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RESUMO: O texto busca extrair
contribuições de diferentes perspecti-
vas metodológicas, com o objetivo de
conhecer mais apropriadamente a es-
cola que temos e propor diretrizes para
a construção de um novo modelo es-
colar. Neste sentido, propõe um diá-
logo entre o Método da Economia
Política, de Karl Marx, o Método de
Alfabetização de Adultos, de Paulo
Freire, e o Método Natural, de Céles-
tin Freinet. Frente às bases epistemo-
lógicas dos três métodos, o estudo
aponta contribuições específicas que
podem ser tomadas de cada autor para
o projeto de construção de uma outra
escola, onde a democracia, a partici-
pação popular, a emancipação e a hu-

ABSTRACT: The text aims to
obtain contributions from different
methodological views with the
intention of reaching a better
understanding of the school we have
and proposing guidelines for building
a new school model. It proposes a
dialogue among Karl Marx's Political
Economy Method, Paulo Freire's
Adult Literacy Method, and Célestin
Freinef's Natural Method. Taking into
account the epistemological basis of
the three methods, the study brings
forward specific contributions which
can be obtained from each author for
the purpose of building another school
where democracy, community
participation, emancipation and
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manização estejam sempre presentes.
A referência buscada em Marx é a
compreensão da educação escolar
como totalidade concreta, síntese das
múltiplas relações em que está envol-
vida. De Freire é tomada a idéia de que
a luta por efetiva libertação caminha
ao lado do processo de conscientiza-
ção sobre as relações de opressão. Por
fim, é buscada em Freinet a proposta
da vida como princípio fundamenta-
dor do processo educacional escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Método da
economia política, método de alfabe-
tização de adultos, método natural.

humanization are ever present.
Comprehending school education as
a concrete whole, a synthesis of the
multiple relations in which it is
involved, is the reference in Marx. The
idea about the struggle for effective
liberation, closely associated with the
criticai consciousness of oppressive
relations, is taken from Freire. Finally,
the proposal of life as a basic principie
in the school educational process is
taken from Freinet.

KEYWORDS: Political economy
method, adult literacy method, natural
method.

O presente artigo é resultado das reflexões iniciais no âmbito de investigação
que vem sendo desenvolvida junto ao PPGE/FaE/UFPel dentro da Linha de
Pesquisa "Filosofia, Educação e Sociedade". O estudo propõe um diálogo entre
o Método da Economia Política, de Karl Marx, o Método de Alfabetização de
Adultos, de Paulo Freire, e o Método Natural, de Célestin Freinet. A escolha por
Marx, Freire e Freinet fundamenta-se na constatação de que estes três autores
oferecem, em suas teorias, importantes contribuições para a compreensão da
escola atual, das relações que se mantêm em seu interior e para a construção dos
pilares que promovam uma nova escola. Tal compreensão necessita estar baseada
na reflexão sobre a complexa interação entre os condicionantes sócio-histórico-
culturais que norteiam a forma como a escola se estrutura. A partir dessa refle-
xão, busca-se a conscientização e a libertação da escola de toda a estrutura que a
oprime para que, a partir daí, possa surgir uma nova escola, uma escola onde a
"vida" esteja presente a todo o momento.

Marx, Freire e Freinet: da escola real à escola ideal

A escola atual passa por um momento crítico. Freinet (1978, p. 19) declara
que a "escola já não tem, na sociedade dos nossos dias, um papel formativo e
equilibrador". E complementa tal idéia dizendo que a "escola é como uma
máquina em desuso, que tinha talvez a sua função outrora mas que se encontra
agora ultrapassada por aquilo que é, pela força das circunstâncias, o centro da
vida por vezes alucinante de um aluno de 1959" (FREINET, 1978, p. 130).
Mesmo tantos anos depois, essa afirmação permanece atual em nossa escola. A
descrença, de que também é vítima a escola, nutrida pela ineficácia de políticas



pedagógicas, institucionais e públicas, contribui para que tal quadro agrave-se
ainda mais. Contudo, mesmo sabendo-se que a educação escolar não tem po-
tencializado a construção de sujeitos críticos, criativos e capazes de tomarem a
história nas próprias mãos, acredita-se ainda que tudo isto pode ser transfor-
mado se a escola for capaz de fazer sua autocrítica, por meio de uma reflexão
rigorosa, radical e global, instaurando mudanças profundas que promovam sua
reorganização.

De acordo com Dermeval Saviani, afirma Bianchetti (2007, p. 75), a "escola
que conhecemos hoje é uma invenção da burguesia". E mais do que simplesmen-
te sua criação, permanece, ainda hoje, a serviço da manutenção da ordem burgue-
sa. Sua paralisação é importante. Interessa a burguesia mantê-la como está, pois
assim não produzirá seres pensantes e, principalmente, indignados, capazes de
buscar mudanças radicais no cenário que ora se apresenta.

Na atual sistemática escolar, o importante é formar força de trabalho para
quem detém os meios de produção. Ghiggi (2002, p. 84) afirma que o "modelo
implantado põe a escola a serviço da formação para o mercado, forma(ta)ndo
trabalhadores que se entregam e se integram às suas leis". E Guareschi (2003,
p. 99), sintetizando a teoria de Louis Althusser sobre os aparelhos ideológicos do
Estado, recorda-nos que a "escola faz parte da superestrutura, que são institui-
ções criadas para reproduzir e garantir as relações de produção". Compreende-
se, então, a função da escola dentro do capitalismo.

Outro ponto a ser destacado é "a força da cultura do silêncio no escopo esco-
lar" (GRABAUSKA e BASTOS, 2006, p. 84). Este silêncio impera sobre todas as
relações que se estabelecem no interior da escola, como também no seu entorno.

Diante do que se apresenta, o que fazer? Como organizar uma proposta de
ação que promova rupturas com o sistema capitalista e que seja capaz de libertar
a escola deste regime cruel, sectário e opressor? Como conhecer a escola em sua
totalidade? O que é realmente a realidade escolar?

Questionamentos não faltam frente à temática exposta. E pô-los na dis-
cussão é princípio fundante porque "constato não para me adaptar mas, para mu-
dar. [...] Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade" (FREIRE,
2007, p. 77). Em relação aos questionamentos que todos temos, as respostas
podem ser buscadas por meio de um estudo profundo sobre perspectivas me-
todológicas distintas, porém possivelmente intercomplementares. Neste senti-
do, propomos colocar em discussão os métodos de Marx, Freire e Freinet, não
só em razão de sua relevância e rigorosidade, mas, especialmente, pela produti-
vidade que deles se pode extrair. Os importantes princípios que os norteiam
contribuem para fundamentar os contextos contemporâneos de pesquisa em
educação.

Partindo do Método da Economia Política, de Marx, compreende-se que
qualquer todo orgânico, à primeira vista, ou seja, observado imediatamente, sem
um estudo detalhado, aparece como uma abstração e não como o concreto que



se quer apreender. Assim, quando se busca compreender a escola sem uma aná-
lise detalhada de todas as relações que aí se estabelecem, sem perceber os grupos
que a formam, entre outros fatores, se está falando de pura abstração.

Na verdade, este todo que se tem como primeira visão do real, na medida em
que é uma apreensão sincrética, imediata, não pode ainda ser considerado con-
creto. Ou, dito de outro modo, o todo que se tem nesse primeiro momento é
tão-somente um abstrato, carente das mediações e determinações conceituais
capazes de torná-lo compreensível (OLIVEIRA, 2004, p. 102-103).

A possibilidade de apreensão do conhecimento sobre o que é, verdadeira-
mente, a escola passa pelo processo de análise de todas as realidades que a com-
põem e de todas as relações que se estabelecem no interior destas e de cada uma
com as demais. Marx diz que:

[...] através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegarí-
amos a conceitos cada vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos a
abstrações cada vez mais tênues até atingirmos determinações as mais simples
(MARX, 1982, p. 14).

Somente com este movimento de análise, acompanhado pelo movimento
contrário, o de síntese, pode-se apreender a escola em sua concretude.

O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é,
unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o pro-
cesso da síntese, como resultado, não como ponto de partida ainda que seja o
ponto de partida efetivo e, portanto, ponto de partida também da intuição e da
representação (MARX, 1982, p. 14).

Não obstante a consistência do método de Marx - análise e síntese -,
é necessário incorporar um diálogo com o Método de Alfabetização de Adultos,
de Freire, que alerta sobre a necessidade de que conscientização e libertação ocor-
ram irmanadas no decorrer do processo de alfabetização. Com isso, tomam-se
estes princípios do Método de Freire, ao dizer que a escola, quando compreendi-
da a partir do método de Marx, deve ir, ao longo deste processo, instalando a
conscientização dos oprimidos e a libertação das forças opressoras (que ocorrem
muitas vezes de forma simbólica e expressas, por exemplo, no currículo, na ava-
liação, na relação professor-aluno, supervisor-professor, diretor-professor, famí-
lia-professor, professor-família, entre outras) dentro deste ambiente.

Quando Freire afirma que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, acres-
centa que sem a consciência crítica da realidade circundante da escola é impossível
apreender qualquer leitura do que é a escola. E é esta consciência que provoca a
libertação. Ninguém se liberta de um opressor do qual se desconhece. Segundo Frei-
re, somente "quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam
na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando,
assim, sua 'convivência' com o regime opressor" (FREIRE, 1999, p. 52).



Neste processo de conhecimento pleno sobre a escola, Bianchetti traz im-
portantes contribuições, afirmando que "para entender o que está acontecendo
no interior da escola, é preciso ampliar o olhar e verificar o movimento no con-
texto social circundante, sem perder de vista a relação entre o local e o global"
(BIANCHETTI, 2007, p. 84). E complementa tal afirmação dizendo que também
é necessário "apreender a realidade da escola e da comunidade escolar espaço-
temporalmente contextualizada, partindo do olhar, do ponto de vista dos persona-
gens que compõem e constróem essa realidade" (BIANCHETTI, 2007, p. 91).

Por fim, tendo como horizonte a construção desta nova escola, pensa-se,
imediatamente, em Freinet e seu Método Natural. Tal conexão é buscada em
vista da valorização do princípio de que a "vida" deve se fazer presente na escola.
A concepção escolástica que ainda impera na escola atual deve ser eliminada.
E necessário conceber uma nova forma de promover o processo educacional.
Freinet (1978, p. 101) afirma:

As crianças chegam à escola. É preciso evitar a todo o custo que se desdobrem
e se despersonalizem, quando ultrapassam a porta da escola, ficando à porta o
pensamento e a afectividade da criança, penetrando na aula o aluno, a quem
são impostas as normas da classe. Nada de saudações obsequiosas, nem de
alinhamento militar. A criança que sabe até que ponto a escola continua a vida
chega com os olhos vivos, a boca confiante, as mãos cheias das riquezas que a
fizeram parar pelo caminho. E a vida em toda a sua complexidade que vem
bater como uma maré invencível nas paredes e nas portas da escola. Os nossos
alunos têm tanto que dizer, tantas questões a pôr, tantas informações a obter,
tantas coisinhas para mostrar: ramos de flores, frutos novos, insectos ou uma
cobra, uma rocha ou um fóssil, livros e folhetos. Toda esta riqueza será o ali-
mento de base da nossa escola: não é certamente neutra, metódica e fria como
a dos manuais, pois cria-se de repente uma infinidade de problemas que os
programas e os manuais não previam, mas para os quais é necessário encon-
trar uma solução. É um alimento vivo, ainda quente e palpitante, poderíamos
dize-lo, e portanto mais digerível e que devemos ter o cuidado de não bloquear
ou falsificar. É um alimento natural, de que devemos beneficiar a cem por cento.

É a escola do povo e para o povo que surge. Neste sentido, é extremamente
importante no processo dialógico de conhecimento e mudança na escola a parti-
cipação de todos. É a partir do movimento que todos estabelecem em comunhão
que se potencializa a mudança. Mudança esta que se baseia na esperança, na
esperança que "faz parte da natureza humana" (FREIRE, 2007, p. 72), na espe-
rança de Marx, de Freire, de Freinet, de Marias, de Joões, de todos que acreditam
no seu poder transformador. "Eis a grande chance duma escola: ela pode ser o

A escolástica teve como seu precursor o filósofo e teólogo Sào Tomás de Aquino (1224-1274). Originária do Período
Medieval, a escola estava ligada à igreja cristã que se confundia com o Estado. Por esta razão, as instituições escolares
serviam como aparelhos ideológicos do Estado. Uma outra crítica feita ao Método Escolástico diz respeito ao autoritarismo
praticado nas escolas. Por outro lado, há que se ressaltar a Disputatio como ocasião de diálogo e contraposição de idéias,
que podia chegar ao debate entre mestre e discípulo.



laboratório onde se forjarão novas vivências verdadeiramente comunitárias, de
onde poderão surgir transformações profundas e radicais em todo o corpo
social" (GUARESCHI, 2003, p. 110).

Freire, na obra Educação na Cidade, contribui ricamente para o projeto de
construção desta escola com a qual tanto se sonha. Ele propõe instigantes refle-
xões sobre o diálogo e a escuta neste processo, sobre a participação popular,
sobre a valorização de todos neste caminho, sobre a necessidade de reestrutura-
ção do currículo e de se repensar a avaliação. Tudo isto para mudar a "cara da
escola". Apenas como exemplificação, tomemos, dentre várias passagens mar-
cantes, a seguinte:

Sonhamos com uma escola pública capaz, que se vá constituindo aos poucos
num espaço de criatividade. Uma escola democrática em que se pratique
uma pedagogia da pergunta, em que se ensine e se aprenda com seriedade,
mas em que a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao se ensi-
narem necessariamente os conteúdos, se ensine também a pensar certo
(FREIRE, 1995, p. 24).

Ou então, mais adiante, na mesma obra, quando se refere a uma "escola que
vá virando o espaço em que a criança, popular ou não, tenha condições de apren-
der e de criar, de arriscar-se, de perguntar, de crescer" (FREIRE, 1995, p. 42).

Em outra obra, Freire continua a discorrer sobre esta escola:

É vivendo, não importa se com deslizes, com incoerências, mas disposto a
superá-los, a humildade, a amorosidade, a coragem, a tolerância, a competên-
cia, a capacidade de decidir, a segurança, a eticidade, a justiça, a tensão entre
paciência e impaciência, a parcimônia verbal, que contribuo para criar, para forjar
a escola feliz, a escola alegre. A escola que é aventura, que marcha, que não tem
medo do risco, por isso que recusa o imobilismo. A escola em que se pensa, em
que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, se adivinha, a escola
que apaixonadamente diz sim à vida (FREIRE, 1998, p. 63).

Freinet também colabora nesta construção, afirmando que a escola "é tanto
mais eficiente quanto melhor construir nas bases seguras que são a carne e o
sangue, o espírito e a vida dos indivíduos" (FREINET, 1977, p. 64).

É nesta escola que se acredita. É por esta escola que se luta!

Para Freire (1992, p. 43), "o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 'pronunciam',
isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a humanizaçào de todos".

"Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido,
significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro,
às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem escuta sua redução ao outro que
fala. Isto não seria escuta, mas auto-anulaçào. A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer
o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me
situar do ponto de vista das idéias. Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala
e diz de sua posição com desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala discordante, em sendo afirmativa, porque
escuta jamais é autoritária" (EREIRE, 2007, p. 119-120).



Considerações Parciais
Frente à atualidade da escola no Brasil, faz-se necessário o desenvolvimen-

to de pesquisas que, a partir de um referencial teórico substantivo, busquem
alternativas possíveis para transformar a realidade educacional-escolar apre-
sentada. A opção por Marx, Freire e Freinet, afirma-se novamente, foi oriunda
de uma opção política em favor da construção de uma escola para todos. Lon-
ge dos slogans que rotineiramente se apresentam na mídia e nas conversas
sobre educação, o que se pretende efetivamente é, a partir da matriz teórica
utilizada, a realização de um projeto de conhecimento e construção de uma escola
que prime por uma educação de qualidade. Educação que não se pode roman-
tizar que mudará o mundo, mas educação que tem, sim, o poder de mudar os
homens e estes, por conseguinte, o poder de mudarem o mundo. Toma-se, ao
finalizar parcialmente estas considerações, a fala de Oliveira (2004, p. 15-16),
que destaca a importância da teoria frente aos problemas da atualidade: "O que
há de mais fértil numa construção teórica é a sua capacidade de sempre reno-
var-se, pôr-se diante dos dilemas históricos, atiçar o pensamento e fornecer-lhe
os meios de ainda avançar". É com este entendimento sobre a teoria e sua
contribuição para a organização de projetos que tenham o objetivo de apontar
possíveis soluções para os problemas educacional-escolares de nossos tempos
que produzimos este texto inacabado.
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