tentativas históricas de buscar  racionalmente instrumentalizá-
la, sem a pretensão de esgotar as diferenças no necessário cotejamento 
entre conceito e conceituado (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 109, grifo 
nosso). 

 

Contudo, cabe destacar a imperiosa necessidade de, ao reconhecermos a negatividade 

como referência de uma positividade crítica, estarmos atentos para as questões éticas, estéticas e 

políticas atribuídas, pelo observador educacional, às negatividades concretas, pois, se 

negligenciamos o mirante axiológico através do qual concebemos a dialética negatividade-

positividade, bem como não contextualizamos socioculturalmente a negatividade de que 

tratamos, assumimos, por consequência, uma postura autoritária e determinista, pela qual 

construímos uma representação de realidade abstrata e universalizante dos arranjos sociais locais, 

anulando suas especificidades e contradições latentes (GOUVÊA DA SILVA, 2004). 

Paulo Freire (2005) alerta para essas questões, quando escreve sobre a importância de 

uma prática educativa vinculada organicamente ao contexto social no qual se realiza, porque, 

segundo ele, uma educação que desconsidera a auto-representação da comunidade, suas 

percepções sobre o mundo, suas formas de ser nesse mundo, suas linguagens, suas palavras e sua 

sintaxe é, na verdade, uma “educação bancária” construtora de opressão e subalternidade10. 

Destarte, é oportuno considerar que a problematização que Freire (2005) realizou sobre 

esse tipo de educação, para o qual qualificou como “bancária”, não denuncia/problematiza, 

apenas, uma ação educacional vertical, instrumentalizada e descontextualizada, mas, sobretudo, 

uma estrutura social de opressão refletida através do trabalho pedagógico. É essa estrutura social 

opressora, solo no qual se erguem práticas educacionais bancárias, que viabiliza, mediante nossa 

reflexão, concepções/representações abstratas da realidade, contribuindo para desencadear 

                                                           
10 Utilizamos a expressão “subalternidade” em referência direta ao “subalterno”, ou seja, aquele que depende de 

outrem, pessoa subordinada a outra. 
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políticas e práticas educacionais legitimadoras de um “bem comum universal”, escamoteador das 

realidades sociais locais e das negatividades concretas a elas inerentes. 

A esse respeito, são pertinentes suas observações. Diz ele: 

 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 
aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 
educação ou da ação política. O que temos de fazer, na verdade, é propor ao 
povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, 
presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige 
resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação. [...] Nosso papel não 
é falar ao povo sobre nossa visão de mundo, ou tentar impô-la a ele, mas 
dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a 
sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a 
sua situação no mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não 
pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer 
bancária ou de pregar no deserto (FREIRE, 2005, p. 100, grifos do autor). 

 

Diante disso, sustentar uma representação de realidade abstrata e universalizante como 

parâmetro para a elaboração de propostas curriculares implica, inevitavelmente, na reprodução de 

uma estrutura social opressora através de uma concepção/prática bancária de educação, além de 

corroborar a afirmação da subalternidade, já que representamos a outrem a partir de um 

referencial não correspondente ao contexto no qual está situado, bem como dissonante às suas 

próprias enunciações discursivas sobre o mundo vivido. 

Assim, ao estarmos atentos a essas questões, poderemos evitar o problema da 

representação como “um falar sobre” e, também, “um falar por”, evitando, de igual modo, a 

produção do “outro” como subalterno (SPIVAK, 2010). Daí porque uma pedagogia crítica da 

representação, assentada nas negatividades concretas do mundo vivido, deva constantemente se 

perguntar: 

 

A quais interesses servem as representações em questão? Dentro de um dado 
conjunto de representações, quem fala, para quem, e sob que condições? Onde 
podemos situar essas representações, ética e politicamente, com respeito a 
questões de justiça social e liberdade humana? Que princípios morais, éticos e 
ideológicos estruturam nossas reações a essas representações? (GIROUX; 
MACLAREN, 1995, p. 144-145). 

 

Mediante esses questionamentos, a situacionalidade da negatividade é necessidade 

primeira a um projeto curricular pautado em princípios emancipatório-humanizadores, haja vista 
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que um “currículo negativo” pode oferecer estratégias de ação para que o subalterno fale e, por 

consequência, possa ser ouvido, porque 

 

[...] não há como efetivar uma educação democrática em que a positividade 
desejada não seja construída a partir da explicitação das concepções de 
negatividade presentes nas representações que balizam os sujeitos envolvidos, 
em um constante diálogo praxiológico sobre a ética que deve fundamentar a 
prática (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 98). 

 

Em consonância a esse pensamento, a positividade almejada deve estar orientada por uma 

“ética negativa” que seja reflexo de um diálogo axiológico, cujo horizonte seja o de um projeto de 

emancipação social, no qual a organização curricular prime pela construção de um 

“conhecimento prudente para uma vida decente”, como nos ensina, hoje, Boaventura de Sousa 

Santos (2006). 

Nessa linha argumentativa, as negatividades concretas de que nos fala Gouvêa da Silva 

(2004) partem de um “movimento cultural endógeno” comprometido com a promoção da 

conscientização dos sujeitos em face das condições desfavoráveis à humanização impostas pela 

realidade social opressora. Esse trato endógeno das negatividades presentes nas tramas sociais 

locais se contrapõe a uma racionalidade eurocêntrica11, autoritária e exógena, a qual, em menor ou 

em maior grau, fundamenta muitas das propostas educacionais contemporâneas sob a justificativa 

de prezar pelo “bem comum” de todos os seres humanos. 

Theodor Adorno (1993, p. 20) nos fornece uma reflexão propícia para a crítica radical a 

esse tipo de eurocentrismo disfarçado de “positividade humanista” ao escrever que 

 

[...] toda colaboração, todo humanitarismo por trato e envolvimento é mera 
máscara para a aceitação tácita do que é desumano. É com o sofrimento dos 
homens que se deve ser solidário: o menor passo no sentido de diverti-los é um 
passo para enrijecer o sofrimento. 

 

Nesses termos, sustentar programas curriculares respaldados em positividades estranhas a 

contextos sociais e a seus sujeitos é assumir uma postura complacente ao que é desumano, 

                                                           
11  Utilizamos a expressão “eurocentrismo”, bem como todas as outras que dela decorrem, em uma abordagem mais 

cultural do que cartográfica, buscando, com isso, sinalizar a influência política, econômica, sociocultural e 
cognitivo-epistêmica não somente da Europa, mas também de todo um conjunto de países do sistema-mundo 
moderno capitalista (como os Estados Unidos, por exemplo) nas demais regiões do planeta (WALLERSTEIN, 
2002). 
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colaborando para o enrijecimento do sofrimento das vítimas do sistema, como nos faz crer 

Adorno (1993). Ademais, nega-se o plano do concreto-material e, por conseguinte, as muitas 

contradições e conflitos que dele emergem. 

Com isso, tem-se a implementação de uma “gramática escolar prescritiva” (GOUVÊA 

DA SILVA, 2004) submissa à imposição cultural eurocêntrica que exclui, do movimento 

curricular, os “aspectos negativos” da realidade, invisibilizando práticas materiais e socioculturais 

desumanizadoras que deveriam ser tomadas como objetos de estudo político-pedagógico e, 

assim, orientar a estruturação de um currículo como veículo para a leitura crítica do mundo, para 

a conscientização e a humanização da realidade social. 

Destacamos, ainda, que esse “bem comum universal”, sustentado por positividades 

estrangeiras, anulam a visualização do sofrimento como realidade objetiva que recai sobre os 

sujeitos (ZUIN; et al., 1999), além de constituir-se como empecilho à “[...] desnaturalização das 

formas canônicas de aprender-construir-ser no mundo” (LANDER, 2005, p. 39) enunciadas pela 

racionalidade eurocêntrica universalizante. Gouvêa da Silva (2004), em seus estudos sobre os 

movimentos de reorientação curricular, capta com sensibilidade essa anulação ao afirmar que 

 

[...] independentemente dos sujeitos e das especificidades dos contextos, 
observa-se na rotina discursiva da escola uma exacerbação de positividades, 
instituindo práticas nem sempre tão coerentes com os princípios humanistas 
proclamados. Muitas vezes, o sofrimento e as necessidades materiais, a 
humilhação sociocultural e o desprezo epistemológico são relativizados, 
secundarizados, ou mesmo considerados exigências corretivas para o êxito dos 
objetivos humanistas das positividades pedagógicas. É o incontestável primado 
do bem, que fundamenta a positividade rousseauniana da prática educacional 
negativa (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 90, grifo do autor). 

 

Na sequência de sua argumentação, o autor supracitado, apoiando-se em Dussel (1986, 

1995, 2000), radicaliza seu posicionamento ao contrapor-se às positividades apriorísticas 

resvaladas pelo discurso eurocêntrico/colonizador. Afirma ele: 

 

[...] precisamos construir a nossa própria positividade, pois a materialidade da 
libertação se concretiza somente a partir das vozes das vítimas desse sistema-
mundo dominador. Superar essa negatividade exógena seria o primeiro desafio 
de um projeto educacional crítico. [...] Nessa perspectiva, as manifestações 
negativas teriam sua gênese não mais na imposição de um contexto 
colonizador, mas constituiriam um mal necessário, decorrência de um 
movimento cultural endógeno comprometido com a reprodução das condições 
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mais adequadas à sobrevivência, à preservação e preparação do sujeito para a 
vida, para o trato das condições desfavoráveis impostas pela realidade 
(GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 99-100). 

 

A construção da nossa “própria positividade”, consoante a reivindicação explícita na fala 

de Gouvêa da Silva (2004), não pode prescindir do direito ao exercício da voz como ato político. 

Uma prática curricular “negativa”, amparada em princípios éticos e políticos humanizadores 

busca considerar o discurso dos sujeitos como condição precípua a uma proposta educacional 

engajada com a democratização, tendo em vista que “[...] a fala do excluído representa o ataque 

mais radical à pretensão de totalidade que o sistema instituído pode sofrer” (GOUVÊA DA 

SILVA, 2004, p. 103). 

Amparados mais uma vez nas reflexões de Spivak (2010), podemos apreciar que uma ação 

curricular entranhada na fala dos excluídos, na “carnalidade” de suas enunciações sobre o mundo, 

é partejar uma alternativa possível à desconstrução da subalternidade dos oprimidos, haja vista 

que, segundo essa autora, a condição fulcral da subalternidade é a situação de silêncio, a 

interdição à voz. Com esse raciocínio, observamos a posição de cumplicidade das atividades 

curriculares mediadas por uma positividade exógena que julga poder “falar em nome de”. Para a 

pensadora indiana, agir dessa forma é contribuir para a reprodução das estruturas de poder, de 

opressão e de exploração, mantendo os subalternos, os oprimidos e os explorados em condições 

de invisibilidade e de silêncio (SPIVAK, 2010). 

Na esteira desse pensamento, a elaboração da nossa própria positividade, uma 

“positividade endógena”, como nos ensina Gouvêa da Silva (2004), propicia ouvir o “balbucio”, 

nas palavras de Hugo Achugar (2006), daqueles que não têm voz nem lugar no arranjo societário 

contemporâneo, pois as leis ditadas pelo projeto imperialista silenciam as vozes dos “marginais”, 

não lhes dando permissão para narrar (SPIVAK, 2010). 

 

É nesse sentido que volto a insistir na necessidade impiedosa que tem o 
educador ou a educadora progressista de se familiarizar com a sintaxe, com a 
semântica dos grupos populares, de entender como fazem eles sua leitura de 
mundo, de perceber suas manhas indispensáveis à cultura de resistência que 
vai se constituindo e sem a qual não podem defender-se da violência a que 
estão submetidos (FREIRE, 1992, p. 107, grifo do autor). 
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Um currículo negativo, da forma como estamos entendendo, é um espaço de visibilidade 

e de audibilidade dos sujeitos e de suas enunciações, um espaço possível para a desconstrução da 

subalternidade e para a problematização e superação das condições objetivas e subjetivas de 

opressão. Em outras palavras, é uma propositiva contrária à hegemonia das positividades 

ingênuas e a-históricas propaladas por uma pedagogia eurocêntrica e opressora. 

A visibilidade e a audibilidade dos sujeitos e de suas vozes, ou seja, a denúncia das 

negatividades concretas evidenciadas a partir dessas vozes é o momento inaugural de uma prática 

curricular popular crítica, que tem nas contradições e tensões sociais o jato propulsor para o 

desdobramento de uma “educação como prática da liberdade” (FREIRE, 2006). É o início, 

portanto, do reconhecimento da negatividade como objeto de estudo pedagógico visando à 

constituição de uma racionalidade emancipatória, que não pode ser construída sem a produção de 

subjetividades rebeldes e inconformistas diante do contexto opressor em que os sujeitos se 

encontram imersos (SANTOS, B., 2008). 

As negatividades concretas, nesses termos, passam a ser entendidas como energias 

propulsoras da sociedade e, consequentemente, das práticas de reorientação curricular 

fundamentadas em um ponto de vista popular crítico. Denunciam, assim, contradições e 

antagonismos sociais, como se pode verificar nas palavras de Paulo Freire quando indaga: 

 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da 
cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 
dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os 
lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões no 
coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros 
urbanos? (FREIRE, 1996, p. 30). 

 

Nessa perspectiva, as negatividades concretas da existência humana em sociedade são 

consideradas como imperativos irrecusáveis a qualquer proposta curricular emancipatória 

inclinada à reorganização crítica, ética e política dos saberes escolares. É, portanto, a valorização 

da “negatividade das vítimas” (GOUVÊA DA SILVA, 2004) como ponto de partida para o labor 

pedagógico da Educação Popular Crítica. 

A reflexão delineada até aqui nos conduz à observação de que a negatividade, encarada a 

partir de um ponto de vista crítico, transforma-se em um recurso político-epistemológico da 
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prática educacional emancipatória, ou seja, converte-se em categoria curricular necessária a uma 

ação educativa amparada em princípios éticos e políticos humanizadores. Nesse entendimento, o 

“negativo significativo” (GOUVÊA DA SILVA, 2004) endossa e reorienta uma outra forma de 

percepção/organização/ação curricular, inserindo-se no âmbito de uma arena conflitiva entre 

práticas curriculares reprodutivistas e práticas curriculares éticas, políticas e emancipatórias. 

Entendida como categoria curricular político-epistemológica, a negatividade cumpre o 

papel de reveladora de “situações-limites”, posto que traz as contradições que envolvem os 

indivíduos como possibilidade de problematização e superação dos fatalismos a elas inerentes por 

meio de um trabalho educativo crítico-libertador. Desse modo, ao mesmo tempo em que 

denunciam situações-limites, as negatividades concretas também oportunizam o anúncio de um 

“inédito-viável”12 a ser buscado e experienciado pelos sujeitos que coparticipam do ato de pensar 

e transformar o mundo. 

Daí porque a negatividade seja um elemento praxiológico no processo de organização dos 

saberes escolares, constituindo-se, concomitantemente, como tempo da denúncia que caminha 

para o tempo do anúncio, ou seja, uma denúncia como tempo de negatividades resvalando-se 

para o anúncio como tempo de positividades sensíveis (DUSSEL, 2000). 

Nas palavras de Gouvêa da Silva (2004), 

 

o tempo da denúncia é catártico, analítico, epistemologicamente destrutivo. É o 
primado das negatividades que desconceitualiza o império da razão para chegar, 
criticamente, à criação pela reconceitualização. Este é o tempo do anúncio 
esperançoso – [...] – é a possibilidade de viabilizar do devir, o movimento que 
constrói, no tempo-espaço historicizado, a humanização (GOUVÊA DA 
SILVA, 2004, p. 131). 

 

A dimensão praxiológica da negatividade é, nesses termos, momento ético-político da 

elaboração de um “currículo encarnado”, um “pensar certo” sobre as questões concernentes ao 

que ensinar, porque ensinar e para quem ensinar. É atitude emancipatória na medida em que 

                                                           
12 O inédito viável expressa aquilo que não se realizou, mas que pode ser concretizado pela práxis social 

transformadora. Significa “[...] a esperança e o germe das transformações necessárias voltadas para um futuro 
mais humano e ético, para alcançarmos o destino ontológico da existência humana” (FREIRE, A., 2010, p. 224).  



Página | 58 

compromete-se com a denúncia de um presente insuportável porque desumano e o anúncio de 

um futuro de possibilidades plurais para a realização do “ser mais”13 dos homens. 

Assim sendo, um trabalho curricular organizado a partir das demandas negativas da 

comunidade colabora para o início do processo de conscientização das pessoas, visto que baseia-

se nas relações homens-mundo, tomando como objeto de estudo epistemológico a realidade na 

qual estão inseridos. Daí porque Paulo Freire afirme que o ponto de partida para uma educação 

conscientizadora “[...] esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu agora que constituem a 

situação em que se encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados. Somente a partir desta 

situação, que lhes determina a própria percepção que dela estão tendo, é que podem mover-se” 

(FREIRE, 2005, p. 85, grifos do autor). 

Com esse raciocínio, podemos compreender a conscientização como um processo 

permanente de desvelamento da realidade, em que os seres humanos, a partir de suas raízes 

espaço-temporais, assumem o compromisso histórico de denúncia em face da estrutura 

desumanizante que os contorna e oprime, bem como se envolvem no anúncio de uma tessitura 

social mais humanizante. Entendida desse modo, a conscientização viabiliza a possibilidade do 

ser mais dos homens, posto que se configura, mediante acentua Freire (2001a), como ato de 

conhecimento crítico sobre as situações sociais de opressão impeditivas da humanização em dado 

momento histórico. Em suas palavras, a conscientização 

 

é um ato de conhecimento. Eu não posso denunciar a estrutura desumanizante 
se não a penetro para conhecê-la. Não posso anunciar se não conheço [...]. A 
conscientização é isto: tomar posse da realidade [...]. [...] é o olhar mais crítico 
possível da realidade, que a des-vela para conhecê-la e para conhecer os mitos 

                                                           
13  No âmbito dos estudos freireanos, o ser mais se refere à vocação ontológica dos seres humanos, ou seja, por nos 

caracterizarmos como seres inacabados, precisamos “[...] viver a busca incessante do aprimoramento individual 
necessário ao convívio coletivo. O ser mais é a prática da valorização do indivíduo como homem. É a procura 
pela liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exigindo sempre uma busca permanente, que existe no 
ato responsável de quem a faz. O ser mais significa, também, ter a consciência de que a criatura humana é um 
ser inconcluso e consciente da própria inconclusão” (VASCONCELOS; BRITO, 2009, p. 176, grifos das 
autoras). Zitkoski (2010) acrescenta que o ser mais é, além de vocação ontológica em virtude do nosso 
inacabamento, vocação para a humanização, por meio da qual o ser humano está “[...] em permanente procura, 
aventurando-se curiosamente no conhecimento de si mesmo e do mundo, além de lutar pela 
afirmação/conquista de sua liberdade. Essa busca de ser mais, de humanização do mundo, revela que a natureza 
humana é programada para ser mais, mas não determinada por estruturas ou princípios inatos” (ZITKOSKI, 
2010, p. 369, grifo do autor). Ainda segundo esse pensamento, o ser mais traz consigo a esperança no potencial 
dos seres humanos em transformar o mundo e si mesmos através de uma prática coletiva ao mesmo tempo ética 
e política. 
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que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante 
(FREIRE, 2001a, p. 32-33, grifo do autor). 

 

Esse processo de adentrar a realidade para compreendê-la criticamente não se dá fora da 

práxis, que é ação-reflexão-ação sobre a esfera do mundo vivido, o que requer a coparticipação 

dos sujeitos no ato de pensar e transformar os cenários sociais nos quais estão inseridos, 

buscando a humanização. Nesse sentido, a práxis sobre o mundo objetivo só será autêntica 

quando for realizada coletivamente. Nos diz Freire (1977): 

 

[...] além do sujeito pensante, do objeto pensado, haveria, como exigência (tão 
necessária como a do primeiro sujeito e a do objeto), a presença de outro 
sujeito pensante, representado na expressão de companhia. Seria um verbo co-
subjetivo-objetivo, cuja ação incidente no objeto seria, por isto mesmo, co-
participada. O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem 
a co-participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há 
um penso, mas um pensamos. É o pensamos que estabelece o penso e não o 
contrário. Esta co-participação dos sujeitos no ato de pensar se dá na 
comunicação (FREIRE, 1977, p. 66, grifos do autor). 

 

A conscientização é, nesses termos, um processo coletivo de investigação, identificação, 

análise crítica e enfrentamento, sempre coletivo, das negatividades concretas existentes nos 

arranjos comunitários, representando condição fundamental para o cumprimento da histórica 

vocação ontológica dos seres humanos, que é a de ser mais. A conscientização é, portanto, 

compromisso ético-político para o questionamento do mundo, bem como ação crítica 

endereçada à concretização da humanização dos sujeitos. 
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2.2 Diálogo 

 

Quadro 4 
Cartograma de Simbolização 2: Diálogo 

 

CARTOGRAMA DE SIMBOLIZAÇÃO: DIÁLOGO 

Seções da tese cartografadas: 
“O momento da negatividade na construção do currículo popular crítico” 

“Perspectivas e proposições problematizadoras para a organização de um currículo popular crítico” 

Escala Projeção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo 

“Se o pressuposto da prática crítica é partir da realidade da comunidade, 
serão justamente seus problemas e necessidades materiais, seus conflitos 
culturais, os objetos que mediarão as tensões epistemológicas, desvelando 
consciências ingênuas e as contradições sociais e econômicas que dominam e 
vitimam a comunidade. Desta forma, ouvir o outro como prática curricular, 
representa não apenas garantir o direito à voz, assumir a postura ética de 
garantir um posicionamento simétrico para os sujeitos em relação às 
concepções de realidade, mas reconhecer que a fala significativa da 
comunidade traz o sentido do fazer pedagógico, pois, ao revelar a 
negatividade das vivências comunitárias, está apresentando os conteúdos 
pertinentes à prática curricular crítica” (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 104, 
grifo do autor). 

*** 
“[...] a voz do outro – a fala significativa – é o ponto de partida da 
experiência manifesta, representada na polifonia discursiva das vítimas do 
sistema [...]. Ou seja, as negatividades, material, cultural e social presentes na 
voz do outro são os objetos de estudo, os interesses político-pedagógicos 
que orientam a seleção dos conteúdos que comporão a prática curricular 
problematizadora – compromisso com a inclusão crítica, transformadora do 
sistema vigente” (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 166, grifos do autor). 

Fonte: Elaboração do autor (2011-2014). 

 

Simbolização: 

 

O segundo grande elemento estruturante do conceito “currículo encarnado” é o 

“diálogo”, o qual aparece nas reflexões de Gouvêa da Silva (2004) como procedimento 

metodológico de (re)criação da práxis educacional, remetendo-nos a três dimensões indissociáveis 

e necessárias a uma organização curricular popular crítica, vejamos: 

 

a) Uma dimensão ética na medida em que implica em uma práxis social humanizadora. 

b) Uma dimensão política, porque não se desvincula dos objetivos de mudança social através 

de uma educação como ato social de conscientização/empowerment dos sujeitos.  
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c) Uma dimensão epistemológica em função da qual há uma reconfiguração “negativa 

significativa” das situações gnosiológicas de construção do conhecimento. 

 

Com base nessas três dimensões, pontuamos inicialmente que o diálogo é uma situação 

comunicativa imprescindível à humanização das pessoas, fazendo-se compromisso ético do ser 

humano com sua própria existência no intuito de apreendê-la, problematizá-la e transformá-la. É, 

assim, um momento comunicativo pelo qual “[...] podemos olhar o mundo e a nossa existência 

em sociedade como processo, algo em construção, como realidade inacabada e em constante 

transformação” (ZITKOSKI, 2010, p. 117). 

Esse pensamento nos possibilita entender que, ao se constituir como caminho de 

humanização, o diálogo não se refere a uma conversa desobrigada, nem tampouco se revela 

como discussão entre sujeitos que não buscam comprometer-se com a “pronúncia do mundo” 

(FREIRE, 2005). Revela-se, ao contrário, como possibilidade de compreensão/superação, 

sempre coletiva, das estruturas sociais de interdição à humanização dos sujeitos, isto é, nutre-se 

na esperança reflexiva e atuante em face da ruptura com as plurais formas de opressão através da 

conscientização dos sujeitos como coletividade. 

Assim, fundamentada pelo compromisso ético da humanização, a dialogicidade aproxima 

os seres humanos uns dos outros, inserindo-os no interior de uma relação horizontal14 na qual o 

direito à palavra é requisito precípuo ao desvelamento crítico e coletivo do mundo. Assenta-se, 

pois, na pluralidade necessária à esfera política, porque “[...] tudo que os homens fazem, sabem 

ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido”, salienta Arendt (2009, p. 

12), acrescentando, em seguida, que somente os seres humanos no plural “[...] podem 

                                                           
14 Ancoramos nosso entendimento de horizontalidade nas reflexões freireanas. Assim, faz-se necessário salientar 

que a necessidade de uma relação horizontal no processo dialógico não anula a diretividade inerente à ação 
educativa. O diálogo, na concepção de Paulo Freire, não é uma metodologia do laissez-faire pedagógico que se dá 
em um vácuo político. A educação é sempre diretiva porque política. O que Paulo Freire também nos ensina é o 
fato de que na relação gnosiológica de apreensão e problematização do objeto de estudo não existe a 
transferência de conhecimento de um ser que “sabe mais” em face de um que “sabe menos”, posto que o diálogo 
freireano “[...] é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e re-conhecer o 
objeto de estudo” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 124, grifo nosso). Mediante esse raciocínio, o diálogo alimenta uma 
situação mútua de ensino e de aprendizagem, pela qual professores e alunos são ambos ensinantes e ambos 
aprendentes. É, portanto, uma relação por meio da qual “[...] o educador refaz a sua cognoscibilidade através da 
cognoscibilidade dos educandos. Isto é, a capacidade do educador de conhecer o objeto refaz-se, a cada vez, 
através da própria capacidade de conhecer dos alunos, do desenvolvimento de sua compreensão crítica” (Id., 
grifos dos autores). 
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experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo 

mesmos” (ARENDT, 2009, p. 12) em uma relação contínua do “eu” com o “não-eu” resvalada 

para a consciência do mundo e das interações dos homens nesse mundo (FREIRE, 2005). 

A esse reconhecimento do diálogo como encontro dos seres humanos endereçados ao 

mundo agrega-se um outro, o da própria dialogicidade como racionalidade dialético-

problematizadora por meio da qual compreende-se que 

 

a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, 
é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 
aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio 
que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. [...] Por 
isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se é ele o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias 
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a 
serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2005, p. 90-91, grifos do 
autor). 

 

Nessa perspectiva, o diálogo se apresenta como uma exigência existencial dos seres 

humanos, como observa Freire (2005), exigência pela qual se desenvolve uma abertura para a 

alteridade do outro, condição fundamental para o pronunciamento plural e conjunto do mundo. 

Esse pronunciar o mundo traduz-se no momento da denúncia de uma realidade desumanizante, 

porque opressora, e o anúncio de um inédito viável a ser concretizado pelos seres humanos em 

permanente diálogo com o mundo e com os outros, ou seja, em uma ininterrupta relação “eu-tu-

mundo”, sem a qual o diálogo torna-se palavra vazia e despolitizada (FREIRE, 2005). 

Dessa forma, a dialogicidade se constitui como possibilidade para a realização ética do 

“humanismo verdadeiro”, posto que ao gestar-se no movimento dialético da ação-reflexão-ação 

dos homens com os homens mediatizados pelo mundo, oportuniza tanto a problematização 

quanto o enfrentamento das situações concretas de opressão e desumanização que contradizem e 

inviabilizam a afirmação da alteridade dos sujeitos, seu ser mais. Assim sendo, “[...] ser dialógico, 

para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se descomprometidamente dialógico; é vivenciar o 

diálogo. [...] Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante [e conjunta] da realidade” 

(FREIRE, 1977, p. 43). 
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É importante destacar que a busca pelo humanismo verdadeiro não se dá fora da práxis, 

isto é, a possibilidade de recuperação da humanidade dos homens ocorre no interior de um 

movimento dialógico que não dissocia a ação da reflexão e vice-versa. Decorre disso que a 

palavra, componente primeiro do diálogo, assume uma dimensão que está para além da 

capacidade humana de apenas expressar o mundo. Ela admite o status de “palavra verdadeira” na 

medida em que “[...] assume o sentido de dizer o mundo e fazer o mundo. Ou seja, palavra 

verdadeira é práxis social comprometida com o processo de humanização, em que ação e 

reflexão estão dialeticamente constituídas” (ZITKOSKI, 2010, p. 118, grifos do autor). 

A esse respeito, anui Freire (2005): 

 

[...] ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, 
sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente a outra. 
Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra 
verdadeira seja transformar o mundo. [...] Assim é que, esgotada a palavra de 
sua dimensão de ação, sacrificada automaticamente, a reflexão também, se 
transforma em palavreria, verbalismo, blábláblá. [...] Se, pelo contrário, se 
enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão, a palavra se 
converte em ativismo. Este, que é ação pela ação, ao minimizar a reflexão, 
nega também a práxis verdadeira e impossibilita o diálogo (FREIRE, 2005, p. 
89-90, grifo do autor). 

 

Dito isso, por se constituir em práxis social humanizadora que se realiza no movimento 

solidário entre ação e reflexão, o diálogo também é um ato político por excelência, tendo em vista 

que esse encontro dos homens, aproximados uns dos outros para a “pronúncia do mundo”, não 

se dá em um vácuo político, pois está envolvido por intencionalidades de transformação das 

estruturas sociais de opressão que impossibilitam a humanização dos sujeitos. Nesse viés, a ação 

dialógica é, portanto, uma prática social de caráter político-cultural desde o princípio, conforme 

observa Zitkoski (2006): 

 

A dialogicidade vem a ser o fundamento desencadeador do processo político-
cultural desde a sua origem. Sem a prática dialógica e a esperança que lhe é 
fundante, não há como recuperar a humanidade dos oprimidos. Estes, no 
processo dialógico-problematizador, certamente vão aprender a lutar como 
seres humanos respeitados, sujeitos de sua luta e com coragem diante das 
situações opressoras que buscam superar (ZITKOSKI, 2006, p. 39, grifo 
nosso). 
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Desse modo, por constituir-se como processo político-cultural, o diálogo pode viabilizar a 

aquisição de uma “consciência máxima possível”15 sobre as tensões e contradições da atmosfera 

social – negatividades concretas da existência, consoante Gouvêa da Silva (2004) – gerando, no 

interior desse movimento, o empowerment dos sujeitos, haja vista que, como nos faz crer Zitkoski 

(2006), os oprimidos podem mobilizar disposição e coragem para o enfrentamento das situações 

de proibição ao ser mais dos homens. Isso coopera para o desdobramento de ações 

transformadoras por parte das pessoas diante das situações objetivas de opressão, ações por meio 

das quais os subalternizados caminham da condição de excluídos para a de sujeitos 

(PERNAMBUCO; PAIVA, 2007), transformando-se em autores da própria história. 

O empowerment ao qual nos referimos não se encerra, vale salientar, em uma dimensão 

puramente individual, pois requer envolvimento coletivo para que satisfaça às intenções de 

transformação da sociedade em um espaço mais humano e humanizante. Sendo assim, esse 

empowerment como dimensão libertadora, componente do processo dialógico/conscientizador, se 

faz como atividade social que vai além “[...] de um invento individual ou psicológico. Indica um 

processo político das classes dominadas que buscam a própria liberdade da dominação, um longo 

processo histórico de que a educação é uma frente de luta” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 138). 

Assim, o diálogo como pronúncia do mundo somente satisfaz ao ideal de 

conscientização/libertação na medida em que desenvolve um empowerment coletivo, porque 

 

[...] o processo de empoderamento não se restringe a uma experiência 
individual – ele precisa inserir-se num processo social, coletivo de 
desenvolvimento dos potenciais, pois sua evolução depende de fatores 
facilitadores relacionados ao meio sócio-ambiental, espaço de vida dos 
indivíduos que os experienciem. Por isto, é essencial descobrir-se/sentir-se 
parte do coletivo e da história, sentir-se e assumir-se enquanto sujeito, ao 
mesmo tempo condicionado e condicionante do meio. À medida que as 
intervenções trouxerem resultados positivos, os envolvidos perceberão sua 
força e sua capacidade para agir, o que poderá despertar-lhe (sic.) a vontade e a 
disposição para novas ações (KLEBA, 2005, p. 215). 

 

                                                           
15  A consciência máxima possível – expressão de Lucien Goldmann (1993) e utilizada por Paulo Freire – expressa 

um grau de conhecimento mais profundo em relação à consciência real efetiva que os homens têm da realidade 
em determinado momento histórico. Esse tipo de consciência nunca é absoluto, visto que, na medida em que a 
realidade vai sendo desvelada e transformada pela práxis social, novos desafios à humanização das pessoas vão 
surgindo e exigindo novas ações de superação da opressão, pois a realidade, sendo histórica, sempre apresenta 
um novo perfil, e, por consequência, novas situações-limites a serem ultrapassadas pela ação dos homens na 
busca pela realização de sua vocação ontológica do ser mais (FREIRE, 2005). 
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Essa reflexão endossa nossa compreensão do empowerment como ato social e político, sem 

que desabonemos o lugar das disposições individuais e psicológicas no âmago do movimento de 

conscientização, embora reconheçamos, em concordância com Freire e Shor (1986), que estas, 

por si sós, não sejam suficientes para o cometimento de “humanização da humanidade” 

(MENDONÇA, 2008). Resulta, pois, desse entendimento, a consideração de que o empowerment 

político-social revela-se como processo e resultado da prática dialógica, “[...] cuja interface situa-

se na ação-reflexão-ação, na práxis do[s] sujeito[s]” (LABONTE, 1994, p. 256) endereçados ao 

mundo. 

Gouvêa da Silva (2004) também atribui ao diálogo essa dimensão de empowerment ao 

considerar a dialogicidade como práxis da reorientação curricular popular crítica. Para ele, 

apoiado em Pontual (2001), uma práxis curricular dialógica reconhece a desigualdade nas relações 

sociais de poder, e o empowerment, no âmbito de uma educação popular crítica, está a serviço da 

mudança dessas relações. Assim, entender o diálogo como empowerment significa alargar, para a 

práxis educacional, o compromisso com o desvelamento e a problematização de situações-limites 

enfrentadas pela comunidade escolar que colabore para o desdobramento, sempre 

contextualizado, de temas significativos a serem explorados durante toda a dinâmica curricular da 

escola. 

O currículo passa a ser entendido, nessa ótica, como “[...] o conjunto de práticas 

socioculturais [pelas quais] assume-se a defesa de uma intervenção pedagógica emancipatória e 

popular na prática educativa convencional, na perspectiva de um currículo que parta do conflito 

para tornar-se significativo e contextualizado” (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 139-140). De tal 

modo, o espaço/tempo curricular admite a possibilidade do empowerment através de momentos de 

ação-reflexão-ação suscitados pelo diálogo permanente com a realidade e, por extensão, com as 

negatividades endógenas por eles evidenciadas. 

Em acréscimo a esse raciocínio, Cunha (2010, p. 65) considera que o empowerment “[...] 

emerge das interações sociais, nas quais os seres humanos problematizam a realidade, e à medida 

que vão problematizando a realidade se empoderam para transformar as relações sociais de 

dominação”. Nessa perspectiva, por emergir do diálogo, o empowerment demanda a participação 
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dos sujeitos, ou seja, necessita da pluralidade que faz do espaço público esfera política de 

discussão e decisão coletiva sobre os destinos da polis (ARENDT, 2009). 

Assim, entender a participação como uma demanda ética de libertação inerente ao 

processo de empowerment significa suscitar e valorizar a autonomia dos sujeitos na condução 

individual e coletiva de suas vidas, abrindo possibilidades para a construção de um projeto 

democratizante que corrobora os ideais de humanização e justiça social. Isso acaba por estimular 

o exercício da cidadania ativa, pois sugere uma participação consciente dos cidadãos nos variados 

espaços decisórios da sociedade como condição de realização e ampliação de direitos e garantias 

democráticas. Dessa forma, não há como pensar em cidadania sem a participação direta dos 

sujeitos no âmbito da vida pública. 

Nessa reflexão, o processo dialógico como promotor de empowerment, e em cujas bases 

está a necessidade da participação, contribui para trazer ao palco histórico camadas populares 

secularmente excluídas dos movimentos de decisão social em suas plurais formas de 

manifestação, permitindo vozes e racionalidades até então silenciadas e oprimidas pelos cânones 

do pensamento eurocêntrico ocidental. 

Contudo, esse empowerment não é possível sem a cogente transformação da prática social 

concreta em momento primeiro para a tessitura de uma racionalidade problematizadora e 

dialógico-participativa, engajada com a humanização/libertação dos oprimidos, uma vez que 

esses requisitos endossam o protagonismo dos sujeitos, conduzindo-os ao exercício da decisão e 

da ação sobre o mundo, sem o qual a formação individual e coletiva para o empowerment se reduz a 

puro verbalismo e ativismo necrófilos. 

Dito isso, e no que respeita às questões propriamente educacionais, consideramos que um 

currículo consubstanciado na atitude dialógica/participativa/praxiológica sobre as “situações 

negativas” apresentadas pelo contexto social colabora para o empowerment dos oprimidos ao 

conferir-lhes a possibilidade de conscientização sobre as tramas sociais de desumanização que os 

envolve, motivando-os, assim, à concretização de “atos-limites”16 capazes de transformar a 

realidade opressora, isto é, 

                                                           
16 Os atos-limites estão inseridos no horizonte do inédito viável, os quais se configuram na concretização de ações 

necessárias para romper as situações-limites (rever nota de rodapé n° 9). Em síntese, os atos-limites “[...]se 
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[...] as pessoas aprofundam seus conhecimentos em torno do mesmo objeto 
cognoscível para poder intervir sobre ele. Para isso, um passo importante é o 
empoderamento (empowerment). O comprometimento com a 
transformação social é a premissa da educação libertadora (CUNHA, 2010, p. 
65, grifo da autora). 

 

Em outras palavras, significa admitir que 

 

[...] nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos 
oprimidos, quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de tratamento 
humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados de entre os 
opressores, obter modelos para a sua promoção. Os oprimidos hão de ser o 
exemplo para si mesmos, na luta por sua redenção (FREIRE, 2005, p. 45, grifos 
do autor). 

 

Ou seja, o empowerment se forja no protagonismo dos sujeitos em suas lutas contra a 

opressão, em um movimento que parte dos oprimidos e para eles se destina. Por essa razão, a 

participação se transforma em substância política no âmbito de uma educação para a 

humanização, como bem observa Freire (2007): 

 

[...] fazendo educação numa perspectiva crítica, progressista, nos obrigamos, 
por coerência, a engendrar, a estimular, a favorecer, na própria prática 
educativa, o exercício do direito à participação por parte de quem esteja direta 
ou indiretamente ligado ao que fazer educativo (FREIRE, 2007, p. 67, grifo do 
autor). 

 

O diálogo, diante disso, também assume uma importante função epistemológica, pondo 

em movimento um redimensionamento negativo significativo dos conteúdos e práticas 

curriculares, admitindo uma íntima relação com a dimensão da negatividade, pois, conforme 

consente Gouvêa da Silva (2004), a epistemologia do “currículo encarnado” abarca, 

 

[...] além dos aspectos relacionados com o desenvolvimento psicossocial do 
pensamento, com a importância sociocultural e afetiva dos conhecimentos, 
com o uso nas relações interpessoais e na interação com objetos concretos-
abstratos, há necessidade de superar questões problemáticas, como a análise de 
conflitos – situações concretas limítrofes, que dão o grau de significância à 
construção do conhecimento individual e coletivo, e, portanto, às práticas 
pedagógicas. Ou seja, o que aprendemos não pode estar isolado, deslocado do 
real, deve estar contextualizado no tempo-espaço, no uso sociocultural que dele 
é feito, ou seja, na busca de significados (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 141). 

 

                                                                                                                                                                                     
dirigem à [...] superação e à negação do dado, da aceitação dócil e passiva do que está aí, implicando dessa forma 
uma postura decidida frente ao mundo” (FREIRE, A., 1992, p. 206, grifo da autora). 
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Nesses tons, o diálogo estabelece uma relação com o mundo vivido e suas contradições, 

ou seja, adentra nas negatividades endógenas para tornar significativo o que se ensina e o que se 

aprende na atmosfera escolar, além de justificar o porquê da escolha de certos conteúdos 

disciplinares e não de outros. Sendo assim, o diálogo como reconfiguração epistemológica da 

prática curricular em uma perspectiva educacional crítica demanda constantemente uma leitura de 

mundo reveladora de falas significativas direcionadas a práticas contextualizadas (GOUVÊA DA 

SILVA, 2004), constituindo-se no momento da busca do conteúdo programático (FREIRE, 

2005). 

Esse momento manifesta-se como ético, político e negativo por excelência, haja vista a 

explicitação de concepções de homem, de mundo, de sociedade e de escola claramente 

emancipatórias – mediante o que viemos afirmando até aqui –, além de disparar a investigação 

acerca de situações proibitivas do ser mais dos sujeitos, de suas condições concretas de opressão, 

dos conflitos culturais e socioeconômicos que as realidades locais apresentam em sua estreita 

vinculação com as dinâmicas macro-societárias. É por isso que esse “diálogo epistemológico” 

com a realidade não se reduz, de um lado, aos interesses imediatos dos alunos, e, de outro, aos 

dos educadores, mas se traduz em um projeto de humanização consubstanciado no mundo dos 

oprimidos e comprometido com suas intenções de libertação. 

Nos diz Freire (2005) a esse respeito: 

 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 
aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 
educação ou da ação política. [...] É na realidade mediatizadora, na consciência 
que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo 
programático da educação. O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo 
da educação como prática da liberdade. É o momento em que se realiza a 
investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto 
de seus temas geradores. [...] O que se pretende investigar, realmente, não são 
os homens como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-
linguagem referido à realidade, os níveis de percepção desta realidade, a sua 
visão do mundo, em que se encontram envolvidos seus temas geradores 
(FREIRE, 2005, p 100-101, grifos do autor). 

 

É nesse sentido que o diálogo com a realidade imediata promove uma inversão 

epistemológica nas formas tradicionais/coloniais de ensino e de aprendizagem no espaço da 
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escola. São os “temas geradores”17, selecionados a partir do processo de “investigação temática”, 

os responsáveis pela organização coletiva do currículo escolar, não apenas no que concerne à 

seleção e ao estudo dos conhecimentos historicamente acumulados pelas disciplinas científicas, 

mas, também, quanto à maneira como a escola se organiza em suas funções éticas, políticas e 

pedagógicas para a compreensão e a possível superação das “demandas negativas” apresentadas 

pela realidade concreta. 

 

2.3 Práxis 

 

Quadro 5 
Cartograma de Simbolização 3: Práxis 

 

CARTOGRAMA DE SIMBOLIZAÇÃO: PRÁXIS 

Seções da tese cartografadas: 
“O momento da negatividade na construção do currículo popular crítico” 

“A dialogicidade como práxis da reorientação curricular crítica” 

Escala Projeção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práxis 

“[...] é no plano dessa dialética negativa que se busca construir a crítica 
como práxis curricular. Se a imposição ética nos faz partir da fala significativa 
do outro, as próprias denúncias que esta fala manifesta tornam-se objetos de 
uma epistemologia curricular, comprometida com a apreensão distanciada e 
crítica da realidade denunciada, exigindo excursos pelos conhecimentos 
sistematizados que compõem o patrimônio cultural das ciências, no sentido 
de trazer as contribuições epistemológicas pertinentes à análise investigativa e 
à construção de esclarecimentos que propiciem intervenções e recriações da 
realidade problematizada” (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 110, grifos do 
autor). 

*** 
“[...] esse processo de construção curricular não se identifica com propostas e 
tendências que, partindo de respostas prontas e reducionistas, procuram 
sobrepor teorias, explicações da racionalidade instrumental e suas respectivas 
práticas aos sujeitos executores do prescrito. Compromete-se sim com a 
apreensão crítica pelos sujeitos da realidade em que estão inseridos, em busca 
constante da reconstrução de explicações exigidas e relacionados (sic.) à 
especificidade do real analisado [...], dos construtos teórico-práticos que se 
dão a partir dessas análises do processo de apreensão, e que também 
orientam as opções político-epistemológicas e teóricas concebidas como 
demandas articuladoras e ordenadoras da reconstrução da prática curricular” 
(GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 146). 

Fonte: Elaboração do autor (2011-2014). 

 

                                                           
17 Corroboramos as palavras de Gouvêa da Silva (2004. p. 155), quando diz que os “temas geradores não são 

temáticas motivacionais que se limitam a satisfazer curiosidades ingênuas (Freire), recursos didáticos para melhor 
atrair a atenção dos alunos e [...] introduzir conteúdos preestabelecidos a partir de critérios que desconsideram a 
realidade concreta dos alunos. [Os temas geradores] são objetos de estudo selecionados no processo de 
investigação junto à comunidade e a partir de seu caráter significativo, conflituoso e contraditório”. 
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Simbolização: 

 

“Práxis” é o terceiro e último elemento conceitual constituinte do que defendemos por 

“currículo encarnado”. Aquela, consoante a análise que fazemos dos escritos de Gouvêa da Silva 

(2004), revela-se como referência político-filosófica à proposta de reconstrução curricular no 

âmbito de uma perspectiva educacional popular crítico-emancipatória, na qual há a necessidade 

de uma práxis coletiva como movimento metodológico de apreensão, desconstrução, construção 

e (re)construção do fazer educativo. Esse movimento também está ancorado na unidade entre o 

refletir e o agir, entre o dito e o feito, corroborando a construção de uma prática curricular 

vinculada organicamente com a realidade social e suas contradições, o que envolve reavaliações e 

(re)planejamentos sempre coletivos da prática pedagógica (GOUVÊA DA SILVA, 2004). 

Em consonância a isso, Gouvêa da Silva (2004) reflete sobre a possibilidade de uma ação 

curricular alijada no fazer coletivo e na vinculação com a atividade concreta dos sujeitos, 

encontrando, na práxis, um princípio capaz de suscitar a construção de um currículo popular-

crítico vinculado ao contexto real no qual se desenvolve. Em concordância com Sacristán (1998), 

a práxis envolve necessariamente uma ação de recriação da realidade, situando-a no mundo 

concreto, e não no campo da abstração. Para esse pensador, “[...] a práxis tem lugar num mundo 

real e não em outro, hipotético, o processo de construção do currículo não deveria se separar do 

processo de realização nas condições concretas dentro das quais se desenvolve” (SACRISTÁN, 

1998, p. 48). 

Pacheco (2001) advoga que a práxis é instância inerente ao interesse cognitivo de uma 

teorização crítica, a qual envolve ação e reflexão. Respaldado em Grundy (1987), afirma que a 

práxis opera em dois sentidos fundamentais: o de conduzir à emancipação, por um lado e, por 

outro, realizar uma crítica à ideologia. Em proximidade ao pensamento de Sacristán (1998), 

ratificamos o fato de que a práxis tem lugar no mundo real e não no mundo das abstrações, 

comunicando que “se encararmos o currículo como uma prática social, não como um produto, 

então deve ser formada no real, não nas situações de aprendizagem hipotéticas, e deve ser 

formada com alunos reais e não imaginários” (PACHECO, 2001, p. 41). Além disso, sinaliza o 
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processo curricular como ato político, uma vez que envolve a construção de significados em 

conflito. 

Adolfo Sánchez Vázquez (1977), endossando esse debate, mostra-nos que a práxis é uma 

atividade deliberadamente orientada, implicando o envolvimento das dimensões objetivas e 

subjetivas da realidade. Nesse sentido, não se trata, apenas, de atividade social transformadora na 

perspectiva de transformação da natureza, mas, também, dos próprios seres humanos. Assim, na 

medida em que intervém na natureza, transformando-a, o ser humano produz e transforma a si 

mesmo através dessa relação. 

Vázquez (1977) anui, ainda, que não podemos considerar nem a atividade prática nem a 

teórica em si mesmas como práxis. Segundo ele, “a atividade teórica proporciona um 

conhecimento indispensável para transformar a realidade, ou traça finalidades que antecipam 

idealmente sua transformação, mas num e noutro caso, fica intacta à realidade” (VÁZQUEZ, 

1977, p. 203). Dessa maneira, se a teoria per si não transforma o mundo, “[...] pode contribuir para 

sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser 

assimilada pelos que vão ocasionar com seus atos reais, efetivos, tal transformação” (VÁZQUEZ, 

1977, p. 207). 

Com isso, observamos que a práxis, entendida como prática social transformadora, não se 

encerra em puro ativismo, tampouco à teorização desconectada do devir sócio-histórico. Nessa 

concepção, a relação solidária e dialética entre teoria e prática é indispensável. Em outras 

palavras, a problematização da realidade, a partir da atividade teórica, é um momento importante 

para a atividade transformadora (ação), isto é, para a práxis. Ainda sobre essa questão, escreve 

Vázquez (1977): 

 

[...] entre teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de 
educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos 
concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver 
ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que 
materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 
idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 
transformação (VÁZQUEZ, 1977, p. 207). 

 

A ideia de práxis como intervenção e transformação no e do mundo, conforme nos faz 

entender Vázquez (1977), bem como sua concepção assentada na unidade dialética entre ação e 
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reflexão também são discutidas por Freire (1977) ao afirmar que o homem é um “ser-em-

situação” que trabalha e transforma o mundo. Nesse viés, um projeto curricular progressista, 

consoante aponta Gouvêa da Silva (2004), envolve-se na tarefa de, partindo do contexto 

“concreto-negativo” em que se acha seu fazer, perquirir coletivamente momentos através dos 

quais a percepção inicial que têm os sujeitos sobre suas reais condições de existência possa 

transformar-se, gradualmente, em conhecimento crítico em torno dessas condições, em sua 

consciência máxima possível, para que, dessa forma, estratégias de ação possam ser viabilizadas 

com vistas à transformação das situações sociais de opressão observadas. 

Escreve Freire (1977) a esse propósito: 

 

[...] o homem, que não pode ser compreendido fora de suas relações com o 
mundo, de vez que é um ser-em-situação, é também um ser do trabalho e da 
transformação do mundo. O homem é um ser da práxis; da ação e da reflexão. 
[...] Qualquer que seja o momento histórico em que esteja uma estrutura social 
[...] o trabalho básico do agrônomo-educador [...] é tentar [...] a superação 
mágica da realidade, como a superação da doxa, pelo logos da realidade. É 
tentar superar o conhecimento preponderantemente sensível por um 
conhecimento que, partindo do sensível, alcança a razão da realidade. [...] 
Estamos convencidos de que, qualquer esforço de educação popular, [...] deve 
ter [...] um objetivo fundamental: através da problematização do homem-
mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os homens, 
possibilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na 
qual e com a qual estão (FREIRE, 1977, p. 28-33, grifos do autor). 

 

De igual modo, a análise construída por Gouvêa da Silva (2004) em seus estudos sobre 

movimentos de reorientação curricular em uma perspectiva educacional popular crítica nos 

permitem perceber uma concepção de práxis como momento crítico de ação-reflexão-ação 

(FREIRE, 2005) em que os sujeitos, mediatizados pelo mundo, se envolvem em um processo 

dialético de pronunciamento desse mundo (denúncia-anúncio), caminhando de uma “curiosidade 

ingênua” para uma “curiosidade epistemológica”, ou seja, de um saber “mágico-sensível” para um 

saber provisoriamente mais rigoroso e metódico sobre a realidade concreta na qual se encontram 

inseridos. 

 

Como um ser da atividade que é capaz de refletir sobre si e sobre a própria 
atividade que dele se desliga, o homem é capaz de afastar-se do mundo para 
ficar nele e com ele. Somente o homem é capaz de realizar esta operação, de 
que resulta sua inserção crítica na realidade. Ad-mirar a realidade significa 
objetivá-la, apreendê-la como campo de sua ação e reflexão. Significa penetrá-
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la, cada vez mais lucidamente, para descobrir as inter-relações verdadeiras dos 
fatos percebidos (FREIRE, 1977, p. 31, grifos do autor). 

 

Essa afirmação de Paulo Freire nos direciona àquela realizada por Gouvêa da Silva (2004) 

sobre o diálogo como momento praxiológico da reorientação curricular popular crítica, isto é, 

como situação existencial propulsora de momentos de ação-reflexão-ação sobre a realidade em 

suas dimensões negativo-significativas e, por extensão, de momentos de reordenamento das 

práticas éticas, políticas, pedagógicas e epistemológicas da escola com um todo. Em Paulo Freire: a 

educação e a transformação do mundo, Pernambuco e Gouvêa da Silva (2006) expressam bem essa 

natureza praxiológica do diálogo quando escrevem: 

 

[...] a noção de diálogo freireano está diretamente vinculada à ação, na medida 
em que pronunciar o mundo (meta central de qualquer diálogo, nesta 
concepção) é, ao mesmo tempo, compreendê-lo e transformá-lo. Este diálogo é 
essencialmente um ato de criação de uma nova realidade, um ato de liberdade 
solidariamente construído no compromisso da transformação da situação de 
dominação e de exclusão, contra a desumanização resultante de uma ordem 
injusta (PERNAMBUCO; GOUVÊA DA SILVA, 2006, p. 209). 

 

Não se trata, como já assinalamos, de um diálogo encarado como conversação 

descompromissada, “a-política”, mas sim de uma perspectiva que, entendendo-o como pronúncia 

acerca do mundo vivido e suas contradições, permeia, como já frisamos, as negatividades 

endógenas para tornar significativo o que se ensina e o que se aprende no ambiente escolar, 

visando, dessa maneira, à superação das situações limitadoras do ser mais dos homens. Assim, 

temos o diálogo como práxis balizadora de um movimento de reorientação curricular cujo anseio 

é a desconstrução das relações sociais de desumanização, movimento este em que a práxis 

alimenta a esperança do inédito viável, endossando, por assim dizer, o ponto de vista 

humanizador de uma educação como prática da liberdade. 

 

Compreender o inédito viável implica na percepção de que as situações-limites 
são a fronteira entre o ser e o mais ser. Ou seja, essas dificuldades podem 
promover mobilizações buscando a conscientização e consequente emersão dos 
sujeitos. Assim, as situações-limites se apresentam como dimensões concretas 
e históricas desafiadoras a serem ultrapassadas e não como barreiras 
insuperáveis (NASCIMENTO, 2011, p, 63, grifos da autora). 
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Com esse raciocínio, o inédito viável se faz e se refaz no interior de situações 

praxiológicas viabilizadas pelo processo de diálogo, o qual, em um viés educacional popular 

crítico, se constitui nos diferentes momentos da organização coletiva do currículo escolar, cujos 

desdobramentos devem partir “[...] das dificuldades e necessidades reais dos indivíduos, 

procurando avançar na perspectiva de construção de práticas que concretizem as transformações 

desejadas da realidade sociocultural da escola” (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 145). 

Partindo dessa perspectiva “praxiológico-negativa”, Gouvêa da Silva (2004) assevera sua 

crítica aos discursos pedagógicos alijados no solo das positividades apriorísticas, a-históricas e 

descontextualizadas, as quais negam o plano do concreto-material e, por conseguinte, as muitas 

contradições e conflitos que dele emergem. Assim, ao contrapor-se a uma racionalidade ingênua 

no plano curricular, esse autor declara que a “[...] hegemonia da positividade revela-se como um 

limite à implementação de uma práxis pedagógica crítica, uma interdição concreta dos 

sujeitos e dos momentos de apreensão e reconstrução da prática curricular, [...]” (GOUVÊA DA 

SILVA, 2004, p. 88, grifo nosso). Nesses termos, uma “práxis curricular encarnada” apoia-se na 

concretude do contexto sociocultural na qual se realiza, negando, por assim dizer, todo 

fundamento que oriente, consciente ou inconscientemente, as ações da escola para os plurais 

matizes da “invasão cultural”. 

Sobre isso, nos ensina Freire (2005): 

 

Por isto é que não podemos, a não ser ingenuamente, esperar resultados 
positivos de um programa, seja educativo num sentido mais técnico ou de ação 
política, se, desrespeitando a particular visão do mundo que tenha ou esteja 
tendo o povo, se constitui numa espécie de invasão cultural, ainda que feita 
com a melhor das intenções. Mas invasão cultural sempre (FREIRE, 2005, p. 
99, grifos do autor). 

 

Na esteira desse pensamento, um currículo praxiológico, conforme observamos nas 

reflexões de Gouvêa da Silva (2004), faz-se pela reflexão como práxis pedagógica e não como 

realização de planos prescritivos em que educadores e educandos os adotam sem o necessário 

conhecimento de suas razões de ser, ou seja, de seus condicionantes socioculturais, éticos, 

políticos, pedagógicos e epistemológicos. Ademais, consoante acrescenta Zemelman (1992), trata-

se de um currículo comprometido com a apreensão crítica pelos sujeitos do contexto concreto 
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em que desenvolvem seus modos de vida, buscando a construção e a (re)construção de 

compreensões e ações para a realidade analisada. Em outros termos, significa dizer que esse fazer 

curricular tem nas negatividades endógenas – como salientamos anteriormente – objeto de 

reflexão e ação constantes, admitindo centralidade na organização da escola em seus múltiplos 

aspectos. 

No que respeita a esse quesito, escreve Gouvêa da Silva (2004): 

 

Trata-se de um esforço para a construção de um movimento de reorientação 
curricular que assuma como pressuposto inovador a legitimidade da 
comunidade escolar como único sujeito coletivo capaz de criar e 
construir sua práxis, a partir das necessidades materiais, socioculturais e 
político-pedagógicas que sua realidade concreta exige; que não se prenda 
às possíveis seguranças reificadoras de práticas instituídas, mas lance-se, 
dialogicamente, em busca das práticas inéditas imanentes ao cotidiano da 
escola, instituindo a construção histórica da sua autonomia coletiva, da 
emancipação comunitária (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 147, grifo nosso). 

 

A partir disso, o enfoque praxiológico dado ao currículo por Gouvêa da Silva (2004) 

ancora-se em uma “filosofia da prática” pela qual as propostas curriculares inclinadas a uma 

dimensão ético-crítica-emancipatória não devem se limitar nem a questões puramente 

instrumentais nem àquelas exclusivamente prático-humanistas, mas devem abarcar uma 

propositiva na qual teoria e prática sejam pensadas e (re)pensadas dialeticamente no âmbito de 

um plano ético-político explicitamente humanizador, no sentido freireano desse termo. 

Aprofundando seu posicionamento, Gouvêa da Silva (2004) apoia-se em Carr (1999) para 

afirmar que: 

 

Concebida como um processo de crítica da ideologia, a relação entre teoria e 
prática não consiste na aplicação da teoria à prática nem deduzir a teoria da 
prática. Ao contrário, ao recuperar a reflexão como categoria válida do 
conhecimento, o enfoque crítico interpreta a teoria e a prática como campos 
mutuamente constitutivos e dialeticamente relacionados (CARR, 1999, p. 75). 

 

Pensar a práxis curricular através dessa contribuição significa entendê-la como dimensão 

articuladora entre a racionalidade e a cultura que permeiam a prática pedagógica diária dos 

sujeitos que constituem a dinâmica escolar, como também significa suscitar a reflexão em torno 

da prática como momento primeiro do processo de reorientação da forma como se organiza a 
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escola, visando à consolidação de um currículo que tenha na práxis o seu núcleo fundante. Desse 

modo, o currículo praxiológico pode oportunizar aos educadores o protagonismo necessário para 

que se transformem em “[...] sujeitos conscientes das posições pedagógicas, epistemológicas, 

políticas, socioculturais e éticas de sua própria ação educacional, assumindo princípios e 

pressupostos coerentes com as diretrizes que orientam sua prática” (GOUVÊA DA SILVA, 

2004, p. 150). 

Ademais, os estudos de reorientação curricular realizados por Gouvêa da Silva (2004) 

asseveram um processo de educação centrado no conceito de práxis, através do qual os sujeitos 

escolares são encorajados, por meio do diálogo entre si e sobre o mundo, a desvelar e a 

problematizar negatividades concretas de seu meio social imediato em suas íntimas relações com 

as contradições presentes na sociedade como um todo, engajando-se, nesse sentido, a um 

processo formativo crítico, cujo compromisso é o da libertação em face das plurais manifestações 

sociais de opressão. 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 
momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta 
pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em 
processo de permanente libertação (FREIRE, 2005, p. 46). 

 

 

2.4 Nas tramas do “currículo encarnado” 

 

Ao nos debruçarmos sobre a tarefa da elaboração da cartografia simbólica do conceito 

“currículo encarnado”, fomos percebendo a estruturação de uma perspectiva curricular 

desenhada a partir das tramas das realidades socioculturais, de suas contradições, tensões e 

conflitos, os quais se refletiam na prática escolar naquilo que constitui seu núcleo fundamental, a 

saber: a organização curricular. 

No que respeita a essa discussão, reconhecemos o fato de que embora o conceito 

“currículo encarnado” esteja arquitetado à sombra das nossas interpretações/abstrações sobre a 

análise dos movimentos de reorientação curricular desenvolvida por Gouvêa da Silva (2004), 
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observamos que aquele vai tomando consistência no próprio processo de reflexão em torno das 

atmosferas educacionais percorridas por esse autor, estando, por isso mesmo, comprometido 

com a apreciação crítica, criteriosa e emancipatória acerca do devir ético, político, pedagógico e 

epistemológico de cada uma das experiências tomadas como foco de estudo. 

Dessa maneira, por estar inserido em um quadro teórico e político de tons libertadores, 

no qual as práticas da denúncia e do anúncio se encontram reciprocamente ligadas, o “currículo 

encarnado” transforma-se em projeto de intervenção sociopolítica mais amplo, direcionado à 

construção de um mundo mais humano/humanizante, justo e democrático, mesmo que, por si 

só, não se constitua em panaceia para problemas societários e educacionais mais dilatados, visto 

que se trata de uma ação curricular alocada em uma arena conflitiva e em disputa, na qual 

habitam concepções socioeducacionais contraditórias inclinadas tanto à conformação quanto à 

emancipação social (CAMBI, 1999). 

Não obstante, nos amparamos em Santomé (2013, p. 9) para afirmarmos que o “currículo 

encarnado” traz em si a marca do compromisso com um fazer educacional crítico e libertador, 

“[...] obrigando-se a investigar em que medida os objetivos, os conteúdos, os materiais 

curriculares, as metodologias didáticas e os modelos de organização escolar respeitam as 

necessidades dos distintos grupos sociais que convivem em cada sociedade”. Para tanto, 

destacam-se nesse processo os momentos de ação-reflexão-ação, por meio dos quais se 

desprende uma avaliação crítica em torno do fazer pedagógico concreto, assim como das teorias 

educativas que o embasa, preocupando-se, sobretudo, em considerar as vozes das vítimas como 

ponto de partida para uma intervenção curricular empenhada na desconstrução das múltiplas 

formas de subalternidade e opressão. 

Nessa linha argumentativa, e apesar de não apresentar a intenção da elaboração de um 

conceito de currículo, Gouvêa da Silva (2004) nos propicia uma perspectiva curricular bem 

estruturada, a qual nos fundamenta para a análise e a problematização de experiências 

pedagógicas das mais diversas, cooperando, nesse sentido, para endossar um tipo de 

representação sobre o plano curricular em cujo cerne se encontram três categorias conceituais 

estruturantes, como demonstramos através da “cartografia simbólica” anteriormente realizada, 

quais sejam: a “negatividade”, o “diálogo” e a “práxis”. 
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Essas três categorias são simbióticas, e a retroalimentação entre elas oferece uma 

composição contra-hegemônica ao “currículo encarnado”, cuja sinfonia ressoa em imperativos de 

justiça social mediada pelo ideal de emancipação de grupos sociais subalternizados e oprimidos 

em sua vocação ontológica do ser mais. Nos parágrafos que se seguem, apresentamos o modo 

como percebemos os relacionamentos mútuos entre as três categorias e como elas oferecem 

estruturação ao conceito “currículo encarnado”. 

A categoria da “negatividade” se revela como instância primeira aos anseios de uma ação 

curricular popular crítica. Não que o “currículo encarnado” se configure como prática linear, na 

qual primeiro aparece a “negatividade”, depois o “diálogo” e na sequência a “práxis”. Dizemos 

primeira instância em razão de reconhecermos a negatividade como substrato ético-

epistemológico em torno do qual vão se estruturando os conteúdos de uma educação com fins 

emancipatórios. Ela é, em nosso entendimento, o desconforto necessário que conduz à 

“denúncia” em torno de situações-limites presentes na esfera do mundo vivido. 

Diríamos, em acréscimo, que é o momento dialógico inicial com a realidade, através do 

qual se desdobra a práxis socioeducacional, momento em que os agentes socioculturais se 

inserem no interior de um processo de empowerment coletivo, pelo qual constroem um “lugar ético 

de enunciação”, lugar este que reflete as possibilidades de desconstrução das marcas e situações 

de subalternidade e opressão, como nos lembra Spivak (2010) e como atesta Dussel (2000), 

quando escreve: 

 

Somente quando o dissenso se apóia na organização de uma comunidade de 
dissidentes (as vítimas), que lutam pelo re-conhecimento, que atacam a verdade 
e a validade do sistema em vista de sua impossibilidade de viver, por terem sido 
assimetricamente excluídas da discussão daquilo que lhes toca, a partir de um 
poder objetivo que é impossível evitar, este dissenso crítico se torna público, e 
alcança simetria como fruto de uma luta pela verdade. O dissenso tem então 
um lugar ético de enunciação, e consiste na exterioridade, agora não só 
reconhecida, mas também respeitada como real, que é gerada pelas novas 
comunidades de comunicação consensuais (não a dominante, mas outra, 
produto da transformação que esse dissenso produziu criativamente). Este 
dissenso ético criador é origem de nova racionalidade, de novo discurso 
(DUSSEL, 2000, p. 470). 

 

Trata-se, assim, de uma negatividade geradora de poder, uma vez que este “[...] emerge 

onde quer que pessoas se unam e ajam em concerto” (ARENDT, 2011, p. 69), a qual possibilita, 
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na perspectiva da nossa argumentação, a construção de uma “racionalidade ético-crítica” forjada 

no questionamento em torno da suposta validade de uma realidade opressora que proíbe a vida, 

como nos faz crer Dussel (2000). Em outras palavras, as vítimas do sistema agem em consenso 

na busca pela recuperação da humanidade usurpada. 

Com essa perspectiva, ao buscar reconhecer situações limítrofes, contradições, tensões e 

conflitos sociais, coloca-se em movimento uma postura dialógica em relação à realidade, através 

da qual a comunidade escolar inicia um processo de “desvelamento do real pedagógico”, 

problematizando teorias político-pedagógicas que possam vir a corroborar os contextos sociais 

de opressão identificados, visando com isso à elaboração de ações a eles contestatórias. Constrói-

se, assim, um momento curricular de “problematização refutatória”, em que a práxis impulsiona 

uma atitude de autorreflexão coletiva dirigida à tomada de consciência sobre a rotina vivenciada 

pela escola em seus vários segmentos (GOUVÊA DA SILVA, 2004). 

Para tanto, ouvir os sujeitos é condição para o desdobramento de uma prática curricular 

encarnada, posto que são as falas significativas da comunidade, advindas de sua percepção inicial 

em torno das negatividades concretas vivenciadas, que impulsionam a elaboração de temas 

geradores e seus respectivos contratemas, contribuindo para o redimensionamento da cultura 

escolar e, consequentemente, para a construção de práticas contextualizadas no espaço-tempo da 

escola. 

Gouvêa da Silva (2004) é sensível a essa questão ao dizer: 

 

A partir dos problemas, necessidades, conflitos e contradições vivenciadas e 
dos limites explicativos presentes nas falas, podemos delimitar as dificuldades 
que a comunidade enfrenta para transformar suas condições concretas, para 
interagir na realidade local, pois a fala deve ser a reveladora do pretexto – do 
pré-texto, da necessidade problemática, da contradição, e não da simples 
motivação pedagógica (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 188). 

 

Nesse viés, a realidade passa a ser vista como ponto de partida para seu próprio 

desvelamento crítico, deixando de ser apreendida como mera forma metodológica para a 

ilustração de conteúdos escolares preestabelecidos. Diante disso, o diálogo ganha centralidade, e 

por ser praxiológico, inaugura o tempo da construção da “racionalidade ético-crítica”, 

oportunizando o deslocamento dos oprimidos da condição de subalternos para a de sujeitos, 
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conferindo-lhes um “lugar ético de enunciação” no interior do qual a abertura para o “outro” é 

uma exigência fundamental para aferir autenticidade à prática dialógica, como nos ensina Freire 

(1996): 

 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o 
momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto de 
reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente. A razão ética da 
abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que há 
nela como viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como experiência 
fundante do ser inacabado que terminou por saber inacabado. [...] O 
fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da 
incompletude. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 
gesto a relação dialógica [...] (FREIRE, 1996, p. 136). 

 

Na esteira desse pensamento, é somente na abertura para o “outro” que a racionalidade 

ético-crítica, constitutiva do “currículo encarnado” em nosso entendimento, pode viabilizar a 

desconstrução de práticas educacionais respaldadas no primado do “bem comum universal”, 

promovendo questionamentos em torno da suposta legitimidade do imperialismo pedagógico 

abstrato, ou seja, daquele que fornece base para a concretização de ações educacionais que 

desconsideram os contextos locais em sua miríade de contradições. Nesses termos, a 

 

[...] razão ético-crítica [...] adota como própria a alteridade das vítimas, dos 
dominados, a exterioridade dos excluídos em posição crítica, desconstrutiva da 
validade hegemônica do sistema, agora descoberto como dominador: o 
capitalismo, o machismo, o racismo, etc. Agora se julga o pretenso bem do 
sistema vitimário como dominador, excludente e ilegítimo. [...] A alteridade das 
vítimas descobre como ilegítimo e perverso o sistema material dos valores, a 
cultura responsável pela dor injustamente sofrida pelos oprimidos, o conteúdo, 
o bem (DUSSEL, 2000, p. 315, grifos do autor). 

 

No âmago desse processo, o movimento praxiológico assume a responsabilidade de 

atribuir significado às falas significativas extraídas do diálogo com a realidade concreta, fazendo 

emergir os diferentes conflitos evidenciados na comunidade e na escola (as negatividades). O 

plano curricular encarna-se, portanto, nas tensões do mundo vivido, reclamando a 

problematização sobre as “situações-limites” carentes de superações, uma vez que, como assevera 

Freire (2001a), 
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[...] para realizar a humanização que supõe a eliminação da opressão 
desumanizante, é absolutamente necessário transcender as situações-limites nas 
quais os homens são reduzidos ao estado de coisas. Sem dúvida, quando os 
homens percebem a realidade como densa, impenetrável e envolvente, é 
indispensável proceder a esta procura por meio da abstração. Este método não 
implica que se deva reduzir o concreto ao abstrato (o que significaria que o 
método não é de tipo dialético), mas que se mantenham os dois elementos, 
como contrários, em inter-relação dialética no ato da reflexão (FREIRE, 2001a, 
p. 35). 

 

A partir disso, a prática curricular encarnada obriga-se a abraçar a necessidade do tripé 

“negatividade-diálogo-práxis” como princípio organizativo dos conhecimentos sistematizados, os 

quais impulsionarão o conjunto das interpretações sobre os conflitos vivenciados no micro e no 

macro espaço societário em suas conexões com a dinâmica escolar, visando a desnudar as 

contradições sociais que lhes sustentam e lhes conferem substância. Desse modo, 

 

[...] a partir das próprias entranhas do bem, da ordem social vigente, aparece 
um rosto, muitos rostos, que à beira da morte clamam pela vida. São as vítimas 
não intencionadas do bem. Agora, de pronto, a partir das vítimas, a verdade 
começa a ser descoberta como a não-verdade, o válido como o não-válido, o 
factível como o não-eficaz e o bom [...] aparece assim como um momento 
negativo do exercício da razão ético-crítica. [...] A distância entre o já dado e o 
por dar-se (o desenvolvimento), mas impedido pelo habitual, exige saber 
des-construir o já dado para dar passagem ao novo. Esta des-construção é um 
processo negativo crítico (DUSSEL, 2000, p. 301, grifos do autor). 

 

Mediante o exposto, cremos que o “currículo encarnado” através da atividade 

retroalimentar entre suas categorias, como vimos, traz algumas implicações para a prática 

educativa emancipatória. Dentre estas, destacamos o fato de que o conhecimento da realidade 

local torna-se fundamental para a reconfiguração das situações de ensino e de aprendizagem no 

âmbito escolar. Como expressa Gouvêa da Silva (2004, p. 210), esse conhecimento sobre a 

realidade não se encerra em um 

 

[...] mero diagnóstico de perfil socioeconômico sem significado programático 
relevante, mas [configura-se] como uma premissa básica para estabelecer um 
diálogo consistente entre indivíduos que procuram melhor compreender um 
mesmo objeto de análise, ou seja, a realidade vivida em seus problemas, 
necessidades, conflitos e tensões [...]. 

 

Em consequência disso, uma segunda implicação é a de que as vozes dos diferentes 

segmentos da comunidade local ganham audibilidade, no sentido de que denunciam contradições 
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vivenciadas e oferecem aos educadores “material” sobre o qual se debruçarem para a seleção dos 

conhecimentos mais adequados para a compreensão da realidade. Mais uma vez Gouvêa da Silva 

(2004) é assertivo. Diz ele: 

 

Esses aspectos do processo pedagógico ganham, [...], status de pré-requisitos; 
não há mais o domínio de tópicos de um conteúdo preestabelecido, há, isto 
sim, as necessidades práticas da análise que determinado grupo faz de sua 
realidade, justificando também o levantamento preliminar da comunidade local 
em suas dimensões físicas, estatísticas, culturais, antropológicas, sociológicas 
etc. [...] A caracterização de diferentes momentos dessa análise busca o caminho 
pedagógico mais pertinente para aquele grupo específico de educandos-
educadores, ou seja, é o início do diálogo entre escola e comunidade, ou entre 
senso comum e conhecimento universal sistematizado (GOUVÊA DA SILVA, 
2004, p. 211, grifos do autor). 

 

Por fim, a cartografia simbólica realizada nos evidenciou que o conceito “currículo 

encarnado” sedimenta-se em uma compreensão da realidade concreta, situando-se na linha tênue 

entre o observado (objetividade) e o interpretado (subjetividade), o que lhe propicia a elaboração 

de significações sobre o que é, para ele, o movimento curricular. Assim, esse autor, em nossa 

compreensão, construiu um novo conceito de currículo para o campo intelectual que lhe abriga, 

constituindo-se em mais um elemento a ser afirmado ou negado no campo das 

discussões/disputas curriculares. 

Consoante a isso, trazemos abaixo o Cartograma de Simbolização que apresenta a 

interpretação sobre a Trama Simbólica Geral do referido conceito tomado em sua totalidade. 

Observemos: 
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Quadro 6 
Cartograma de Simbolização 4: Trama conceitual geral 

 

CARTOGRAMA DE SIMBOLIZAÇÃO: TRAMA CONCEITUAL GERAL 

Trama Simbólica Geral 

Negatividade Diálogo Práxis 

Síntese das Simbolizações 
1) Contraposição axiológica 

diante das positividades 
educacionais abstratas; 

2) Extensão de uma 
racionalidade 
problematizadora; 

3) Valorização das situações-
limites como epistemologia 
negativa; 

4) Articulação de um 
movimento cultural 
endógeno no plano 
curricular; 

1) Dimensão capital para o 
desvelamento da práxis 
social transformadora; 

2) Momento da pronúncia 
coletiva do mundo 
(dialética denúncia-
anúncio); 

3) Momento possibilitador do 
empowerment coletivo dos 
sujeitos; 

4) Dimensão ética, política e 
epistemológica no âmbito 
da reconfiguração 
curricular popular crítica. 

1) Referência político-
filosófica que fundamenta 
a prática curricular 
dialógico-negativa; 

2) Relação dialética entre 
teoria-prática que 
fundamenta o movimento 
da ação-reflexão-ação em 
torno dos conteúdos 
negativos da realidade; 

3) Movimento político de 
crítica e recriação da 
realidade através da 
problematização e 
intervenção no real 
analisado; 

4) Síntese da prática curricular 
encarnada que aponta para 
novos momentos de 
apreensão, desconstrução e 
(re)construção da atividade 
educacional humanizadora. 

Fonte: Elaboração do autor (2011-2014). 

 

Tendo em vista a elaboração da cartografia simbólica do conceito “currículo encarnado”, 

problematizamos na Parte II do nosso trabalho as afinidades pós-coloniais desse conceito, 

buscando argumentar em que sentido ele se constitui em projeto sociopolítico contra-

hegemônico no âmbito das teorias socioeducacionais, observando, também, de que maneira está 

empenhado na desconstrução das condições de opressão, exploração e subalternidade nas quais 

se encontram envolvidos os sujeitos. 

Em face dessa finalidade, partimos da hipótese de que os estudos sobre as práticas de 

reorientação curricular desenvolvidos por Gouvêa da Silva (2004) nos proporciona a observação 

de uma tessitura de ideias que, para além da contribuição pedagógica neles sistematizados, 

também trazem a possibilidade de uma leitura pós-colonial do currículo escolar, haja vista a 

presença, conforme acreditamos, das seguintes questões: 
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a) A crítica às metanarrativas educacionais que implicam em finalidades formativas 

universalizantes no âmbito dos processos curriculares contemporâneos. 

b) A problematização em torno dos avatares epistemológicos eurocêntricos revestidos de 

positividades educacionais. 

c) A análise da subalternidade curricular engendrada através de propostas formativas 

estrangeiras a sujeitos e a contextos socioculturais particulares. 

d) A discussão sobre a negatividade, o diálogo e a práxis enquanto alicerces de uma 

“racionalidade curricular endógena”. 

e) O “currículo encarnado” como “lugar de enunciação” dos oprimidos. 

 

Cumpre destacar, diante disso, que o trabalho de tradução em torno dessas questões nos 

encaminhou para o reconhecimento do “currículo encarnado” como prática político-pedagógica 

pós-colonial que se lança ao questionamento/problematização das muitas formas de opressão e 

subalternidade que contornam e limitam a vida dos sujeitos, perseguindo, nesse sentido, o 

desenvolvimento de ações educacionais inseridas nas negatividades do mundo vivido  como 

estratégia para a promoção de uma consciência capaz de ler criticamente o mundo e de nele atuar 

com vistas à concretização do ideal de humanização das pessoas e das relações sociais. 

Foi no âmbito dessa perspectiva, portanto, que buscamos relacionar os fundamentos do 

“currículo encarnado” e algumas das discussões que se desdobram no campo de estudos pós-

coloniais, conforme problematizamos na próxima seção. 
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Imagem disponível em: www.ocidadaorj.com.br 
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[3] 

OS ESTUDOS PÓS-COLONIAIS E A EDUCAÇÃO 
 

 

A origem dos estudos pós-coloniais apresenta indicações cronológicas e geográficas nem 

sempre convergentes. Isso nos permite afirmar que seus fundamentos, bem como as reflexões 

que os desencadeiam são díspares, fazendo-se presentes na problematização das ciências 

humanas em geral, e na das ciências sociais em particular, desde a década de 1960. 

Tal discussão traz em seu âmago variados olhares e compreensões igualmente diversas, 

tanto em relação à sua origem e localização, quanto às categorias conceituais de que lança mão 

para o entendimento da complexa dinâmica societária contemporânea. Assim, o pós-colonialismo 

não é “[...] uma área que apresenta consensos em torno de categorias ou do que significa a 

própria definição de pós-colonial, [...]” (MARCON, s/d, In: www.nuer.ufsc.br), mas um campo 

teórico aberto ao debate, característica bastante salutar para a construção de novos 

conhecimentos. 

Piletti e Praxedes (2010) escrevem que o pós-colonialismo configura uma área 

transdisciplinar de pesquisa e de intervenção política que tem suas raízes na Inglaterra nos anos 

de 1960, quando da fundação do “Centro de Estudos Culturais Contemporâneos”, da 

Universidade de Birmingham, a qual motivou a emergência de diferentes vertentes do 

pensamento pós-colonial no âmbito da Universidade de Columbia, Nova York, impulsionadas, 

principalmente, pela obra de Edward Said, Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente (1978). 

Baseado em perspectiva diferente, Scott (2010) observa que as primeiras reflexões pós-

coloniais nascem a partir de análises sobre a história indiana, realizadas pelo “Centro de Estudos 

Subalternos”, as quais rejeitam as grandes narrativas historiográficas escritas pelas autoridades 

coloniais e buscam a reescrita dessa história através do ponto de vista dos colonizados, ou seja, 

delineia uma abordagem que se propõe a “[...] evocar a voz dos súditos colonizados – os 

subalternos” (SCOTT, 2010, p. 230), colocando-os no centro do palco histórico. Nesse viés, as 

teorias pós-coloniais oferecem a possibilidade do confronto entre a escrita colonial/imperial e a 

colonizada/subalterna. 



Página | 87 

Outro ponto de vista é o de Santos, B. (2008), para quem o pós-colonialismo é produto 

de uma viragem cultural das ciências sociais na década de 1980, tendo nas obras de Frantz Fanon, 

Os condenados da terra(1961) e Pele negra, máscaras brancas (1971), bem como na de Albert Memmi, O 

colonizador e o colonizado (1965), seus pilares fundamentais. Reforçando essa visão, Marcon (s/d) 

salienta que o campo das reflexões pós-coloniais estrutura-se como tal no fim dos anos de 1980 e 

início da década seguinte, corroborando a argumentação de Piletti e Praxedes (2010) de que são 

estudos de caráter transversal, os quais perpassam “[...] a teoria literária, a psicanálise, a filosofia, a 

antropologia, a história e a política” (MARCON, s/d, In: www.nuer.ufsc.br). 

O significado do adjetivo “pós-colonial”, bem como do substantivo “pós-colonialismo” 

tem gerado frutífero debate no interior dessa corrente teórico-política. Para Marcon (s/d), esses 

vocábulos têm sido utilizados em três diferentes ênfases que podem ser assim resumidas: 

 

a) o pós-colonial e o pós-colonialismo como uma teoria; 

b) como significantes de uma situação global contemporânea; 

c) como condição política dos Estados nacionais após suas experiências coloniais.  

 

Santos, B. (2008), refletindo sobre o significado desses termos, escreve que eles devem ser 

entendidos em duas acepções principais como apresentamos a seguir: 

 

a) A primeira, consoante seu pensamento, sugere a noção de um período histórico posterior 

à independência das colônias, cujas reflexões se direcionam para os campos econômico, 

sociológico e político com vistas à análise da formação dos novos Estados e suas 

interações com o “sistema-mundo moderno” (WALLERSTEIN, 1974), observando “[...], 

as rupturas e continuidades com o sistema colonial, as relações com a ex-potência 

colonial e a questão do neocolonialismo, as alianças regionais, etc, etc” (SANTOS, B., 

2008, p. 234). 

b) A segunda acepção é mediada por um corte culturalista, inserindo-se “[...] nos estudos 

culturais, linguísticos e literários [...]” (SANTOS, B., 2008, p. 234), analisando sistemas de 

representação e processos de identidade. A essa segunda perspectiva, Santos, B. (2008) 



Página | 88 

acrescenta que ela contém uma crítica aos silêncios produzidos pelas análises da primeira 

acepção. 

 

Contudo, percebemos que tanto em uma como em outra acepção o pós-colonialismo 

apresenta-se como uma forma de combate aos efeitos da colonização, desde as novas formas de 

exploração, de dominação, de opressão e de autoritarismo, à “violência epistêmica” (SANTOS, 

B., 2008; SPIVAK, 2010), às “monoculturas da mente” (SHIVA, 2003) e à “produção simbólica 

da inferioridade” (GERMANO, 2008). 

Embasados em Hall (2009), concordamos com o fato de que o “pós-colonial” ou o “pós-

colonialismo” somente se tornam categorias conceituais úteis na medida em que nos ajudam a 

problematizar, interpretativamente, as transformações globais oriundas das transições desiguais 

da era dos Impérios para a era da pós-independência das ex-colônias. Isso se deve ao fato de que 

a análise em torno das sociedades pós-coloniais deve ser bastante cuidadosa, como alertam 

Frankenberg e Mani (1993), visto que nem todas as sociedades são pós-coloniais num mesmo 

sentido. Sobre isto, se posiciona Stuart Hall: 

 

Quanto ao fato de o pós-colonial ser um conceito confusamente 
universalizado, sem dúvida certo descuido e homogeneização têm ocorrido, 
devido à popularidade crescente do termo, seu uso extenso, o que às vezes tem 
gerado sua aplicação inapropriada. Há sérias distinções a serem feitas, as quais 
têm sido negligenciadas, o que tem causado um enfraquecimento do valor 
conceitual do termo. A Grã-Bretanha é pós-colonial no mesmo sentido em 
que são os Estados Unidos? É conveniente considerar os Estados Unidos uma 
nação pós-colonial? Deveria o termo ser aplicado igualmente à Austrália, um 
país de colonização branca, e à Índia? A Grã-Bretanha e o Canadá, a Nigéria e a 
Jamaica seriam todos igualmente pós-coloniais? Os argelinos que vivem em 
seu país e os que vivem na França, os franceses e os colonos pied-noir, seriam 
todos eles pós-coloniais? A América Latina seria pós-colonial, ainda que suas 
lutas de independência tenham ocorrido no início do século dezenove – 
portanto bem antes da recente fase de descolonização à qual o termo se refere 
mais evidentemente – e tenham sido lideradas pelos descendentes dos 
colonizadores espanhóis que haviam colonizado os povos nativos? (HALL, 
2009, p. 99-100, grifos do autor). 

 

Esclarecendo o uso do termo, Hall (2009) escreve que 

 

[...] o termo pós-colonial não se restringe a descrever uma determinada 
sociedade ou época. Ele relê a colonização como parte de um processo global 
essencialmente transnacional e transcultural – e produz uma reescrita 
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descentrada, diaspórica ou global das grandes narrativas imperiais do passado, 
centradas na nação. Seu valor teórico, portanto, recai precisamente sobre sua 
recusa de uma perspectiva do aqui e lá, de um então e agora, de um em casa 
e no estrangeiro. Global neste sentido não significa universal, nem tampouco 
é algo específico a alguma nação ou sociedade (HALL, 2009, p. 102, grifos do 
autor). 

 

Essas reflexões são pertinentes porque ajudam a rebater determinadas críticas18 aos 

termos “pós-colonial” ou “pós-colonialismo”, comumente acusados de conter uma visão etapista 

da história humana. Assim, vale pontuar que este “pós” não se reduz a uma visão de superação 

de etapas. É um “pós” que compreende a ideia de abertura para novas reflexões em torno do 

colonialismo, o qual ainda mantém, através de suas marcas na “memória coletiva” 

(HALBWACHS, 2004) das sociedades, seus traços constitutivos, contribuindo para modelar, sob 

novos matizes, a estrutura social, cultural, política, econômica e epistêmica dos arranjos 

societários recém-independentes. 

No caso do pós-colonialismo, o prefixo “pós” não significa, de modo algum, que as 

sociedades que vivenciaram o colonialismo o tenham superado definitivamente, pois certamente 

sua sombra ainda rege algumas instâncias da vida coletiva dos países colonizados. Marcon (s/d), 

apoiando-se em Appiah (1997), acertadamente escreve: 

 

Este não é apenas um pós de superação de etapas, mas é um pós do gesto de 
abrir espaços, por ser posterior a algo, mas também por rejeitar os aspectos de 
algo. Não significa que uniformemente as sociedades coloniais ou tradicionais 
ultrapassaram o colonialismo. Significa que esta é uma condição de posturas 
intelectuais, estéticas, políticas e econômicas marcadas pela deslegitimação da 
autoridade, poder e significados produzidos pelos impérios ocidentais. É um 
pós que contesta narrativas anteriores, legitimadoras de dominação e poder, 
[...]. Nesta perspectiva, o entendimento do pós-colonialismo como 
substantivo propõe a ideia de uma condição universal do pós-colonial. 
Condição global que emerge na literatura, na filosofia, na estética e na política, 
fruto da mútua experiência colonial na metrópole e nas colônias (MARCON, 
s/d, In: www.nuer.ufsc.br, grifos do autor). 

 

Nesses termos, o pós-colonialismo não se constitui em uma corrente teórico-política 

voltada à análise de um tempo histórico ido, mas em uma abordagem que busca reler 

                                                           
18 O conteúdo das críticas ao pós-colonialismo foi discutido e problematizado por Stuart Hall (2009), em seu artigo 

Quando foi o pós-colonial: pensando no limite. Não adentraremos no mérito dessa discussão, visto que não constitui 
argumentação necessária ao nosso objeto de investigação. Para aprofundamentos mais detidos sugerimos a leitura 
do artigo mencionado. 
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criticamente a experiência colonial e seus efeitos nos processos societários atuais, empreendendo 

uma interpretação dos arranjos sociais recém-independentes cuja reescrita admita um conteúdo 

descentralizado e diaspórico das grandes narrativas imperiais do passado. 

Diante disso, e apesar de não haver um consenso sobre a origem e localização das análises 

pós-coloniais, bem como de suas categorias conceituais, é possível observar que o pós-

colonialismo se constitui na construção de uma narrativa sobre o mundo social que foge aos 

referenciais eurocêntricos de pensar, de viver e de sentir a realidade, debruçando-se no estudo da 

“[...] colonização como algo mais do que um domínio direto de certas regiões do mundo pelas 

potências imperiais” (HALL, 2009, p. 106, grifo do autor), substituindo as velhas categorias 

analíticas centradas na narrativa europeia por novas interpretações partejadas pelas antigas 

colônias. 

Em breve síntese, o conjunto das teorias que analisam o pós-colonialismo questiona, 

fundamentalmente, as assimetrias existentes entre as sociedades ainda permeadas, por um lado, 

pelas classificações binárias (Ocidente x Oriente; Civilização x Selvageria/Barbárie; Nós x 

Outros; Natureza x Cultura; Moderno x Tradicional; dentre outras) e, por outro, pelas formas de 

privilégio características do “universalismo europeu” (WALLERSTEIN, 2007). Para Said (2011), 

o que há de marcante nos discursos imperiais são 

 

as ideias de levar a civilização a povos bárbaros ou primitivos, a [...] noção de 
que se fazia necessário o açoitamento, a morte ou um longo castigo quando 
eles se comportavam mal ou se rebelavam, porque em geral o que eles melhor 
entendiam era a força ou a violência; eles não eram como nós, e por isso 
deviam ser dominados. (SAID, 2011, p. 9-10, grifos do autor). 

 

Henry Giroux nos esclarece que a abordagem inserida no interior dos estudos pós-

coloniais reivindica o necessário questionamento e a consequente eliminação das relações de 

poder assimétricas que deságuam nas formas de 

 

[...] privilégio que beneficiam os homens, os brancos, a heterossexualidade e os 
donos de propriedade, mas também aquelas condições que têm impedido 
outras pessoas de falar em locais onde aqueles que são privilegiados em virtude 
do legado do poder colonial assumem a autoridade e as condições para a ação 
humana (GIROUX, 1999, p. 39). 

 



Página | 91 

Podemos acrescentar, ainda, de acordo com as contribuições de Bhabha (1998), que a 

crítica pós-colonial explicita as dessimetrias da vida social, cultural, política, econômica e 

epistêmica que são constitutivas do “projeto da modernidade”19 (CASTRO-GÓMEZ, 2005), 

quando da formatação do globo a partir de discursos universalizantes/essencialistas que 

reduziram, e ainda continuam a reduzir, as diferenças entre as sociedades a meros desvios na 

estrada evolutiva construída pela retórica do poder europeia. 

Assim, o pós-colonialismo emerge como um testemunho colonial saído, especialmente, 

das experiências vivenciadas pelos “esfarrapados do mundo” (FREIRE, 2005) e pelos 

“condenados da terra” (FANON, 2005), construindo uma narrativa historiográfica capaz de 

desconstruir a “colonialidade do poder”20 (QUIJANO, 1999), a qual sustenta as estruturas do 

“sistema-mundo moderno/colonial”. Essa expressão, utilizada por Aníbal Quijano (1999), nos 

conduz à reflexão de que o projeto da modernidade, aludido por Castro-Gómez (2005), inaugura 

a organização colonial do mundo, ou seja, a partir da conquista ibérica do continente americano 

inicia-se um processo de elaboração colonial dos saberes, das linguagens, da memória 

(MIGNOLO, 1995) e do imaginário (QUIJANO, 1992). Essa constituição colonial do mundo foi 

pertinentemente observada por Todorov (2003) quando escreveu: 

 

[...] é a conquista da América que anuncia e funda nossa identidade presente. 
Apesar de toda data que permite separar duas épocas ser arbitrária, nenhuma é 
mais indicada para marcar o início da era moderna do que o ano de 1492, ano 
em que Colombo atravessa o oceano Atlântico. Somos todos descendentes 
diretos de Colombo, é nele que começa nossa genealogia – se é que a palavra 
começo tem um sentido (TODOROV, 2003, p. 7). 

 

                                                           
19 Essa expressão é utilizada por Santiago Castro-Gómez para explicitar uma das principais características da 

modernidade, que é o desejo do ser humano de submeter a vida ao seu controle absoluto, tendo no 
conhecimento científico a bússola para a garantia desse controle. Em suas palavras, o projeto da modernidade 
exigiu, “[...] conceitualmente, elevar o homem ao nível de princípio ordenador de todas as coisas.” (CASTRO-
GÓMEZ, 2005, p. 170). 

20 Segundo Aníbal Quijano, a colonialidade do poder foi condição precípua para a consolidação do universalismo 
europeu, o qual estabeleceu classificações binárias para a compreensão do mundo e de suas diferentes culturas. A 
noção de colonialidade do poder ajuda a melhor entendermos a ideia defendida por Gayatri Spivak (2010) de que 
o projeto da modernidade foi promotor de violência epistêmica, a qual aniquilou sistemas transeculares de 
conhecimento dos povos colonizados, análise igualmente compartilhada por Vandana Shiva (2003), que 
apresenta como resultado dessa “injustiça cognitiva” (SANTOS, B., 2008) a produção monocultural da mente. 
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É no questionamento do imaginário colonial/imperial, reflexo de nossa ancestralidade 

ibérica, como nos faz crer Todorov (2003), que o pós-colonialismo afirma-se como o “outro lado 

da história”, tendo em vista que 

 

[...] a espoliação colonial é legitimada por um imaginário que estabelece 
diferenças incomensuráveis entre o colonizador e o colonizado. [Quando 
este] [...] aparece assim como o outro da razão, o que justifica o exercício de 
um poder disciplinar por parte do colonizador. A maldade, a barbárie e a 
incontingência são marcas identitárias do colonizado, enquanto que a 
bondade, a civilização e a racionalidade são próprias do colonizador (CASTRO-
GÓMEZ, 2005, p. 177-178, grifos do autor). 

 

Refletindo também sobre a questão da espoliação colonial, as palavras de Freire (2000) 

são assertivas. Disse ele: 

 

Não penso nada sobre o descobrimento porque o que houve foi conquista. E 
sobre conquista, meu pensamento em definitivo é o da recusa. A presença 
predatória do colonizador, seu incontido gosto de sobrepor-se, não apenas ao 
espaço físico mas ao histórico e cultural dos invadidos, seu mandonismo, seu 
poder avassalador sobre as terras e as gentes, sua incontida ambição de destruir 
a identidade cultural dos nacionais, considerados inferiores, quase bichos, nada 
disto pode ser esquecido quando, distanciados do tempo, corremos o risco de 
amaciar a invasão e vê-la como uma espécie de presente civilizatório do 
chamado Velho Mundo (FREIRE, 2000, p. 73-74, grifos do autor). 

 

Mediante a argumentação delineada anteriormente, pensamos que as contribuições da 

“sociologia das ausências”, desenvolvida por Santos, B. (2008), permitem admitir que o discurso 

pós-colonial promove a transformação de ausências em presenças frente ao imaginário 

eurocêntrico que construiu a invisibilidade e a consequente exclusão dos muitos mundos de vida 

dos povos colonizados. A consolidação desse imaginário, segundo Lander (2005), foi crucial para 

a universalização das experiências sociocultural e político-econômica europeias como parâmetros 

analíticos de todas as outras experiências humanas, contribuindo para mascarar uma experiência 

local sob o rótulo da universalidade. 

Immanuel Wallerstein (2007), em sua obra O universalismo europeu: a retórica do poder, mostra-

nos como a expansão europeia pelo resto do mundo, desde o Século XVI, envolveu conquistas 

militares, exploração econômica, destruição de sistemas políticos e injustiças das mais diversas. A 

retórica do poder utilizada para legitimar a dominação das grandes potências europeias sobre os 
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povos recém-conquistados foi a disseminação de valores tidos como universais, dos quais as 

ideias de “civilização”, de “desenvolvimento econômico”, de “progresso”, assim como as de 

“democracia” e de “direitos humanos” são exemplos cabais. Sobre essa questão, acentua 

Wallerstein (2007): 

 

A história do sistema-mundo moderno tem sido, em grande parte, a história da 
expansão dos povos e dos Estados europeus pelo resto mundo. [...] Na maioria 
das regiões do mundo, essa expansão envolveu conquista militar, exploração 
econômica e injustiças em massa. [...] O argumento mais comum é que tal 
expansão disseminou algo invariavelmente chamado de civilização, crescimento 
e desenvolvimento econômico ou progresso. Todas essas palavras foram 
interpretadas como expressão de valores universais incrustados no que se 
costuma chamar de lei natural. Por isso, afirmou-se que essa expansão não só 
foi benéfica para a humanidade como também historicamente inevitável 
(WALLERSTEIN, 2007, p. 29-30). 

 

A argumentação pós-colonial acentua que, mesmo depois do período de descolonização, 

ocorrido em meados do Século XX, essa retórica ainda continua consistente, legitimando a 

interferência das grandes potências mundiais na dinâmica social dos novos Estados nacionais. O 

direito à intervenção, sustentado pelo discurso religioso de outrora, deslocou-se para uma 

linguagem retórica baseada na defesa da democracia e dos direitos humanos (WALLERSTEIN, 

2007). Resta-nos saber quais são os conteúdos dessa “democracia” e o significado que possui a 

expressão “direitos humanos”, bem como conhecer a que interesses eles realmente atendem 

implicitamente. Essa é, portanto, uma inquietação que também impulsiona os estudos pós-

coloniais, abrindo um leque bastante vasto de interpretações que se amparam nas análises sobre 

os avatares coloniais e eurocêntricos. 

As reflexões pós-coloniais inseridas no interior do debate epistemológico também 

apresentam uma crítica bastante contundente ao eurocentrismo e ao seu pretenso desejo de 

universalidade. A esse respeito, as análises de Vandana Shiva são bastante pertinentes. A autora 

indiana denuncia a devastação de sistemas inteiros de tradições transeculares do conhecimento 

pelo colonialismo/imperialismo da racionalidade científica ocidental, o que provocou múltiplas 

estratégias de inferiorização do “outro”, as quais incidiram diretamente na formação de sujeitos 

humanos alheios ao seu próprio universo sociocultural, político-econômico e cognitivo-

epistêmico (GERMANO; SILVA; COSTA, 2010). 
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Shiva (2003) demonstra com bastante pertinência o fato de que o saber científico 

dominante é produtor de monoculturas da mente, as quais se manifestam através do 

desaparecimento das alternativas frente ao parâmetro hegemônico de pensar, de sentir e de viver 

a realidade. Partindo de uma observação provocativa, a autora indaga: “Com frequência, nos 

tempos de hoje, o extermínio completo da natureza, tecnologia, comunidades e até de uma 

civilização inteira não é justificado pela falta de alternativas?” (SHIVA, 2003, p. 15, grifo da 

autora). Face à própria pergunta, Shiva enfaticamente responde: “as alternativas existem, sim, 

mas foram excluídas. Sua inclusão requer um contexto de diversidade. Adotar a diversidade 

como uma forma de pensar, como contexto de ação, permite o surgimento de muitas opções” 

(SHIVA, 2003, p. 15, grifo nosso). 

As monoculturas da mente são o resultado da violência epistêmica perpetrada contra os 

sistemas tradicionais de saber, considerados pela razão científica dominante como “não saberes”. 

Eis o primeiro plano da violência epistêmica segundo a autora, que, entre outras palavras, 

acrescenta: 

 

O primeiro plano da violência desencadeada contra os sistemas locais de saber 
é não considerá-los um saber. A invisibilidade é a primeira razão pela qual os 
sistemas locais entram em colapso, antes de serem testados e comprovados 
pelo confronto com o saber dominante do Ocidente. A própria distância 
elimina os sistemas locais da percepção. Quando o saber local aparece de fato 
no campo da visão globalizadora, fazem com que desapareça negando-lhe o 
status de um saber sistemático e atribuindo-lhe os adjetivos de primitivo e 
anticientífico (SHIVA, 2003, p. 22-23, grifos da autora). 

 

Ao problematizar essa questão, Vandana Shiva observa que o saber dominante ocidental é 

antes um saber local que possui uma base social assentada em determinada cultura. O pretenso 

desejo de universalidade desse saber possui vinculação com o fato de emergirem no interior de 

uma cultura dominadora e colonizadora, daí porque a autora afirma que os “[...] sistemas 

modernos de saber são, eles próprios, colonizadores” (SHIVA, 2003, p. 21). O saber pós-

colonial, nessa perspectiva, busca acentuar a logicidade e a validade dos saberes locais, 

legitimando alternativas possíveis no campo da cognição. 

Diante do que foi posto, acreditamos que a apropriação, pelo campo educacional, das 

perspectivas teórico-políticas do pós-colonialismo, pode ser considerada como um importante 
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elemento para o desenvolvimento de uma reflexão crítica acerca da herança colonial nas 

dinâmicas educativas contemporâneas, tendo em vista que 

 

[...] a teoria pós-colonial é um importante elemento no questionamento e na 
crítica dos currículos centrados no chamado cânon ocidental das grandes 
obras literárias e artísticas. A teoria pós-colonial, juntamente com o feminismo 
e as teorizações críticas baseadas em outros movimentos sociais, como o 
movimento negro, reivindica a inclusão das formas culturais que refletem a 
experiência de grupos cujas identidades culturais e sociais são marginalizadas 
pela identidade europeia dominante (SILVA, T., 2011, p. 126, grifos do autor). 

 

 

3.1  A pedagogia de Paulo Freire e o pós-colonialismo: algumas considerações 

 

Ancorados no que afirmamos anteriormente, consideramos o legado político-pedagógico 

de Paulo Freire como um importante ponto de partida para a confluência entre o campo 

educacional e as teorias pós-coloniais, haja vista, conforme aponta o estudo de Lima (2011), sua 

contribuição para a crítica das inúmeras situações sociais de opressão que se revelam nos mais 

variados espaços socioeducacionais através do que denominou como educação bancária. Por isso, 

concordamos com Silva, T. (2011, p. 62), quando afirma que Paulo Freire “[...] inicia o que se 

poderia chamar, no presente contexto, de uma pedagogia pós-colonialista ou, quem sabe, de uma 

perspectiva pós-colonialista sobre currículo”. 

Nessa direção, cumpre observar que a obra de Paulo Freire construiu-se no devir 

socioeducacional de seu tempo, edificando-se em meio a lutas concretas perante a opressão, a 

exploração e a usurpação da humanidade das pessoas. Assim, e de modo mais pontual, 

argumentamos que a Pedagogia do Oprimido reflete todo um quadro estrutural de lutas sociais por 

libertação, tendo em vista que foi escrita em um contexto histórico no qual o espírito desse 

tempo foi expresso na busca pela independência dos povos africanos, os quais se rebelavam 

contra a dominação colonialista europeia (inglesa, francesa e portuguesa); no movimento de 

mulheres que lutavam por maior igualdade social perante os homens, redimensionando 

profundamente as relações entre os gêneros; nos muitos movimentos antirracistas, libertários, 

antiditatoriais e anti-imperialistas espalhados pelo mundo, a exemplo do movimento de maio de 

1968, na França (STRECK, 2009). 
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Todos esses movimentos, e outros, como a Primavera de Praga na antiga 

Tchecoslováquia; os intensos movimentos estudantis brasileiros contra o regime ditatorial; a luta 

por direitos civis e sociais no coração do império estadunidense, para citar alguns, contestavam os 

status quo social em que se localizavam, questionando e denunciando as estruturas de opressão que 

impediam a homens e a mulheres de serem mais, no sentido freireano desse termo. Ademais, não 

podemos esquecer que a Pedagogia do Oprimido também traz consigo as preocupações de Paulo 

Freire quanto aos contextos da América Latina, especialmente os do Brasil e sua Região 

Nordeste, todos eles marcados pela dominação imperial, pelas estruturas sociais produtoras de 

agudas desigualdades e pela expansão de regimes políticos ditatoriais implantados a partir de 

1964. 

Alia-se a isso, o fato de que a radicalidade teórica e prática do “que-fazer” de Paulo Freire 

traduz-se num discurso anticolonialista e pós-colonial engajado na produção de um “[...] espaço 

no qual as relações, ideologias e práticas sociais dominantes que suprimem a especificidade da 

voz do outro devem ser questionadas e superadas” (GIROUX, 1997, p. 15) com vistas à 

desconstrução das condições de subalternidade e silêncio.  Ainda segundo Henry Giroux, Paulo 

Freire 

 

[...] torna visível uma política que liga o sofrimento humano a um projeto de 
esperança, não como um mergulho numa textualidade divorciada da luta 
humana, mas enquanto política de alfabetização forjada no deslocamento 
político e material dos regimes que exploram, oprimem, expulsam, mutilam e 
arruínam a vida humana (GIROUX, 1997, p. 16). 

 

Nesse horizonte, a possibilidade de uma “pedagogia pós-colonialista”, ou uma 

“perspectiva pós-colonialista sobre o currículo”, conforme sinaliza Silva, T. (2011), pode ser 

visualizada de modo mais manifesto na Pedagogia do Oprimido, obra na qual Paulo Freire endossa 

sua crítica em torno do que ele próprio denominou de “estrutura opressora”, a qual, mediante a 

reflexão desenvolvida na obra supracitada, conduz àquilo a que Quijano (2005) e Mignolo (2007) 

denominaram de “colonização do ser” ou “colonização cognitiva”, respectivamente. 

Salientamos, diante disso, que ao refletir sobre os pressupostos da teoria da ação 

antidialógica, Paulo Freire nos oferece elementos para melhor entendermos essa colonização do 
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ser ou colonização cognitiva através de sua crítica aos processos de invasão cultural. Diz ele a 

esse respeito: 

 

Desrespeitando as potencialidades do ser a que condiciona, a invasão cultural é 
a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, 
impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao 
inibirem sua expansão. Nesse sentido, a invasão cultural, indiscutivelmente 
alienante, realizada maciamente ou não, é sempre uma violência ao ser da 
cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. 
Por isso é que, na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades de 
ação antidialógica, os invasores são os autores e os atores do processo, seu 
sujeito; os invadidos, seus objetos. Os invasores optam; os invadidos seguem 
sua opção. [...] Os invasores atuam; os invadidos têm a ilusão de que atuam, na 
atuação dos invasores. [...] Na verdade, toda dominação implica uma invasão, 
não apenas física, visível, mas às vezes camuflada, em que o invasor se 
apresenta como se fosse o amigo que ajuda. No fundo, invasão é uma forma de 
dominar econômica e culturalmente o invadido. Invasão realizada por uma 
sociedade matriz, metropolitana, numa sociedade dependente, ou invasão 
implícita na dominação de uma classe sobre outra, numa mesma sociedade 
(FREIRE, 2005, p. 173-174). 

 

Desse modo, ao atentarmos para o fato de que uma das premissas fundantes das teorias 

pós-coloniais é a constatação de que entre as diferentes culturas existem relações de poder e 

dominação que necessitam de um questionamento mais profícuo que oriente a ação de 

modificação dessas relações, as quais são resquícios de uma dinâmica colonialista no âmbito de 

uma nova ordem societária, observamos que tal necessidade se apresenta no conjunto da obra de 

Paulo Freire, notadamente em sua obra de maior repercussão mundial: a Pedagogia do Oprimido 

(LIMA, 2011). 

Esse livro nos oferece uma leitura ao mesmo tempo perturbadora e motivadora. 

Perturbadora porque questiona a vida opressora de nossas sociedades cada vez mais desiguais; 

porque recusa o tempo presente como cárcere da história (SHOR, In: GADOTTI, 1996, p. 565) 

e, sobretudo, porque é uma obra que nos obriga a desromantizar nossa visão de educação, 

mostrando explicitamente o conteúdo político da prática educativa e o seu papel na confirmação 

ou na contestação do status quo social. Mas, de igual modo, é uma obra motivadora, inspiradora da 

esperança, do sonho, da ação concreta diante da transformação de nós mesmos e do mundo em 

que vivemos. Ao escrever a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire 
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[...] fez mais do que oferecer um livro perturbador a respeito da educação. Ele 
instigou os educadores e estudantes a que mudássemos a nós mesmos na 
história e a mudarmos o modo como ensinamos. Para muitos de nós, esse livro 
foi um guia e uma inspiração no combate ao autoritarismo da educação. Deu 
origem, também, a um movimento internacional de educadores que querem 
transformar as sociedades dentro das quais ensinam (SHOR, In: GADOTTI, 
1996. p. 566). 

 

Percebemos, com base nisso, que a Pedagogia do Oprimido promoveu uma inflexão nas 

teorias e nas práticas pedagógicas na segunda metade do Século XX ao apresentar as bases 

antropológicas de uma educação insubmissa no tocante a todas as formas de dominação e 

opressão. É, pois, a reescrita de uma narrativa da educação como projeto político que busca 

romper com as plurais formas de dominação e com os diversos matizes do colonialismo, 

ampliando a discussão em torno de princípios e de práticas socioeducacionais que privilegiam a 

dignidade humana, a liberdade e a justiça social. 

O texto tem início com uma dedicatória mergulhada na esperança e no sonho, mas 

também no chamamento político àqueles que, descobrindo-se no mundo, lutam por sua 

transformação. Diz o seu autor: “Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem e, 

assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (FREIRE, 2005, p. 23). 

Nos escritos da Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire não fez referência explícita ao 

significado do termo “esfarrapados do mundo”, porém, podemos apreendê-lo através da 

argumentação que constrói baseado na categoria conceitual de “oprimido”. E quem é o 

“oprimido” para Freire? Em linhas gerais, afirmamos que os oprimidos são todos aqueles 

impedidos de serem mais, proibidos de serem no mundo e com o mundo, aqueles renegados e 

aquelas renegadas, interditadas e interditados, proibidos de ser, proibidos de humanizar-se 

(FREIRE, 2003). A opressão, ao transformar o ser humano em ser oprimido, desumaniza-o, 

negando-lhe a vocação ontológica de todo e qualquer indivíduo da espécie humana. Para Freire 

(2005), a desumanização é 

 

vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada na 
injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores. Mas afirmada 
no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação de 
sua humanidade roubada. A desumanização, que não se verifica apenas nos que 
têm sua humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos 
que a roubam, é distorção da vocação do ser mais (FREIRE, 2005, p. 32, grifo 
do autor). 
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A esse debate, Paulo Freire convergiu as reflexões sobre a consciência crítica, condição 

indispensável para humanização de homens, de mulheres e do mundo que os envolve. Daí que 

defendesse uma educação como prática de liberdade, como propulsora da consciência crítica e 

capaz de promover a inserção, no centro do palco histórico, dos oprimidos, dos sujeitos 

humanos invisibilizados e silenciados durante séculos de opressão colonial/imperial. 

Nas palavras de Freire (2005), a pedagogia do oprimido é 

 

[...] aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou 
povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que 
faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que 
resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta 
pedagogia se fará e refará (FREIRE, 2005, p. 34, grifos do autor). 

 

Com esse pensamento, a obra traz em seu âmago não somente a tese do necessário 

protagonismo das classes subalternas no projeto de mudança social, mas, ao mesmo tempo, a 

noção do protagonismo cognitivo dos oprimidos no próprio curso de construção do 

conhecimento, ou seja, no processo de “[...] aprender a escrever a sua vida, como autor e como 

testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se” (FIORI, In: 

FREIRE, 2005, p. 8). Afinal, como bem salienta Santos (2008), não há a possibilidade de uma 

justiça social global sem uma concomitante justiça cognitiva global. 

A ideia de protagonismo dos oprimidos enunciada por Freire (2005) e reafirmada por 

Zitkoski (2006) tem como pressuposto básico a conscientização. Esta não é apenas 

conhecimento ou reconhecimento da realidade que os circunda, mas, de igual modo, opção, 

decisão e compromisso. Nesse sentido, a emergência da consciência crítica exige um trabalho 

formador, e a proposta paulofreireana de alfabetização desemboca no princípio de que 

 

pensar o mundo é julgá-lo; [...] o alfabetizando, ao começar a escrever 
livremente, não copia palavras, mas expressa juízos. Estes, de certa maneira, 
tentam reproduzir o movimento de sua própria experiência; o alfabetizando, ao 
dar-lhes forma escrita, vai assumindo, gradualmente, a consciência de 
testemunha de uma história de que se sabe autor. Na medida em que se percebe 
como testemunha de sua história, sua consciência se faz reflexivamente mais 
responsável dessa história (FIORI, In: FREIRE, 2005, p. 12). 

 

Em seguida, o autor acrescenta que a proposta educativa de Paulo Freire 
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[...] não ensina a repetir palavras, não se restringe a desenvolver a capacidade de 
pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso abstrato; simplesmente 
coloca o alfabetizando em condições de poder re-existenciar criticamente as 
palavras de seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua 
palavra (FIORI, In: FREIRE, 2005, p. 12). 

 

Ao analisarmos mais detidamente a justificativa dada por Paulo Freire à necessidade da 

pedagogia do oprimido, observamos alguns aspectos que nos conduzem a uma melhor 

problematização sobre o significado da consciência crítica, que, para ele, resulta da práxis, ou seja, 

do movimento de viver o mundo, refletir sobre ele e a ele voltar de modo problematizado 

visando à sua modificação. Em outras palavras, é colocar-se diante dos problemas da atmosfera 

social e compreender as razões da miséria e da fome de milhões, da distância abissal entre os cada 

vez mais ricos e os cada vez mais pobres, do frio que rasga a pele dos sem-teto, da justa ira dos 

sem-terra, dentre tantas outras formas de injustiça social. 

Decerto, “quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora 

sobre a qual elas devem incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem nela 

criticamente” (FREIRE, 2005, p. 44, grifo do autor). O desvelamento crítico dessa realidade, 

contudo, resulta de um trabalho formador não necessariamente formal, para o qual Paulo Freire 

denominou de “educação libertadora”. Apoiados na compreensão de Vasconcelos e Brito (2009), 

por “educação libertadora” podemos entender aquela educação que 

 

[...] envolve a formação do educando em um ser crítico, que pensante, agente e 
interveniente no mundo, sente-se capaz de transformá-lo. Para isto, precisa ter 
conhecimento do mundo e analisá-lo criticamente. Configura-se como o 
crescimento da consciência crítica; é poder de domínio na construção de uma 
sociedade mais igualitária, onde as pessoas realizem plenamente seu potencial 
humano (VASCONCELOS; BRITO, 2009, p. 88). 

 

Desse modo, a educação como prática da liberdade, reafirmada por Paulo Freire em seu 

livro Pedagogia do Oprimido, bem como ao longo de toda a sua vida, significa pronunciar 

criticamente o mundo e modificá-lo através do engajamento ativo em face das problemáticas 

sociais, culturais, políticas, econômicas e epistêmicas, tendo em vista que, com a palavra, o ser 

humano se faz humano, e, ao dizê-la, assume conscientemente sua condição humana, 

desconstruindo sua situação de subalternidade, de invisibilidade e de silêncio. 
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Ao considerarmos as contribuições da pensadora indiana Gayatri Spivak (2010), damos 

visibilidade ao caráter pós-colonial não somente da concepção de educação paulofreireana, mas, 

sobretudo, à originalidade de sua prática de alfabetização, pois, ao colocar o oprimido no centro 

do processo de construção do conhecimento, torna-o visível, oportunizando-lhe o direito à fala, à 

voz, direito este indispensável quando a luta é pela desconstrução da subalternidade e das 

condições de silêncio. Ademais, Paulo Freire não se propôs a falar pelos oprimidos, mas 

trabalhou eticamente pela construção de espaços nos e pelos quais as camadas oprimidas da 

sociedade pudessem se fazer protagonistas de seus processos formativos e de suas próprias 

histórias através do uso da palavra, postura radicalmente oposta à prática da educação por ele 

qualificada como bancária (LIMA, 2011). 

Em consonância a isso, ao refletir sobre os processos bancários da educação como 

instrumentos de opressão, Paulo Freire acentuou o caráter vertical e fundamentalmente narrador 

de tais processos. Por educação bancária podemos entender o desdobramento de uma estrutura 

social de opressão que se realiza no âmbito educativo, no qual o ato pedagógico se assenta no ato 

de depositar conhecimentos na mente dos educandos, encarados como seres passivos diante da 

construção do próprio saber. Como possui um aspecto exclusivamente narrador e dissertador, 

esse tipo de educação 

 

[...] conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais 
ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos 
pelo educador. Quanto mais vá enchendo os recipientes com seus depósitos, 
tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente encher, tanto 
melhores educandos serão (FREIRE, 2005, p. 66, grifos do autor). 

 

Vemos que o educador, nessa concepção, é o sujeito do conhecimento, aquele que tudo 

sabe e cuja principal tarefa é a de transferir seu conhecimento ao educando, cuja única margem 

de ação que a eles se oferece “[...] é a de receberem os depósitos” [realizados pelo educador], 

guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fixadores das coisas que 

arquivam” (FREIRE, 2005, p. 66). Vemos, com isso, que não se trata de uma mera transferência 

ou doação de conhecimento do educador para o educando, mas a afirmação e a reprodução de 

uma estrutura social de opressão produtora da colonização do ser, a qual assegura a cultura do 
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silêncio e, por extensão, a manutenção dos privilégios que garantem as assimetrias entre as 

sociedades e as culturas (GIROUX, 1999). 

 

Na educação bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato 
de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se 
verifica nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a 
sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação 
bancária mantém e estimula a contradição (FREIRE, 2005, p. 67, grifos do 
autor). 

 

Ao mesmo tempo em que denuncia a reprodução dessa estrutura opressora pela educação 

bancária, Paulo Freire anuncia um outro tipo de prática educativa capaz, ao seu ver, de promover 

o questionamento em torno das condições sociais de opressão. Ele propõe, nesses termos, uma 

pedagogia crítica voltada para a possibilidade de conscientização dos oprimidos, ou seja, uma 

educação problematizadora que estimule a leitura crítica do mundo. Com esse raciocínio, ao 

defender uma educação como prática da liberdade, Paulo Freire estava seguro de que 

 

críticos seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis. Isto é, se nossa 
ação involucra uma crítica reflexão que organizando cada vez o pensar, nos leva 
a superar um conhecimento estritamente ingênuo da realidade. Este precisa 
alcançar um nível superior, com que os homens cheguem à razão da realidade. 
Mas isto exige um pensar constante, que não pode ser negado às massas 
populares, se o objetivo visado é a libertação (FREIRE, 2005, p. 148-149). 

 

Em Cartas à Guiné-Bissau, percebemos a mesma preocupação quando expressa: 

 

[...] para os colonizados que passaram pela alienante experiência da educação 
colonial, a positividade desta educação ou de alguns de seus aspectos só existe 
quando, independentizando-se, a rejeitam e a superam. E isto implica na 
transformação radical do sistema educacional herdado do colonizador, o que 
não pode ser feito, porém, de maneira mecânica. Envolvendo uma decisão 
política, em coerência com o projeto de sociedade que se procura criar, esta 
transformação radical requer certas condições materiais em que se funde, ao 
mesmo tempo em que as incentive (FREIRE, 1978, p. 20-21, grifo do autor). 

 

Dessa maneira, ao anunciar uma prática de libertação dos oprimidos pelos próprios 

oprimidos por meio de uma educação problematizadora/conscientizadora, Paulo Freire propõe o 

questionamento e a criticização das contradições, tensões e conflitos sociais através de um 

trabalho político-pedagógico pautado na organização de temas geradores, colaborando para as 

discussões em torno do desenvolvimento de um currículo pós-colonial capaz de ler criticamente 
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novas condições e relações de opressão, exploração e subalternidade que se desdobram nos 

arranjos societários contemporâneos. 

Esse currículo pós-colonial, oriundo da pedagogia política de Paulo Freire, também 

possibilita a realização de uma “pedagogia das ausências”, em cujo âmago encontramos 

sustentação para pôr em movimento uma prática contra-hegemônica em educação. Em Por uma 

Pedagogia da Pergunta, Freire e Faundez (1985) escrevem que “quando o colonizador é expulso, 

quando deixa o contexto geográfico do colonizado, permanece no contexto cultural e ideológico, 

permanece como sombra introjetada no colonizado” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 111, grifo 

dos autores). Mediante essa afirmação, a pergunta que se impõe face aos resquícios do 

colonialismo nas dinâmicas sociais que o vivenciaram é saber qual o papel da pedagogia, da 

educação e das instituições educativas formais ou não na desconstrução das “[...] formas 

canônicas de aprender-construir-ser no mundo” (LANDER, 2005, p. 39). 

Acreditamos que não existem receitas, nem tampouco manuais que nos orientem frente a 

essa necessária tarefa. Contudo, existem alternativas que se abrem ao debate, e, dentre elas, a 

possibilidade de se colocar em prática uma pedagogia das ausências que se proponha a dialogar 

com os contextos locais, desvelando e problematizando as contradições sociais que lhes são 

específicas, assim como seja capaz de visibilizar lógicas cognitivas que o discurso hegemônico se 

empenhou em classificar como ignorantes, primitivas, inferiores e improdutivas. 

Nessa direção, encontramos na pedagogia política de Paulo Freire um importante 

fundamento para iniciarmos a construção de outro mundo possível, no qual uma racionalidade 

cosmopolita possa superar as inúmeras formas de injustiça cognitiva perpetradas pela 

epistemologia ocidental predominante. Essa construção, todavia, começa a partir da 

transformação das pessoas, educando-as para o pensamento crítico que, sendo capaz de operar a 

descolonização de mentes, oportunize a formação omnilateral dos sujeitos humanos, imperativo 

urgente em um mundo dominado, particularmente, pela monocultura dos mercados, a qual reduz 

o ser humano a uma simples engrenagem da máquina capitalista neoliberal. 

O texto da Pedagogia do Oprimido, de acordo com Lima (2011), nos oferece pertinentes 

observações a esse respeito, pois além de legar aos educadores e educadoras de todo o mundo 

uma mensagem de luta e esperança, nos deixou, igualmente, uma nova maneira de encarar e 
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vivenciar a prática educativa ao apresentar elementos para visibilizar o que foi ocultado, tornando 

visível e audível, respectivamente, as ausências e os silêncios daqueles que não são vistos nem 

ouvidos pelas culturas da invisibilidade e do silêncio. 

 

Nesse sentido é que a investigação do tema gerador, que se encontra contido 
no universo temático mínimo (os temas geradores em interação), se realizada 
por meio de uma metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar sua 
apreensão, insere ou começa a inserir os homens numa forma crítica de 
pensarem seu mundo. [...] A investigação da temática, [...], envolve a 
investigação do próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos 
homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os 
homens, e sempre referido à realidade (FREIRE, 2005, p. 112-117, grifo do 
autor). 

 

Essa obra, bem como a práxis de Paulo Freire, faz parte, nesse contexto, de uma nova 

“geopolítica do conhecimento” (ROMÃO, 2008), cuja movimentação epistemológica abre 

possibilidades para a valorização das razões oprimidas através de uma prática pedagógica de 

construção coletiva, emancipatória e dialogal que promove a visibilidade dos oprimidos e a 

audibilidade de suas vozes, bem como propicia a problematização das questões sociais inerentes 

aos processos de ensino e de aprendizagem. 

Ao enxergar no diálogo a base de uma educação conscientizadora, Paulo Freire propõe 

uma educação para a audição, defendendo uma prática formativa cujo conteúdo se faz a partir de 

uma polifonia de vozes que trazem consigo denúncias de uma realidade que oprime, mas também 

anúncios de esperança para a construção de outro tipo de organização social. Freire escreveu uma 

pedagogia do oprimido, partejando também uma pedagogia dos silenciados e invisibilizados, 

acreditando que 

 

educar para um outro mundo possível é visibilizar o que foi escondido para 
oprimir, é dar voz aos que não são escutados. A luta feminista, o movimento 
ecológico, o movimento zapatista, o movimento dos sem terra e outros, 
tornaram visível o que estava invisibilizado por séculos de opressão. Paulo 
Freire foi um exemplo de educador de um outro mundo possível, colocando no 
palco da história o oprimido, visibilizando o oprimido e sua relação com o 
opressor. Educar para um outro mundo possível deve incluir uma pedagogia 
das ausências (Boaventura de Souza [sic.] Santos), isto é, mostrar o que foi 
ausentado historicamente pelas culturas dominantes, aquilo que foi tornado 
estranho pela sobrevalorização do científico em detrimento do não-científico, 
pelo não reconhecimento do saber da experiência feito, pela sobrevalorização 
do produtivo em detrimento do não-produtivo. Não há justiça social sem 
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justiça cognitiva. Educar para um outro possível é educar para a emergência do 
que ainda não é, o ainda-não, a utopia (GADOTTI, s/d, In: www.cifa.org.br). 

 

A esse respeito, acrescenta Romão (2008): 

 

Paulo Freire desenvolveu uma síntese que abre espaços para abrigar todas as 
epistemologias alternativas. Ao propor a escuta, nos Círculos de Cultura, a 
todas as expressões, inclusive, às dos oprimidos, na verdade Paulo Freire 
sintetizou não somente a possibilidade do resgate das racionalidades silenciadas, 
como também o das epistemologias contemporâneas que tentam a construção 
de uma nova geopolítica do conhecimento fora do âmbito das epistemologias 
hegemônicas (ROMÃO, 2008, p. 81, grifo do autor). 

 

Na esteira desse raciocínio, acreditamos que ao propor uma pedagogia dos oprimidos, 

Paulo Freire escrevia, ao mesmo tempo, uma pedagogia das ausências, uma proposta educativa 

voltada para aquilo que existe, mas que foi construído simbolicamente como inexistente, assim 

como para ouvir aquilo que é audível, mas que foi silenciado. Nesse sentido, Boaventura de Sousa 

Santos nos traz pertinentes observações ao argumentar que um trabalho educativo baseado na 

pedagogia das ausências tem de levar em conta o conflito, pois este serve, 

 

[...] antes de mais nada, para vulnerabilizar e desestabilizar os modelos 
epistemológicos dominantes e para olhar o passado através do sofrimento 
humano que, por via deles e da iniciativa humana a eles referida, foi 
indesculpavelmente causado. Esse olhar produzirá imagens desestabilizadoras 
susceptíveis de desenvolver nos estudantes e nos professores a capacidade de 
espanto e de indignação e a vontade de rebeldia e de inconformismo. Essa 
capacidade e essa vontade serão fundamentais para olhar com empenho os 
modelos dominados ou emergentes através dos quais é possível aprender um 
novo tipo de relacionamento entre saberes e portanto entre pessoas e grupos 
sociais. Um relacionamento mais igualitário, mais justo que nos faça aprender o 
mundo de modo edificante, emancipatório e multicultural (SANTOS, B., 1996, 
p. 33). 

 

Acrescentando ainda: 

 

Professores e alunos terão de se tornar exímios nas pedagogias das 
ausências, ou seja, na imaginação da experiência passada e presente se outras 
opções tivessem sido tomadas. Só a imaginação das consequências do que 
nunca existiu poderá desenvolver o espanto e a indignação perante as 
consequências do que existe (SANTOS, B., 1996, p. 22-23, grifo nosso). 

 

Entendemos, desse modo, que a pedagogia das ausências é também um imaginário das 

experiências sociais passadas e presentes, como faz crer Santos, B. (1996), bem como uma 
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“psicanálise histórico-sócio-cultural e política”21 da prática educativa que, por meio da fala e da 

voz em torno daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer, busca tornar conscientes saberes e 

práticas sociais que foram reprimidos para o inconsciente epistemológico das sociedades 

humanas, contribuindo, nesses termos, para uma contra-hegemonia educacional que se empenhe 

na problematização dos conflitos e contradições da atmosfera social que envolve os sujeitos em 

condições desumanas de exploração, opressão e subalternidade. 

Diante disso, fica clara a adoção, de nossa parte, da pedagogia política de Paulo Freire 

como fio condutor para as aproximações entre o que compreendemos por “currículo 

encarnado” e as teorias pós-coloniais, tendo em vista que há, conforme foi evidenciado, 

afinidades entre o pensamento freireano e as teorias que se inserem no âmbito do pós-

colonialismo. Dessa maneira, entendemos que o “currículo encarnado”, ao fundamentar-se nas 

propostas freireanas de uma educação insubmissa a toda forma de opressão, exploração e 

subalternidade, se aproxima, sob ponto de vista semelhante, dos estudos pós-coloniais, os quais, 

inseridos no campo educacional, questionam relações e práticas neocoloniais no interior dos 

processos socioeducacionais contemporâneos, reivindicando, de igual modo,  a emancipação 

social por meio de um projeto educativo centrado na busca pela conscientização em torno das 

situações sociais de desumanização do ser mais dos seres humanos. 

                                                           
21  Palavras de Erich Fromm ao se referir à pedagogia política proposta por Paulo Freire. In: Pedagogia da 

Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido (1992, p. 106). 
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[4] 
O “CURRÍCULO ENCARNADO” E O PÓS-COLONIALISMO 

(AFINIDADES) 
 

 

Em páginas anteriores, quando da reflexão sobre as teorias pós-coloniais, observamos que 

o Ocidente, particularmente a Europa, construiu uma narrativa de si como modo superior de ser, 

de estar e de conhecer o mundo, desqualificando e inferiorizando as muitas outras formas através 

das quais os diferentes povos tinham para interagir com a natureza, com o cosmos e consigo 

mesmos. De modo semelhante, sinalizamos também que a empreitada colonial ocupou vastos 

territórios, expropriou culturas e riquezas, promoveu genocídio e epistemicídio, destruindo por 

completo sistemas inteiros de conhecimentos, de organizações sociais, culturais, políticas e 

econômicas (TODOROV, 2003). 

Como legado, o colonialismo/imperialismo deixou quadros agudos de desigualdades e 

injustiças sociais no contexto dos povos subjugados, além de uma herança epistemológica do 

eurocentrismo que “[...] nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo em que 

vivemos e das epistemologias que lhes são próprias” (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 10). Isso 

cooperou, mediante pontua Asante (1987), para a produção da “europeização da consciência 

humana”, a qual contribuiu para naturalizar a experiência europeia sob o signo da universalidade, 

parâmetro por meio do qual todas as outras experiências humanas foram e continuam, em menor 

ou em maior grau, a serem julgadas e debeladas. 

Santos, B. e Meneses (2010) sinalizam, diante disso, que a universalização da cosmovisão 

europeia ocidental é o resultado de uma intervenção epistemológica que só foi possível com base 

no uso da força com que a intervenção política, econômica e militar do colonialismo e do 

capitalismo modernos se impuseram aos arranjos societários não-europeus e não-cristãos, 

desencadeando ações epistemicidas, perpetradas por um conhecimento exógeno que suprimiu 

muitas das práticas sociais de conhecimento dos povos dominados. Dizem eles a esse respeito: 

 

De facto, sob o pretexto da missão colonizadora, o projeto da colonização 
procurou homogeneizar o mundo, obliterando as diferenças culturais. Com 
isso, desperdiçou-se muita experiência social e reduziu a diversidade 
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epistemológica, cultural e política do mundo. Na medida em que sobreviveram, 
essas experiências e essa diversidade foram submetidas à norma epistemológica 
dominante [...] (SANTOS, B.; MENESES, 2010, p. 16-17, grifo dos autores). 

 

As marcas dessa herança epistemológica se fazem sentir na dependência epistêmica que 

legitima o paradigma de conhecimento da modernidade eurocêntrica como superior e universal, 

em detrimento de inúmeras outras perspectivas de racionalidade não europeias, as quais, por 

serem descritas como epistemologias primitivas, são desclassificadas e endereçadas ao 

esquecimento ideológico e proposital. Consolida-se, nesse sentido, uma relação de subalternidade 

no plano epistemológico, produzindo não apenas a perda de uma autorreferência epistemológica 

genuína, mas também, e sobretudo, uma perda ontológica: “[...] saberes inferiores próprios de 

seres inferiores” (SANTOS, B.; MENESES, 2010, p. 17). 

Essas e outras questões, já elencadas no decurso das nossas reflexões, produziram e 

prosseguem a reforçar espólios materiais e culturais de subserviência, os quais tendem a 

perpetuar-se no contexto contemporâneo das sociedades exploradas pelas grandes potências 

coloniais do passado, bem como pelos poderosos impérios atuais, a exemplo dos Estados 

Unidos, da Inglaterra e da Alemanha. Assim, é diante desse cenário que os estudos pós-coloniais 

veem propiciando o desdobramento de um debate crítico em torno dos problemas de um mundo 

formatado com base no colonialismo e no imperialismo (QUAYSON, 2000), buscando produzir 

uma releitura da experiência colonial/imperial e de seus efeitos nas mais variadas esferas da vida 

social contemporânea, visto que, conforme expressa Porto-Gonçalves (2005, p. 13), apoiado nas 

reflexões de Aníbal Quijano (2004), “[...] o fim do colonialismo não significou o fim da 

colonialidade”22. 

Em concordância com o raciocínio acima, refletem Santos, B. e Meneses (2010): 

 

[...] o fim do colonialismo político, enquanto forma de dominação que envolve 
a negação da independência política de povos e/ou nações subjugados, não 
significou o fim das relações sociais extremamente desiguais que ele tinha 
gerado, (tanto relações entre Estados como relações entre classes e grupos 

                                                           
22  Em breve síntese, enquanto o “colonialismo” tem claras vinculações com aspectos históricos e geográficos, a 

“colonialidade” nele engendrada é mais profunda e duradoura, operando ao nível da intersubjetividade. Como 
processo, a “colonialidade” revela-se como extensão do poder colonial que continuou a existir mesmo após a 
independência política das antigas colônias. Trata-se de relações de exploração, opressão e subalternidade que se 
manifestam de formas variadas no contexto societário contemporâneo, sustentando novas relações de poder e 
dominação entre Estados e nações (QUIJANO, 2010). 
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sociais no interior de um mesmo Estado). O colonialismo continuou sobre a 
forma de colonialidade de poder e de saber [...] (SANTOS, B.; MENESES, 
2010, p. 18). 

 

É no âmbito desse panorama, portanto, que inserimos as discussões sobre o “currículo 

encarnado” em suas afinidades com as reflexões pós-coloniais, tendo em vista que, consoante 

acreditamos, esse tipo de currículo pode contribuir para a problematização de relações 

neocoloniais na tessitura socioeducacional, especialmente daquelas que se desenvolvem no 

espaço escolar. 

Dessa forma, corroboramos a ideia de que o “currículo encarnado” opera uma denúncia à 

colonização do ser, perpetrada por uma educação de natureza bancária, a qual, respaldada em um 

“bem comum” supostamente universal, silencia as negatividades concretas do devir social, 

ocultando, por consequência, as alternativas possíveis a uma educação voltada para a 

conscientização, humanização e emancipação dos seres humanos. 

Ainda mais, pontuamos que as análises delineadas por Gouvêa da Silva (2004) em seus 

estudos sobre movimentos de reorientação curricular acentuam a crítica ao modus operandi da 

colonialidade em seu aspecto cultural e epistêmico, no qual a educação, em sua amplitude, faz 

parte indissociavelmente. Salientamos, de igual modo, um pensamento bastante pertinente à 

crítica aos processos de dominação cognitiva instaurados a partir da colonização europeia no 

continente latino-americano, como também às tantas outras formas de dominação marcadas pela 

imposição do universalismo europeu. 

Sustentamos, por fim, a afirmação de que o “currículo encarnado” assenta-se na ideia de 

libertação através da práxis como pressuposto para a mobilização da consciência crítica, 

direcionada, dentre outros aspectos, para a desnaturalização e a desconstrução das formas 

hegemônicas de ser e estar no mundo, trazendo, dessa maneira, a possibilidade de um novo 

“lugar de enunciação” no qual as vozes das vítimas do sistema podem se tornar audíveis e 

contribuir para a superação das condições de opressão, exploração e subalternidade nas quais se 

encontram envolvidas. 
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4.1  O “currículo encarnado” como prática político-pedagógica pós-colonial 
 

Começamos por sinalizar que uma das principais inclinações pós-coloniais do “currículo 

encarnado” assenta-se em sua profunda crítica ao pretenso desejo de universalidade das 

propostas curriculares amparadas em positividades generalizantes que tornam homogêneos 

contextos e sujeitos específicos, descaracterizando-os e destituindo-os de suas peculiaridades. 

Para Gouvêa da Silva (2004), é a visão eurocêntrica que, em menor ou em maior grau, 

fundamenta grande parte dessas positividades educacionais contemporâneas, colonizando 

cognitivamente o plano da prática curricular ao definir 

 

[...] os critérios apriorísticos adotados para a seleção dos conhecimentos 
sistematizados que comporão o rol de conteúdos das disciplinas, as 
metodologias explanativas priorizadas no processo de ensino-aprendizagem, a 
organização de uma gramática escolar prescritiva, a submissão institucional do 
tempo-espaço pedagógico ao administrativo, [...]. (GOUVÊA DA SILVA, 
2004, p. 99). 

 

Essa visão eurocêntrica entranhada no devir pedagógico promove a naturalização das 

relações que se desdobram no âmbito educativo, refletindo o universalismo europeu que se 

reveste sob a forma de pacotes educacionais exógenos destinados a diferentes paisagens 

socioeducacionais em suas múltiplas configurações. Tais pacotes são assimilados e defendidos 

como elementos civilizacionais capazes de “corrigir” desvios em relação ao padrão supostamente 

“normal” e “civilizado”, que é a experiência europeia. Lander (2005) nos mostra como diferentes 

recursos históricos têm servido para sustentar a concepção eurocêntrica de evolucionismo social. 

Expressa ele: 

 

Os diferentes recursos históricos (evangelização, civilização, o fardo do 
homem branco, modernização, desenvolvimento, globalização) têm todos 
como sustento a concepção de que há um padrão civilizatório que é 
supostamente superior e normal. Afirmando o caráter universal dos 
conhecimentos científicos eurocêntricos abordou-se o estudo de todas as 
demais culturas e povos a partir da experiência moderna ocidental, 
contribuindo desta maneira para ocultar, negar, subordinar ou extirpar toda 
experiência ou expressão cultural que não corresponda a esse dever ser [...]. 
(LANDER, 2005, p. 36, grifos do autor). 
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Ao problematizar os fundamentos eurocêntricos das positividades apriorísticas que 

sustentam grande parte das propostas curriculares contemporâneas, Gouvêa da Silva (2004) 

observa que há uma valorização ingênua em torno de um “bem comum universal” transcendente 

à prática política e sociocultural de indivíduos e grupos sociais, o que contribui para colocar em 

movimento uma ação educativa que não possui relação orgânica com as realidades nas quais se 

realiza. Praticadas dentro desse modelo pré-formatado, distanciam-se das necessidades concretas 

dos sujeitos no que concerne à discussão em torno das “situações-limites” que os afetam. 

O caráter “sagrado” dessas positividades abstratas, fundamentadas em um suposto 

humanismo civilizatório, instituiu-se, mediante analisa Gouvêa da Silva (2004), em mentalidades e 

espíritos curriculares, transformando-se em rotinas pedagógicas que as tem como valores 

educacionais incontestáveis em favor do primado do “bem”. Esse autor é incisivo ao declarar que 

 

[...] só um estado falso de realidade é capaz de servir de referência para legitimar 
ideologicamente tais positividades apriorísticas da prática educativa 
hegemônica. O uso irrestrito dessa positividade discursiva busca, acriticamente, 
legitimar práticas curriculares arraigadas na tradição sociocultural escolar, 
presente tanto nas propostas educacionais convencionais quanto em muitos 
projetos pretensamente inovadores ou reformistas. Desconsideram a 
materialidade da vida comunitária, generalizam e homogeinizam (sic.) 
comportamentos, conhecimentos e práticas, desqualificando sujeitos e 
contextos. Portanto, desse discurso educacional fundamentado na positividade 
emanam atividades curriculares que negam sujeitos e contextos e, ao mesmo 
tempo é construída uma verdade positiva desumanizadora (GOUVÊA DA 
SILVA, 2004, p. 92). 

 

Esse discurso do “bem comum universal” tem profundas relações com aquilo a que 

Wallerstein (2007) caracteriza como universalismo europeu, estando presente nas mais variadas 

instâncias da vida social. As contribuições desse autor nos permitem considerar que esse “bem 

comum universal” faz parte de uma superestrutura ideológica utilizada pelas grandes potências 

centrais do sistema-mundo moderno capitalista para sustentar práticas de dominação encapadas 

por valores considerados universais e, por isso mesmo, indiscutíveis. 

Em nome desses valores, como os de “civilização”, “democracia” e “direitos humanos”, 

só para ilustrar alguns, legitimou-se/legitima-se uma rationale que serviu/serve para a agressão e a 

intervenção, tanto das antigas metrópoles coloniais, quanto das nações imperialistas 

contemporâneas – salvaguardadas as especificidades de seus períodos históricos – em países 
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periféricos e semiperiféricos. Visam, com isso, à defesa de seus interesses econômicos e 

geopolíticos, além de contribuir para a conservação e a reprodução de suas condições 

hegemônicas. Escreve Wallerstein (2007) a esse respeito: 

 

A retórica dos líderes do mundo pan-europeu – sobretudo, mas não só, dos 
Estados Unidos e da Grã-Bretanha –, da grande mídia e dos intelectuais do 
establishment está cheia de apelos ao universalismo como justificativa básica para 
suas políticas. Isso acontece principalmente quando falam das políticas relativas 
aos outros (os países do mundo não-europeu, a população dos países mais 
pobres e menos desenvolvidos). O tom costuma ser moralista, intimidador e 
arrogante, mas a política é sempre apresentada como se refletisse valores e 
verdades universais (WALLERSTEIN, 2005, p. 26, grifos do autor). 

 

Ainda para esse autor, são três os principais tipos de apelo ao universalismo: 

 

O primeiro é o argumento de que a política seguida pelos líderes do mundo 
pan-europeu defende os direitos humanos e promove uma coisa chamada 
democracia. O segundo acompanha o jargão do choque entre civilizações, no 
qual sempre se pressupõe que a civilização ocidental é superior às outras 
civilizações porque é a única que se baseia nesses valores e verdades universais. 
E o terceiro é a afirmação da verdade científica do mercado, do conceito de que 
não há alternativas para os governos senão aceitar e agir de acordo com as leis 
da economia neoliberal (WALLERSTEIN, 2007, p. 26, grifos do autor). 

 

Esse tipo de pensamento universalista fomenta-se em mitos da modernidade 

eurocêntrica, os quais são denominados pelos autores pós-coloniais, a exemplo de Dussel (2005), 

de “mitologia do eurocentrismo”. No artigo intitulado Europa, Modernidade e Eurocentrismo, esse 

autor apresenta os pontos centrais dessa mitologia, são eles: 

 

1. A civilização moderna autodescreve-se como mais desenvolvida e superior (o 
que significa sustentar inconscientemente uma posição eurocêntrica). 
2. A superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos, bárbaros, rudes, 
como exigência moral. 
3. O caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve ser aquele 
seguido pela Europa (é, de fato, um desenvolvimento unilinear e à européia o 
que determina, novamente de inconsciente, a falácia desenvolvimentista). 
4. Como o bárbaro se opõe ao processo civilizador, a práxis moderna deve 
exercer em último caso a violência, se necessário for, para destruir os 
obstáculos dessa modernização (a guerra justa colonial). 
5. Esta dominação produz vítimas (de muitas e variadas maneiras), violência 
que é interpretada como um ato inevitável, e com o sentido quase-ritual de 
sacrifício; o herói civilizador reveste a suas próprias vítimas da condição de 
serem holocaustos de um sacrifício salvador (o índio colonizado, o escravo 
africano, a mulher, a destruição ecológica, etcetera). 
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6. Para o moderno, o bárbaro tem uma culpa (por opor-se ao processo 
civilizador) que permite à Modernidade apresentar-se não apenas como 
inocente mas como emancipadora dessa culpa de suas próprias vítimas. 
7. Por último, e pelo caráter civilizatório da Modernidade, interpretam-se 
como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios (os custos) da modernização 
dos outros povos atrasados (imaturos), das outras raças escravizáveis, do outro 
sexo por ser frágil, etcetera (DUSSEL, 2005, p. 64-65, grifos do autor). 

 

Conforme observamos acima, essa “mitologia do eurocentrismo” revestida por 

intencionalidades “humanistas”, atuou, nos tempos das grandes conquistas coloniais, como 

justificativa de uma práxis irracional da violência, e ainda hoje funciona, por meio de novas 

estratégias discursivas, como retórica de poder utilizada pelas grandes potências imperiais para 

intervir cultural, política, econômica e militarmente em nações a elas dependentes com o intuito 

de impor seus interesses e manter práticas de dominação. 

O primado do discurso do “bem comum universal”, inerente aos modismos pedagógicos 

contemporâneos, constitui-se, portanto, em uma variante mais sutil, embora não menos 

eurocêntrica, dessa perspectiva ideológica da construção da inferioridade simbólica do “outro”, 

que, ao revestir-se de intencionalidades “positivas”, “humanistas” e “universais”, colabora para o 

desencadeamento de práticas de opressão no âmbito das ações curriculares, estabelecendo 

relações de subalternidade e afirmando uma “verdade positiva desumanizadora” (GOUVÊA DA 

SILVA, 2004). 

Em Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes, Boaventura de 

Sousa Santos (2010b) salienta que as relações de subalternidade no plano epistemológico refletem 

um tipo de racionalidade a que ele denomina de “pensamento abissal”. Consoante suas reflexões, 

trata-se de uma lógica cognitiva constitutiva da “missão colonizadora”, que, através de linhas 

imaginárias, polariza o mundo entre Norte e Sul, separando os que estão “do lado de cá da linha” 

(Norte) e aqueles que estão “do lado de lá da linha” (Sul)23. 

                                                           
23  “Norte” e “Sul” são aqui utilizados não apenas em seu sentido geográfico, mas também cultural, ou seja, 

empregamos tais nomenclaturas para expressar, respectivamente, a ação colonial/imperial levada a cabo pelas 
grandes potências do capitalismo global, bem como um conjunto significativo de países do sul que viveram a 
alienante experiência do colonialismo. Contudo, esse entendimento não é estanque, tendo em vista que “[...] no 
interior do Norte geográfico classes e grupos sociais muito vastos (trabalhadores, mulheres, indígenas, afro-
descendentes, muçulmanos) foram sujeitos à dominação capitalista e colonial e, [...], no interior do Sul geográfico 
houve sempre as pequenas Europas, pequenas elites locais que se beneficiaram da dominação capitalista e 
colonial e que depois das independências a exerceram e continuam a exercer, por suas próprias mãos, contra as 
classes e grupos sociais subordinados” (SANTOS, B., 2010b, p. 19, grifo do autor). 
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O ponto característico do pensamento abissal é a lógica de exclusão que o movimenta, 

visto que não há a possibilidade de copresença das realidades compreendidas no interior das duas 

linhas, porque, para haver prevalência, um dos lados esgota todo o campo de realidades credíveis 

do outro, produzindo-as como inexistentes. Diz Santos, B. (2010b) a esse respeito: 

 

A divisão é tal que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade, 
torna-se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência 
significa não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível. 
Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical 
porque permanece exterior ao universo que a própria concepção aceite de 
inclusão considera como sendo o Outro (SANTOS, B., 2010b, p. 32, grifo do 
autor). 

 

Essa produção simbólica das ausências é, de acordo com a argumentação de Santos, B. 

(2010b), a maneira pela qual o pensamento abissal não apenas nega e inferioriza os muitos tipos 

de racionalidade que não estão contemplados naqueles presentes no “lado de cá da linha”, mas 

também suprime violentamente as manifestações locais de saber através de práticas de 

epistemicídio. Consolida-se, nesses termos, a subalternidade epistemológica ao se considerar que 

“do lado de lá da linha” existe somente o “[...] universo das crenças e dos comportamentos 

incompreensíveis que de forma alguma podem considerar-se conhecimento” (SANTOS, B., 

2010b, p. 37), concordando-se, então, que “a negação de uma parte da humanidade é sacrificial, 

na medida em que constitui a condição para a outra parte da humanidade se afirmar enquanto 

universal” (SANTOS, B., 2010b, p. 39). 

Essa imposição epistêmica do Norte sobre o Sul, característica do projeto colonial e que, 

na ótica de Santos, B. (2010b) é tão verdadeira hoje como era no período colonial, propaga a 

ideologia segundo a qual os saberes do Sul são inferiores, precisando, por essa razão, da “mão 

civilizadora” do Norte para que os encaminhe da condição de “não-saberes” para a de “saberes” 

mediante a lógica cognitiva eurocêntrica. Com isso, tanto os conhecimentos locais quanto seus 

sujeitos são silenciados, e é essa condição de silêncio que os faz subalternos de uma perspectiva 

epistemológica que se crê acabada e universal, o que abre espaço para a entrada/intervenção de 

experiências sociais alienígenas na extensão de tessituras socioculturais particulares. 

Na linha desse pensamento, acreditamos que a subalternidade no campo curricular é 

herdeira desse pensamento abissal, sendo construída a partir da interdição da possibilidade de 
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enunciação das vítimas do sistema, uma vez que são as positividades apriorísticas e estrangeiras – 

resvaladas através de um discurso homogeneizador do “bem comum universal” – que orientam a 

organização dos saberes e das práticas escolares, dificultando, nesse sentido, uma ação curricular 

entranhada no “balbucio” (ACHUGAR, 2006) das histórias e das contradições societárias locais. 

Os “marginais” são silenciados, e quando isso ocorre, as bases da subalternidade são construídas 

como lugares de carência em razão da negação de suas falas. 

Nesses termos, o discurso pedagógico dominante produz lugares de enunciação curricular 

considerados periféricos, os quais, para a “razão indolente”24 (SANTOS, B., 2009), para o olhar 

epistemológico euro-ianque, traduzem-se em lugares carentes de fala. Ou seja, a 

supremacia/autoridade dessa enunciação discursiva preconiza aqueles que não têm nada a dizer, 

bem como credibiliza aquilo que é passível de ser dito. Decorre disso o fato de que “[...] sempre 

se pode dizer que há um Outro que nos fala e que, por sua vez, o Outro fala em outros Outros. 

O centro/os múltiplos centros fazem falar a margem” (ACHUGAR, 2006, p. 20), a partir de uma 

postura universalista e eurocêntrica. 

Corroboramos, mediante isso, o raciocínio de que o primado do “bem”, propalado pelas 

propostas curriculares contemporâneas, reflete a 

 

[...] posição daqueles que, da metrópole, ou do jardim da academia, realizam a 
operação de decretar que na periferia (posição ubíqua, relacional e situacional) 
não há linguagem, não há boca, não há discurso. Quer dizer, a periferia, a 
margem, é lugar da carência. Alguns afirmam – em uma lógica em que periferia 
e margem são, se não sinônimos, parentes próximos do subalterno ou do 
excluído – que o lugar da carência radical é o do subalterno, o do excluído. O 
subalterno – de acordo com Gayatri Spivak – não pode falar, pois se fala já não 
o é. O subalterno é falado pelos outros (ACHUGAR, 2006, p. 20, grifo 
nosso). 

 

Na esteira do que nos diz Achugar (2006), compreendemos, ao concordarmos com 

Gouvêa da Silva (2004), que grande parte da prática educacional contemporânea está mergulhada 

na unidirecionalidade das propositivas morais, na imposição de valores preestabelecidos, na 

                                                           
24  Segundo esclarece Boaventura de Sousa Santos, a “razão indolente” pode ser compreendida como um tipo de 

racionalidade “[...] preguiçosa, que se considera única, exclusiva e que não se exercita o suficiente para poder ver a 
riqueza inesgotável do mundo” (SANTOS, 2007, p. 25). Isso, em sua visão, promove o desperdício de 
experiências sociais, as quais, sendo produzidas simbolicamente como inexistentes, impossibilita o alargamento 
do universo epistêmico das ciências humanas e sociais (SANTOS, 2006, 2007, 2008). 
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desconsideração de contextos socioculturais, bem como na ausência da participação consciente e 

ativa dos sujeitos concretos no âmbito organizativo da escola. 

Isso nos revela as marcas inocultáveis de uma pedagogia colonizadora e construtora de 

subalternidade, através da qual a voz dos oprimidos é silenciada por uma ética educacional 

eurocêntrica que os concebe como seres carentes de fala e identidade, necessitando, por isso 

mesmo, da promessa ideológica do “vir-a-ser positivo”. 

Assim sendo, esse tipo de prática educacional, mediada pela hegemonia dos parâmetros 

universais e exógenos, subalterniza os sujeitos, excluindo-lhes e negando-lhes o direito legítimo à 

“alteridade discursiva”, sem a qual continuarão na condição de serem falados/representados pelo 

discurso dos outros, como observa Spivak (2010). 

Em acréscimo a essa discussão, defende Gouvêa da Silva (2004): 

 

Negar as condições concretas da existência do sujeito, na interdição do discurso 
da vítima, é a manifestação da prática da exclusão, pois é na fala do outro, 
exteriorizado pelo sistema-mundo, que os limites das positividades afloram, 
revelando e denunciando a materialidade da desumanização (GOUVÊA DA 
SILVA, 2004, p. 103, grifo do autor). 

 

Consoante essas palavras, a subalternidade curricular também se faz como reflexo das 

situações de exclusão que envolvem os sujeitos, impedindo-os de narrar os próprios interesses 

locais e concretos a partir das maneiras como interpretam o mundo e vivem suas histórias. Essa 

condição de subalterno, seja na esfera educacional ou em qualquer outra, produz os “planetas 

sem boca”, conforme sublinha Achugar (2006), isto é, aqueles sujeitos “sem” fala porque 

usurpados em seu poder de enunciação. Nesse caso, seus discursos são sempre proferidos de um 

centro enunciativo hegemônico que por eles fala em todas as dimensões, “descarregando” 

proposições normativas que definem o “dever ser” para aqueles que são considerados periféricos, 

não-europeus. 

Desse modo, e em analogia aos “planetas sem boca”, consideramos que o primado das 

positividades educacionais promove um “planeta curricular” sem enunciação própria, dado o fato 

de que suas intencionalidades, bem como as práticas por ele desencadeadas são definidas a partir 

de projetos socioeducacionais estrangeiros e distanciados dos contextos locais nos quais se 

aplicam. 
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Em face dessa imposição discursiva que recai sobre os sujeitos posicionados nas zonas 

consideradas periféricas, Achugar (2006) apregoa o “balbucio” como forma de resistência política 

necessária para que as enunciações do subalterno – os “planetas sem boca” – possam ser 

escutadas e percebidas na sua alteridade, pois, apesar de não falarem, não se pode dizer que sejam 

tão mudos. Diz ele a esse respeito: 

 

Planetas sem boca, somos – os muitos outros e diversos outros – e, talvez, a 
tarefa que temos daqui por diante seja a de construir com orgulho nosso raro 
balbucio, nossos raros balbuciantes escritos ou nossas balbuciantes falas, por 
sermos nós mesmos, e não o que querem que sejamos. [...] balbuciar não é uma 
carência, mas uma afirmação (ACHUGAR, 2006, p. 23-24). 

 

O “balbucio” sugerido por Achugar (2006) revela-se como forma de reivindicação da 

alteridade dos subalternos, como uma estratégia de combate à violência epistêmica que silencia a 

voz daqueles que não têm espaço no arranjo societário contemporâneo por serem considerados 

sujeitos de “não-valor”, “errôneos”, “fora do lugar” e “fadados” a uma perspectiva de mundo 

projetada a partir dos grandes centros. 

É diante dessa abordagem que argumentamos sobre um “balbucio curricular” emitido 

pelos oprimidos como possibilidade para a construção do próprio discurso, do próprio 

testemunho sobre o mundo, o que, em outras palavras, significa defender a enunciação de uma 

narrativa educacional capaz de recuperar histórias locais e suas contradições (negatividades) como 

produtoras de conhecimento e como caminho para a desconstrução das condições de 

invisibilidade e silêncio. 

 

Se o pressuposto da prática crítica é partir da realidade da comunidade, serão 
justamente seus problemas e necessidades materiais, seus conflitos culturais, os 
objetos curriculares que mediarão as tensões epistemológicas, desvelando 
consciências ingênuas e as contradições sociais e econômicas que dominam e 
vitimam a comunidade (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 104) 

 

Esse balbucio curricular encontra no diálogo seu caminho de realização, tendo em vista 

que garantir aos sujeitos o direito à enunciação sobre a realidade que os desumaniza traz sentido a 

uma prática educacional que visa à desconstrução das situações de opressão e exploração que os 

envolve. Concordamos, nesse sentido, com Gouvêa da Silva (2004), quando pontua que 
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[...] ouvir o outro como prática curricular, representa não apenas garantir o 
direito à voz, assumir a postura ética de garantir um posicionamento simétrico 
para os sujeitos em relação às concepções de realidade, mas reconhecer que a 
fala significativa da comunidade traz o sentido do fazer pedagógico, pois, ao 
revelar a negatividade das vivências comunitárias, está apresentando os 
conteúdos pertinentes à prática curricular crítica (GOUVÊA DA SILVA, 2004, 
p. 104, grifo do autor). 

 

Em A busca do tema gerador na práxis da educação popular, Gouvêa da Silva (2007) assevera, a 

exemplo de seu trabalho A construção do currículo na perspectiva popular crítica: das falas significativas às 

práticas contextualizadas (2004), o diálogo como vínculo político entre a comunidade e as 

contradições que lhes são inerentes, evidenciando a importância de ouvir os sujeitos para o 

conhecimento das falas significativas reveladoras das negatividades presentes no contexto 

sociocultural foco da investigação temática. Essa abertura para o diálogo endossa a viabilidade de 

um processo educativo relacionado a um projeto político de emancipação social, no qual 

educadores e educandos se fazem protagonistas da construção de outro mundo possível. 

 

Se o ponto de partida da educação libertadora, fundada no diálogo, é a realidade 
concreta e esta, nas palavras de Paulo Freire, são os dados objetivos, mais a 
compreensão que os sujeitos têm dela, é preciso ouvir esses sujeitos. É preciso 
organizar a escuta das populações inseridas na realidade a ser transformada. A 
escuta, nos trará as falas significativas da população, explicitando suas 
contradições e, portanto, os temas geradores de diálogo. Assim, se não 
houver escuta, não haverá diálogo e nossa ação se dará sobre ou para e não 
com ela. Conseqüentemente não haverá libertação, nem transformação da 
realidade (GOUVÊA DA SILVA, 2007, p. 11, grifos do autor). 

 

Essa ênfase no diálogo revela, explicitamente, um pensamento contrário à tutela da voz e 

favorável à coparticipação dos sujeitos no ato de pensar o mundo em sua miríade de 

contradições, tensões e conflitos sociais. Nessa ótica, o momento dialógico se transforma em um 

“lugar de enunciação” onde os oprimidos e subalternizados podem falar e serem ouvidos em suas 

alteridades discursivas. Corroboramos, desse modo, a afirmativa de que uma educação 

consubstanciada no diálogo oportuniza a criação de 

 

[...] espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, 
quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido(a). [...], não se pode falar pelo 
subalterno, mas pode-se trabalhar contra a subalternidade, criando espaços nos 
quais o subalterno possa se articular e, como consequência, possa também ser 
ouvido (ALMEIDA, 2010, p. 14, grifo da autora). 
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A partir dessas palavras, observamos que o diálogo, entendido como um “lugar de 

enunciação”, no âmbito de uma educação como prática da liberdade, apresenta um aspecto 

eminentemente político e cultural, pois traz, conforme acreditamos, a possibilidade da 

organização de um currículo dos conhecimentos ausentes e silenciados, ou seja, uma ação 

educativa que possibilite ver e ouvir aquilo que foi ocultado para oprimir, tornando visível e 

audível, através da problematização das negatividades da existência humana, práticas e discursos 

que legitimam a dominação e a exploração dos sujeitos. 

Nessa perspectiva, as negatividades concretas da vida cotidiana, sinalizadas através do 

diálogo fecundo entre os homens e sobre o mundo, transformam-se em conteúdos para a 

enunciação, forjando, ao mesmo tempo, um discurso contra-hegemônico fundamentado na 

denúncia dos antagonismos, conflitos e tensões sociais que promovem situações de 

desumanização, como também abrem possibilidades para o surgimento de uma postura de 

anúncio em torno de um arranjo societário mais humanizante, como desejava Paulo Freire. 

Cumpre destacar, nessa direção, que esse “lugar de enunciação” se nutre da “[...] 

inconformidade de as coisas serem como são” (CORTELLA, 2006, p. 157), fazendo-se lugar 

ético-político da construção de uma práxis pedagógica encarnada na materialidade da vida e cujas 

ações educacionais nele articuladas objetivem a produção de “[...] imagens radicais e 

desestabilizadoras dos conflitos sociais, [...], imagens capazes de potenciar a indignação e a 

rebeldia” (SANTOS, B., 1996, p. 17), impulsionando, por consequência, a formação de 

“subjetividades rebeldes e inconformistas” diante do sofrimento humano (SANTOS, B., 2007, 

2008). 

Uma práxis pedagógica assim definida celebra a construção de um “conhecimento 

prudente para uma vida decente” (SANTOS, B., 2006), visto que se engaja em um trabalho 

curricular de tradução da realidade – investigação temática, no vocabulário freireano – com o 

intuito de nela enxergar aquilo que oprime e subalterniza para, então, suscitar um conhecimento 

como projeto de conscientização para a libertação em relação ao que é injusto e desumano. 

Esse trabalho curricular de tradução da realidade só é possível na medida em que se abre 

espaço para o aprendizado a partir do “outro” e com o “outro”, empenhando-se na subversão 

das estruturas de subalternidade que ainda mantêm populações inteiras em condições de 
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invisibilidade e silêncio. Dessa forma, o êxito dessa tradução implica na ampliação do número de 

falantes mobilizados na produção de um conhecimento que anseie pela emancipação social e 

contribua para o enriquecimento das capacidades humanas quanto à manutenção da vida e da 

dignidade das pessoas. 
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Ao nos emaranharmos nos estudos sobre currículo, pudemos compreendê-lo como um 

lugar de correlação de forças, no âmbito do qual aquilo que é legitimado como conhecimento traz 

as marcas dos embates entre os diferentes grupos e categorias sociais na defesa/consolidação de 

seus interesses e visões de mundo. Desse ponto de vista, o plano curricular revelou-se, para nós, 

como uma política do conhecimento que, a depender dos interesses nela envolvidos, contribui 

tanto para a manutenção/reprodução de determinada ordem social quanto para a sua 

contestação/tentativa de superação. Tal observação corrobora as reflexões de Cambi (1999) e 

Santos, B. (2007, 2009) de que a esfera pedagógico-educacional moderna carrega consigo a tensão 

entre dominação e emancipação, o que nos permite considerar, de igual modo, que esse conflito 

se alonga e implanta-se no próprio devir das concepções e práticas curriculares contemporâneas. 

Nesse sentido, a análise do trabalho de Gouvêa da Silva (2004), e mais especificamente da 

racionalidade nele empregada, oportunizou-nos vislumbrar um conceito de currículo claramente 

inserido em uma abordagem humanizadora e emancipatória dentre as tendências do debate 

curricular. Isso nos remeteu para o reconhecimento de uma concepção de currículo 

fundamentada, conforme demonstrou a cartografia simbólica realizada, em três elementos 

conceituais viscerais para uma dimensão popular crítica da teoria e da prática educacionais: a 

negatividade, o diálogo e a práxis, os quais, em seus encadeamentos recíprocos, endossam a 

perspectiva de um “currículo encarnado”, como defendemos ao longo deste texto. 

O primeiro elemento conceitual cartografado foi o da “negatividade”, cuja simbolização 

apontou para uma contraposição axiológica em face das positividades pedagógicas estrangeiras e 

abstratas, as quais propalam um bem comum supostamente universal em que contextos sociais 

locais e seus sujeitos são desconsiderados e construídos como invisíveis. Assim, a dimensão 

negativa do “currículo encarnado” revelou-se como extensão de uma racionalidade 

problematizadora entranhada nas contradições, nos conflitos e nas tensões sociais do mundo 

vivido, colaborando para compreendermos a interdependência entre contexto e conhecimento no 

percurso da organização das atividades de ensino. 

Acrescenta-se a isso, a percepção de que a negatividade pode ser promotora de uma 

“positividade crítica” situada na atmosfera sociocultural específica das realidades escolares e, por 

essa razão, capaz de impulsionar um “movimento cultural endógeno” articulado à promoção da 
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conscientização em face das situações de desumanização das pessoas. Nesse sentido, o trato 

endógeno das negatividades inerentes às tramas sociais locais, além de configurar-se como 

possibilidade de desenvolvimento de uma prática curricular crítica e contextualizada, traz consigo 

a denúncia de uma racionalidade eurocêntrica, autoritária e exógena, a qual, em menor ou em 

maior grau, baliza muitas das propostas educacionais sob a justificativa de valorizar e assegurar o 

bem comum dos seres humanos, sem, contudo, conhecer os contextos nos quais se aplicam. 

A cartografia delineada em torno da categoria “diálogo” sinalizou para três dimensões 

indissociáveis e necessárias à composição do “currículo encarnado”, a saber: o aspecto da 

eticidade, envolvido na práxis social humanizadora; o aspecto político, vinculado aos anseios de 

mudança social por meio de uma educação como ato de empowerment coletivo dos sujeitos; e um 

aspecto epistemológico, assentado em um redimensionamento “negativo significativo” das 

situações de construção do conhecimento escolar. 

Em vista disso, a argumentação apresentada por Gouvêa da Silva (2004) em suas 

reflexões curriculares nos propiciou observar a dimensão dialógica como o necessário 

envolvimento do ser humano com sua própria existência no intuito de apreendê-la, problematizá-

la e transformá-la, constituindo-se, nesse prisma, como um momento ético-político mediado por 

uma racionalidade dialético-problematizadora que permite a abertura para a pronúncia do mundo, 

traduzida na denúncia de uma realidade desumanizante, porque opressora, e no anúncio de um 

inédito viável a ser viabilizado pela ação concreta dos sujeitos no e sobre o mundo, consoante 

asseverava Paulo Freire (2005). 

Nessa perspectiva, o diálogo crítico com e sobre o mundo vivido oferece condições para 

o empowerment coletivo dos sujeitos, uma vez que estes, através do movimento incessante de ação-

reflexão-ação sobre a realidade, mobilizam disposição e coragem para o enfrentamento das 

situações-limites que interditam a humanização, indicando, assim, para um processo no e pelo 

qual as categorias oprimidas podem se fazer protagonistas na busca pela desconstrução de suas 

condições de opressão, exploração e subalternidade. 

Essa possibilidade de empowerment dos sujeitos advém, no âmbito de uma prática 

educacional popular crítica, da reconfiguração epistemológica do plano curricular, por meio da 

qual se busca estabelecer múltiplas interações com a realidade concreta e suas contradições, de 
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modo a inserir-se criticamente nas negatividades endógenas da comunidade com vistas a politizar 

e tornar significativo o que se ensina e se aprende no espaço da escola. É nessa direção que o 

diálogo viabiliza uma inversão epistemológica da prática curricular, suscitando uma constante 

leitura do mundo capaz de ouvir falas significativas endereçadas ao desenvolvimento de práticas 

contextualizadas, como defende Gouvêa da Silva (2004). 

A simbolização construída sobre a categoria “práxis” evidenciou um elemento conceitual 

de referência político-filosófica por meio do qual se desenvolve um movimento metodológico de 

apreensão, desconstrução, construção e (re)construção do fazer educativo no âmbito de uma 

perspectiva curricular popular crítica, mediada pela ética da humanização e emancipação dos 

sujeitos. Nessa medida, a práxis pode ser compreendida como prática social transformadora que 

estabelece uma relação dialética entre o devir teórico e o prático, amalgamando a problematização 

da realidade (dimensão teórica) com a atividade de intervenção/transformação no e do real 

(dimensão prática). 

Assim, constituindo-se em momento síntese para a prática curricular encarnada, o 

movimento praxiológico viabiliza a promoção de uma educação como ato político de 

conscientização e libertação, pois, ao permear as situações dialógicas nas quais se envolvem os 

sujeitos, estimula a atividade de ação-reflexão-ação, através da qual o concreto-negativo pode ser 

problematizado e tomado como foco para o desenvolvimento de estratégias de ação que suscitem 

a possibilidade de superação das condições sociais de opressão identificadas. 

Diante disso, e mediante explanou a cartografia simbólica, a praxiologia do “currículo 

encarnado” realiza-se por meio do movimento político-pedagógico da ação-reflexão-ação, no 

qual se busca perscrutar as razões de ser dos conteúdos escolares, seus sentidos e significados 

para a vida dos sujeitos, bem como para a dinâmica da comunidade, ansiando, dessa maneira, 

pelo estabelecimento de uma prática curricular que proporcione a apreensão crítica e a 

consequente problematização da realidade a ser analisada e transformada. 

Conforme as considerações acima expostas sobre os três elementos conceituais 

constitutivos do conceito “currículo encarnado”, cabe pontuar, ainda, que essa perspectiva 

curricular ganha consistência e viabilidade a partir dos encadeamentos recíprocos entre os 

elementos anteriormente referidos, uma vez que essa simbiose desnuda-se como princípio 



Página | 125 

organizativo capaz de atribuir sentido a uma atividade curricular orientada pelas falas 

significativas que caminham na direção de práticas contextualizadas, e em cujo horizonte 

axiológico assentam-se imperativos de justiça, humanização e emancipação social. 

No que respeita às afinidades pós-coloniais do “currículo encarnado”, percebemos uma 

forma de racionalidade curricular que também pode constituir-se como um canal de 

problematização em torno dos matizes neocoloniais que se desdobram na esfera educacional, 

dentre os quais destacamos a crítica às metanarrativas educacionais revestidas de positividades 

universalizantes no âmbito dos processos curriculares contemporâneos. 

Na esteira dessa afirmação, uma outra nos pareceu pertinente: a de que o “currículo 

encarnado” traz consigo a denúncia a uma educação bancária que promove colonização 

individual e coletiva ao fundamentar-se em propostas curriculares abstratas que desconsideram a 

concretude da vida humana em suas muitas contradições e conflitos, obstruindo, nesse sentido, o 

conjunto de alternativas possíveis a um projeto político-educacional articulado com a promoção 

da conscientização, humanização e emancipação dos sujeitos. 

Pudemos observar, de igual modo, que o primado do discurso do “bem comum 

universal” propicia a manutenção de uma hegemonia eurocêntrica no plano educacional, cujos 

parâmetros universais e exógenos promove a “subalternidade curricular”, através da qual se nega 

a alteridade discursiva dos oprimidos diante da construção de um currículo escolar a eles 

coerente, afirmando, nesses termos, a condição de continuarem a ser falados/representados pelo 

discurso dos outros. 

Outrossim, de acordo com as contribuições de Achugar (2006), sinalizamos que essa 

condição de subalternidade reforça a produção/reprodução de um planeta curricular sem 

enunciação própria, ou seja, um “planeta curricular sem boca”, posto que seus objetivos 

formativos, como também as práticas por ele desencadeadas partem de um centro enunciativo 

hegemônico, impondo proposições normativas que definem conteúdos educacionais divorciados 

dos contextos socioculturais nos quais se aplicam. 

Nessa perspectiva, sugerimos o “currículo encarnado” como um lugar de enunciação no 

qual se abrem possibilidades para o desencadeamento de uma ação educacional negativa, 

dialógica e praxiológica capaz de visibilizar e escutar sujeitos e suas enunciações, oportunizando, 
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assim, as ressonâncias de um balbucio curricular emitido pelos oprimidos na busca pela 

construção de seus discursos sobre o mundo, o que corrobora o anúncio de uma narrativa 

educacional como projeto político e pós-colonial adequado à recuperação de histórias locais e 

suas contradições, como produtoras de um conhecimento combatente às plurais formas de 

opressão, exploração e subalternidade que inviabilizam a vida digna e a humanização de muitas 

pessoas. 

Ressaltamos, por fim, que as interpretações produzidas nesta pesquisa são apenas mostras 

fragmentárias que traduzem a constituição de um conceito de currículo adscrito na racionalidade 

empregada por Gouvêa da Silva (2004) em seu trabalho de doutoramento, e cuja cartografia 

simbólica apontou, dentre os aspectos já apresentados, para um pensamento que denota a 

relevância de uma prática curricular entranhada na materialidade da vida humana como 

imperativo de um “quefazer” educacional contornado pelo sonho, pela utopia e pela ação política 

empenhada na transformação do mundo em outro espaço possível, mais humano e humanizante. 

Esse desejo de mudar o mundo, explicitado por Gouvêa da Silva (2004), e a exemplo de Paulo 

Freire, não se aparta da esperança, e ela é algo substancial, talvez o essencial abrigo da alma 

humana em tempos de desencanto. 

Consideramos, portanto, o “currículo encarnado” e suas afinidades pós-coloniais como 

um chamamento político à luta e à esperança de que um novo tempo é possível, o que nos leva a 

crer, em conjunto com Paulo Freire (2001b, p. 40), que “nossa luta de hoje não significa que 

necessariamente conquistaremos mudanças, mas sem que haja essa luta, hoje, talvez as gerações 

futuras tenham de lutar muito mais. A história não termina em nós: ela segue adiante”. 
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