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MANIFESTO 

“ FREIREAR, HOJE MAIS NECESSÁRIO DO QUE NUNCA” 

 

Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, nascido em 19 de setembro 

de 1921, reconhecido internacionalmente por suas contribuições destacadas na 

área da educação e declarado, em 2012, Patrono da Educação Brasileira pela 

lei nº 12.612, é considerando um dos principais expoentes da pedagogia 

mundial. Influenciou o movimento da Pedagogia Crítica, contribuindo para a 

contestação da Pedagogia tradicional. Lutou por uma educação transformadora 

capaz de fortalecer a democracia e contribuir na emancipação social, cultural e 

política das classes sociais excluídas e oprimidas. 

Entretanto, no cenário atual nacional, infelizmente, vivenciamos 

momentos conturbados de conservadorismo e de ataques à educação inclusiva, 

no seu sentido amplo, de garantia de direitos a todas e a todos, direitos 

conquistados historicamente, a partir de lutas sociais travadas ao longo da 

caminhada. E, nesse contexto, Paulo Freire, também, vem sendo rechaçado, 

sofrendo ataques baseados em premissas inautênticas, desrespeitosas e 

infundadas no que se refere à sua real história e contribuição social.  

Por compreender a relevância do trabalho do Mestre Paulo Freire é que 

não podemos nos calar, mas precisamos resgatar sua história e seus princípios 

arraigados na superação da exclusão. 

Nos fins dos anos 50 e começo da década de 60, o educador iniciou sua 

luta em torno da educação popular, apresentando contribuições teóricas e 

práticas à Pedagogia, combatendo a passividade do estudante/aprendiz, 

trazendo à tona uma nova abordagem da relação educador e educando, numa 

perspectiva dialética e de respeito às experiências individuais e coletivas; e a 

reflexão da humanização do mundo por meio da ação cultural libertadora.  
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Compreendendo o analfabetismo como uma ferramenta de exclusão, que 

aprisiona o indivíduo, limitando sua autonomia e visão de mundo; e preocupado 

com o grande número de adultos analfabetos, que chegava a 50% da população 

nordestina na década de 60, desenvolveu um método inovador de alfabetização 

para adultos baseado na experiência de vida das pessoas que, inclusive, foi 

difundido para diversos países. Para além, da decodificação de códigos 

linguísticos, Paulo Freire já defendia naquela época, a utilização das habilidades 

da escrita e da leitura nas práticas sociais, conceitos esses desenvolvidos, 

posteriormente, na década de 80, a partir da concepção de letramento.  

Por conta de seus ideais e suas práticas, foi imensamente combatido 

pelos partidários de uma educação domesticadora ou bancária, conforme 

denominação freireana. Foi preso e exilado, mas não se emudeceu diante dos 

desmandos e do autoritarismo. O tempo do exílio serviu para ampliar seu 

horizonte intelectual e sua projeção internacional. 

Por que justamente nesse momento histórico, Paulo Freire que sempre 

defendeu em sua jornada o diálogo, a participação, a democracia, a educação 

libertadora como princípios fundantes de sua pedagogia, incomoda tanto? 

Entendemos que a resposta se encontra na Pedagogia defendida por 

Paulo Freire, a qual traz no seu bojo o reconhecimento do povo enquanto sujeito 

de direitos, que deve possuir papel de protagonista de sua história. Tal 

compreensão contrapõe-se a interesses dominantes que buscam manter a 

subserviência. 

Quando afirmamos que é necessário FREIREAR, reconhecemos a 

importância do legado de Paulo Freire e compreendemos a necessidade de 

resgatar e imprimir, na construção educacional do nosso país, a ação e a luta a 

favor de uma educação crítica e emancipatória para a formação de sujeitos 

capazes de transformar, política e socialmente suas realidades e que contribuam 

no enfrentamento da exclusão. E, esses sujeitos, todos substantivos, na figura 

do verbo FREIREAR, apoderam-se da AÇÃO que o status quo tanto teme. 
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Disseminar o pensamento e o trabalho de Paulo Freire faz renascer com 

mais força o respeito às pessoas, a defesa de seus direitos como cidadãos e 

cidadãs e seres humanos dignos de respeito e de uma vida melhor para todos e 

todas, em contraposição ao atual momento histórico no qual avançam e 

endurecem os meios de propagação da violência, da manipulação, do 

autoritarismo, da arbitrariedade, da intolerância, do desrespeito, do ódio entre 

pessoas, grupos e classes sociais. 

Nas palavras do Mestre Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido: “Se 

nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: 

nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo 

em que seja menos difícil amar”.  

Assim, o Conselho Estadual de Educação do Maranhão tem no educador 

Paulo Freire a referência para a defesa de uma educação cidadã com justiça 

social e adere à Campanha “Rumo aos 100 anos de Paulo Freire” proposta pelo 

Instituto Paulo Freire com a finalidade de contribuir para a difusão da memória e 

obras do mestre.  

POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODAS E 

TODOS! VIVA PAULO FREIRE! 
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Presidente CEE/MA 


