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“Todos têm algo a aprender e algo a ensinar” 
Tendo como base as obras de Paulo Freire, grupo de extensão realiza cír-

culos de cultura em comunidades rurais e periféricas  

QUEM FOI PAULO FREIRE?
    
     Nascido em Recife, em 1921 - 
foi um educador, pedagogo e filóso-
fo brasileiro. É considerado um dos 
pensadores mais notáveis na histó-
ria da pedagogia mundial, tendo in-
fluenciado o movimento chamado 
de “pedagogia crítica”. Destacou-se, 
também, por seu trabalho na área da 
educação popular, voltado tanto para 
a escolarização, como para a forma-
ção da consciência política. Autor de 
“Pedagogia do Oprimido”, sempre 
defendeu o diálogo com as pessoas 
mais desfavorecidas, não só como 
método, mas como um modo de ser 
democrático. 
      Foi o brasileiro mais homenage-
ado da história: ganhou 39 títulos de 
Doutor Honoris Causa – 34 em vida 
e cinco in memoriam – e mais de 150 
títulos honoríficos e/ou medalhas. 
Também recebeu diversos prêmios 
de reconhecimento, como o prêmio 
da UNESCO de Educação para a 
Paz, em 1986.  Em 2012, foi decla-
rado Patrono da Educação Brasileira, 
por meio da Lei Federal nº 12.612.

A atemporalidade do pensamento 
de Paulo Freire torna-se evidente 

quando as discussões trazidas por ele 
parecem nunca ter estado tanto em pau-
ta na educação, sobretudo sua posição 
humanística que inspirou o surgimento 
do aluno participativo, decompondo a 
ideia de que o mesmo não tem contri-
buições para dar ao processo de ensi-
no-aprendizagem. Sua obra é regular-
mente lida nas faculdades de educação 
do mundo todo, como mostrou o pro-
jeto Open Syllabus - que coletou mais 
de um milhão de programas de estudos 
de universidades dos Estados Unidos, 
Reino Unido, Austrália e Nova Zelân-
dia para identificar quais são os livros 
mais solicitados - e identificou o livro 
“Pedagogia do Oprimido”, lançado por 
Freire em 1968, presente no 99º lugar 

no ranking geral. Cerca de 20 outras 
obras do escritor também aparece-
ram na lista, embora menos citadas.
        Para o autor, é necessário que o en-
sino trabalhe com: o cultivo da curio-
sidade; a prática contínua do diálogo; 
a fomentação ao hábito da leitura e a 
problematização acerca dessas leitu-
ras; a correlação do que é apreendido 
em sala de aula; e o compartilhamento 
das vivências de cada um diante do pro-
cesso de construção do conhecimento. 
Esses fatores, associados com a ponde-
ração da individualidade de cada um, 
podem vir a resultar na emancipação 
do sujeito, objetivada por Paulo Freire. 
        Diante de sua grande contribuição 
para a pedagogia, as produções teóri-
co-práticas de Paulo Freire foram as 
principais responsáveis pela criação 

do projeto de extensão denominado de 
“Diálogos em Paulo Freire e Educação 
Popular - LEFREIRE”, que iniciou-
-se na Faculdade de Educação (FE) da 
Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte como grupo de estudo e veio 
a tornar-se um grupo de extensão em 
2011, com coordenação do prof. Jean 
Mac Cole, e mais tarde, em 2012, coor-
denado pela profª. Hostina Nascimento 
- que permanece até os dias de hoje.
        O projeto realiza encontros, quin-
zenalmente, em que os membros do 
grupo leem e debatem as obras do au-
tor que tratam sobre a educação po-
pular, a escola pública e a pedagogia. 
Essas pautas também são colocadas 
em diálogo com a realidade por meio 
de atividades teórico-práticas nome-
adas de “Círculo de Cultura” - que 

acontecem na UERN, instituições 
ou comunidades - onde as experi-
ências e saberes dos participantes 
tornam-se a temática mediadora 
das discussões. Essas atividades 
envolvem: discentes, docentes, téc-
nicos administrativos e servidores 
terceirizados da FE; professores da 
educação infantil, do ensino fun-
damental e da educação de jovens 
e adultos das escolas públicas; e a 
comunidade circunvizinha a UERN. 
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          O LEFREIRE conta com a par-
ticipação de alunos de diversos cur-
sos, como Pedagogia - que abrange a 
maioria deles -, Letras, Direito, Filo-
sofia e História. Há também os alu-
nos da pós graduação, especialmente 
do POSEDUC, que são os orientan-
dos de mestrado da profª. Hostina. 
O projeto também abarca a inter ins-
titucionalização com a participação 
dos alunos da UFERSA, tanto de 
graduação - do curso de Educação do 
Campo -, como da pós-graduação.
       Além de proporcionar o partilha-
mento do conhecimento apreendido 
por meio das obras de Paulo Freire, o 
projeto também atua em comunidades 
de zona rural, comunidades de cida-
des circunvizinhas ou urbanas, e em 
comunidades da periferia de Mosso-
ró com os Círculos de Cultura, onde 
não existe hierarquia de saberes, sen-
do exercitado a prática de aprender a 
considerar o saber do outro valioso, 
independente do nível de estudo ou 
qualquer outra posição. Os temas des-
ses eventos são levantados a partir 
do conhecimento da realidade daque-
la comunidade e todas as opiniões e 

questionamentos a respeito são con-
sideradas, pondo em acordo o pensa-
mento freireano que defende que todos 
têm algo a aprender e algo a ensinar. 
       O projeto fomenta o conhecimen-
to acerca de uma área pouca explorada 
nos cursos de pedagogia que é a edu-
cação popular. “Há um investimento 
muito grande do curso em educação 
escolar e não-escolar, só que, no caso, 
a não-escolar é institucionalizada em 
hospitais, empresas, secretarias de edu-
cação e nas próprias escolas - na parte 
de gestão. Mas, na parte de educação 
popular, o LEFREIRE é o único grupo 
que realiza formação para essa área”, 
conta a profª. Hostina, coordenadora 
do projeto. A professora também re-
força que a educação popular é impor-
tante por existir uma realidade que está 
para além do urbano. Esta realidade 
que permeia entre o urbano e o rural 
são distintas e devem ser atendidas de 
forma eficiente pela educação escolar. 
“Existe também a questão da emanci-
pação das pessoas mais esquecidas que 
precisa acontecer, e a educação tem um 
forte papel nessa emancipação”, con-
clui ela. 

Mais sobre o projeto
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Círculo de cultura com os terceirizados

            “Foi no LEFREIRE que tive o primei-
ro contato com a leitura de Paulo Freire, e 
o mais interessante é que aprofundamos 
a leitura com a prática. Os círculos de 
cultura permitem essa vivência”, relata 
a aluna Sara Couto, orientanda no mes-
trado da profª. Hostina. Nesses círculos é 
trabalhado, de forma teórico-prática, os 
ideais freireanos que defendem que “to-

dos têm algo a aprender e algo a ensinar”, 
levando em conta a importância de todos 
os saberes - independente do nível esco-
lar ou classe social - e pautando o concei-
to de inacabamento humano que diz que 
todos os dias existe algo a se aprender. 
     O último círculo de cultura realiza-
do foi com os servidores terceirizados 
da própria UERN. O objetivo desse 
contato foi aproximar-se dessas pesso-
as que muitas vezes são invisibilizadas, 

e tem poucas oportunidades - em seu 
local de trabalho - de falar sobre si. 
“A gente tinha como objetivo princi-
pal, primeiramente, conhecer quem 
eram aquelas pessoas, o que elas tra-
ziam na bagagem delas do decorrer da 
vida, conhecer as suas aspirações e os 
seus medos”, conta a aluna Mariane 
Nolasco do 6º período de pedagogia. 

       O tema desse círculo foi “Eu car-
rego comigo” e iniciou-se com um mo-
mento de música em que os convidados 
participaram e até tocaram. À medida 
que eles iam entrando na sala, rece-
biam poemas que tiveram oportunida-
de de ler para os outros e de manifes-
tar seus sentimentos de contemplação 
com o que haviam lido. Além disso, 
houve uma dinâmica interativa que 
propunha que os terceirizados contas-

“O objetivo desse contato foi apro-
ximar-se dessas pessoas que mui-
tas vezes são invisibilizadas, e tem 
poucas oportunidades - em seu lo-
cal de trabalho - de falar sobre si.”

sem, partir de mímicas, um pouco de 
suas histórias. “Foi um momento de es-
cuta sensível ao outro e acho que tocou 
tanto na gente como tocou neles. Acho 
que essa experiência em particular foi 
a que mais me marcou”, diz Mariane. 
      Cada círculo de cultura tem suas 
peculiaridades na articulação dinâmi-
ca do encontro. O propósito é criar um 
ambiente favorável para que os convi-
dados possam se sentir confortáveis e 

acolhidos para se abrir. Nesse, fun-
cionou! “Eles conseguiram realmente 
confiar no grupo e se abrir e contar 
parte das suas vidas, onde muitos deles 
passaram por muitos sofrimentos e de-
safios. Eles também manifestaram suas 
alegrias por terem superado. Para eles, 
aquelas funções que podem parecer tão 
humilde, é uma conquista e uma vitór-
ia”, diz Zélia Cristina, aluna do mes-
trado.



Educação  5

Resultados do LEFREIRE PAULO FREIRE NO RN
    
         O Rio Grande do Norte fez parte 
do contexto inicial de sua produção, 
pois uma de suas primeiras experi-
ências educacionais foi realizada em 
1962, em Angicos, quando 300 traba-
lhadores se alfabetizaram em apenas 
45 dias.

         Partiu dos próprios alu-
nos a solicitação de que a dis-
ciplina optativa denominada de 
“Educação Popular: perspectivas 

freirianas” - que já estava para ser ti-
rada da matriz curricular do curso - 
fosse retomada. O projeto de extensão 
foi responsável por fomentar o desejo 
da aplicação das obras de Paulo Freire 
também no ensino. “Nós temos essa 
disciplina da graduação do curso de pe-
dagogia que é ministrada por mim e por 
membros do LEFREIRE - alunos de 
mestrado. E nós temos uma disciplina 
do mestrado que é ministrada por mim 
e que tem uma ampla participação do 
LEFREIRE”, explica a profª. Hostina.  
 O projeto já realizou inúme-
ros círculos de cultura, tendo cada um 
deles uma temática e públicos espe-

específicos. Houve círculos de cul-
tura na comunidade de Cacimba 
Funda, em Aracati/CE (que con-
tribuiu para a pesquisa de mestra-

do em Educação da aluna Francisca 
Barbosa); na comunidade de Gangor-
ra (que debateu os saberes e fazeres 
do campo); em Severiano Melo, no 

centro de estudos bíblicos; na comuni-
dade de Santa Rosa, em Apodi/RN; e 
no centro de Mossoró (em um círcu-
lo que contou com a participação do 
grupo de teatro Arruaça, do contador 
de histórias Marcus Vinícius, do poe-
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ta Antônio Francisco e do multi artista 
Rogério Dias). Muitos encontros tam-
bém aconteceram na UERN, explo-
rando temáticas como: a formação de 
professores para a educação de jovens 
e adultos; a relação entre universidade 
e escola; e uma outra nomeada de “Eu 
e o outro no ambiente de trabalho”, 
que teve a presença dos terceirizados. 
Diante desses inúmeros encontros é 
clara a contribuição do projeto na for-
mação profissional e humana dos seus 
participantes. “Essas metodologias que 
nós trabalhamos nos círculos de cultu-

ra me proporcionam uma nova visão 
para minha prática profissional, so-
bretudo na prática do respeito, sempre 
necessário quando se trata do diálogo 
com o outro”, relata Mylani Nathali-
ne, que está no 8º período do curso de 

letras - inglês. Além disso, a partir do 
projeto, também foram produzidos e 
publicados inúmeros textos - em revis-
tas, periódicos e anais de eventos. O LE-
FREIRE já produziu um livro e haverá 
mais um - que será publicado esse ano. 
Tratando-se de colaboração no projeto, 
há muita coletividade. Tanto nos pla-
nejamentos, como nos estudos, sendo 
as avaliações feitas sempre no grupo. 
“Cada encontro é um círculo de cultu-
ra porque a gente tem a oportunidade 
de dar a nossa opinião, de discutir, de 
mudar, de crescer e de conhecer me-
lhor a nós mesmos e a cada um”, conta 
a aluna de mestrado, Zélia Cristina. A 
mesma também conta que ao tornar-se 
aluna da UERN novamente, aproxi-
mou-se do projeto como uma forma 
de viver mais profundamente a rela-
ção com a universidade. “O LEFREI-
RE faz essa ponte entre os alunos da 
graduação, da pós-graduação e das 
pessoas da comunidade. Sem o LE-
FREIRE, eu entraria e sairia do mes-
trado sem ter vivido a UERN em toda 
sua riqueza e diversidade”, diz ela. 

“Tratando-se de colaboração no proje-
to, há muita coletividade. Tanto nos pla-
nejamentos, como nos estudos, sendo 
as avaliações feitas sempre no grupo.”

“O projeto de extensão foi res-
ponsável por fomentar o de-
sejo da aplicação das obras de 
Paulo Freire também no ensino.”


