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Acaba de ser lançado pelo Instituto Paulo Freire de
Portugal (IPFP) e pelo Centro de Recursos Paulo Freire,
da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto (FPCEUP), um livro, coordenado
por Eunice Macedo, que pretende marcar os dez anos de
existência em Portugal deste Instituto e que se inscreve
no propósito de contribuir para «continuar a ampliar a
intervenção educativa» (p. 9). É dedicado a João Francisco
de Souza, o grande educador brasileiro falecido há três
anos, amigo do IPFP e da FPCEUP. Também lhe dedico
este pequeno contributo na forma de recensão deste
livro, procurando guardar e seguir o seu simples e sábio
pensamento que recordo mais ou menos assim: apenas
devemos trabalhar naquilo que sabemos, pesquisamos e
agimos. Afirmara-o na última conversa que conjunta-
mente tivemos na casa de amigos/as comuns no Porto,
poucos dias antes do seu súbito desaparecimento.

O título escolhido para este livro é prometedor, e
sugestivo o campo educativo – Porque Uma Educação
Outra É Possível: Contributos Para Uma Praxis Trans-
formadora. Este título enquadra-se numa capa cuja
grafia visual é bem conseguida, sob a frescura e har-
monia que emerge das suas cores. Este conjunto anun-
cia de forma clara a mensagem educativa que o
envolve, pensar para além da escolarização dominante,
afirmando a possibilidade de perspectivar uma educa-
ção alternativa, baseada numa «praxis transformadora».
Esta mensagem está bem expressa nos textos seleccio-
nados e na estrutura que corporizam a obra.

A maioria dos textos (cinco) é da autoria de mem-
bros destacados do IPFP. Os três restantes são de
investigadores e pedagogos estrangeiros que têm sido
estimulados pelo pensamento de Freire, em grande
parte fruto do trabalho e das redes de internacionaliza-
ção do IPFP, em busca de um cruzamento cultural, lin-
guístico e reflexivo. A articulação destas duas marcas –
internacionalização e redes de acção pesquisa – consti-
tui contributo educacional importante de uma obra
que se abre e projecta para além do local nacional.

Este livro é constituído e organizado em duas 
partes, sendo que a 1ª tem um conjunto de três textos
conceptualizadores que, genericamente, pretendem
constituir-se como pano de fundo e referencial crítico.
A 2ª parte da obra pretende evidenciar um nível socio-
lógico crítico acerca dos diferenciados modos e múlti-
plos sujeitos que estão hoje a ser educados, em pontos
geográficos distantes. É, assim, constituída por três
importantes reflexões e estudos de caso recentes, sobre
diversos processos educativos transformadores. Por
isso, à medida que ia lendo os textos da 1ª parte do
livro, cuja reflexão crítica proposta é fortemente
baseada numa grande narrativa, por vezes única,
acerca da sociedade capitalista, do pensamento domi-
nante, da alienação e dos regimes de verdade, mais
aguçada ia ficando a minha curiosidade de ver como é
que estes olhares e narrativas conceptualizadoras
poderiam iluminar a reflexão da 2ª parte, esta mais
baseada em textos acerca do trabalho educativo apli-
cado e em acção.

Depois destas considerações genéricas e enqua-
dradoras, proponho-me agora percorrer os textos pre-
sentes no livro. Começo pela Introdução, feita por
Miguel Prata Gomes, em que o autor busca novos
olhares para uma transformação crítica da prática edu-
cativa e para «perspectivar trilhos» em torno de «uma
outra educação, no interior da floresta contemporânea»
(p. 13). Essa tarefa, como refere, é uma resposta alter-
nativa «à opressão» e à «transformação crítica duma pra-
xis educativa», além de revelar um modo de «estar à
altura dos nossos tempos» (ibidem).

O título organizador da 1ª parte do livro, «Tra-
çando o cenário, pressupostos e conceitos», é um chapéu
para três estimulantes textos de natureza marcada-
mente conceptual. Abre com o texto de Rosa Nunes,
intitulado «A noite é uma dádiva de sol aos que vivem
do outro lado da terra: uma reflexão em torno da mer-
cadorização da educação», cuja base foi a sua confe-
rência em Córdova, no Fórum Social Ibérico para a



Educação (2005). Nele pretende «dar voz à alteridade»,
ao «pensamento crítico alternativo» e a «uma perspec-
tiva utópica da acção» (p. 14), como eixos de um outro
mundo e educação possíveis. Na verdade, trata-se de
um texto de grande profundidade analítica, faceta a
que já nos habituou, estruturado sob uma perspectiva
marxista. Neste texto, a autora explica como a «merca-
dorização da educação» afasta e impede o pensamento
crítico, ao penetrar na formação das estruturas sociais e
das estruturas mentais, como argumentava Bourdieu.
Discorre, assim, acerca do movimento actual de mer-
cantilização da educação, que concebe como parte do
«movimento de reescalonamento das relações mun-
diais», sujeitas «às flutuações da economia global» 
(pp. 28-29), e cuja presença se traduz no campo edu-
cacional com a fuga e desinvestimento do Estado na
educação, evidenciada, por exemplo, na competição
que se expressa no ensino superior, como parte da
competição actual pelo domínio da massa cinzenta.
Rosa Nunes oferece assim uma análise enquadradora
muito interessante para o pensamento educativo, tra-
çada em torno de uma grande narrativa macro, domi-
nante em alguns sectores do campo social e científico.

Rui Pereira escreve um texto intelectualmente
muito sofisticado, intitulado «Pensamento dominante e
pensamento dominado, algumas notas em torno de
uma ideologia ilusiva», resultante da sua conferência
no Ciclo de Conferências Exclusão ou Exclusões (2008).
É um texto teoricamente muito denso, por vezes difícil
para quem não dispõe de formação filosófica. Afirma,
no início, que aborda a questão da «exclusão do pen-
samento da diferença, da divergência, da dissidência
como modo de construção do pensamento predomi-
nante, que aparece como tendencialmente único, ine-
vitável, ocupante de toda a legitimidade do pensável»
(p. 33). Trata-se, pois, de reclamar o exame crítico das
grandes instituições de reprodução social do discurso
e dos «regimes de verdade» que realizam a vasta opera-
ção de naturalização e de «controle social da significa-
ção», de modo a tornar aceitável e natural o que antes
era inaceitável. Destaco a discussão e revisão interes-
sante e actualizada do conceito de hegemonia (pp. 42-

-47), que em certo sentido aparece como a ideologia
naturalizada; e a reflexão que propõe seja feita em
torno do lugar dos media, convertidos em «símbolo de
consenso falseado, do obscurantismo contemporâneo»
e «instâncias de administração e validação social do
discurso, numa operação de framing, de enquadra-
mento do dizível» (p. 48).

Luíza Cortesão fecha esta 1ª parte do livro, de
natureza enquadradora e mais macro, com o texto
«Educação e exclusões: na tensão entre a cumplicidade
e o embargo». De um ponto de vista de uma sociologia
da educação crítica, procura desnaturalizar as raízes
profundas de um pensamento acomodado, chamando
mais uma vez a atenção que o mundo actual precisa
de «vigilância crítica» e de vulnerabilização das certezas
presentes e do «senso comum não questionado» 
(p. 53). Não toma a escola como uma mera possibili-
dade de «subida aos ombros de gigantes» (metáfora
evocada, de Newton), mas partindo desta sabedoria
procura insistir no traçar de alguns dos contornos de
uma alternativa ao que de errado há no nosso mundo.
Para isso, não fica só na discussão conceptual, mas
«suja» também as mãos na reflexão empírica, procu-
rando compreender, por exemplo: os dados acerca das
escolas portuguesas em tempos de ranking da educa-
ção; os dados europeus acerca do ainda não cumpri-
mento da escolaridade obrigatória por parte da juven-
tude, dados mais residuais e mais persistentes; os
dados sobre o fenómeno preocupante e vastíssimo da
inclusão excludente, em parte decorrente dos proces-
sos desenvolvidos pelas escolas, mas também das
exclusões de que são objecto as próprias escolas.

Prosseguindo para a segunda parte do livro, intitu-
lada «E agora? Caminhos de possibilidades e realiza-
ções», são apresentadas três importantes reflexões em
torno de processos educativos vividos e/ou propostos
com e para a juventude, como é o caso: do lugar
social e educativo dos novos movimentos sociais; do
trabalho de diálogo intercultural entre grupos étnicos e
minoritários e a acção e reflexividade profissionais; do
teatro como um modo de trabalho crítico e de um
outro fazer educativo.
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O primeiro texto, «Movimientos sociales y educa-
ción transformadora», escrito em língua espanhola, é
de Azril Bacal, da Uppsala University, Suécia, e da
University of Warwick, Reino Unido. O autor, de raiz
latino-americana, discute de um modo teoricamente
aprofundado o lugar e o espaço social dos Novos
Movimentos Sociais, concebidos como «espaços estra-
tégicos de intervenção socioeducacional» e «de acção
cultural», estudando-os como «casos particulares de
organização e comportamento colectivo» (p. 66).
Trata-se de um trabalho muito estimulante pelo modo
como aborda estes novos movimentos sociais
enquanto «espaços estratégicos de intervenção socio-
educacional» em busca de «novas ordens sociais». São,
com efeito, estes grupos que em fóruns sociais e tec-
nológicos buscam «alternativas» ou «visões utópicas» de
outros mundos possíveis na acção transformadora e
que vivem em busca da «transcendência da alienação»
(pp. 71-76).

O segundo texto intitula-se «Researching intercul-
tural dialogue within innovative pedagogies», de Nick
Claugh e Jane Tarr, ambos da University of the West of
England. Trata-se de peritos dedicados a questões de
exclusão social e educativa. Abordam as dificuldades e
as medidas na realização de uma aprendizagem formal
com êxito e responsável, no âmbito de um programa
de parceria Grundtvig (2007-09). Apresentam e interro-
gam-se até que ponto as pedagogias desenvolvidas
incorporaram o diálogo intercultural, como relação
entre pessoas poderosas e as que têm menos poder
(como é o caso dos grupos étnicos maioritários e
minoritários, voluntários e profissionais, docentes e
aprendentes). O diálogo intercultural é visto como
«possibilidade de compreensão da diferença, resolução
de problemas e meio de atingir a coesão social» 
(p. 17). O artigo destaca a necessidade de construir
instrumentos educativos diferenciados dirigidos,
nomeadamente a famílias ciganas em contexto urbano
(Roménia) e a imigrantes recém-chegados a Inglaterra.
Para isso baseiam-se num trabalho de interacção con-
textualizada com jovens aprendentes, a par dos ensina-
mentos de Freire. Trabalham com exemplos narrativos

e experiências culturais e contextuais específicas,
fazendo propostas inclusivas, sem deixar de tratar
questões que incluem colonialismo e «guerra de terror»
ao nível social, económico e cultural.

O livro termina com o texto «A educação como
resiliência? Reflexões a partir de um trabalho de inter-
venção», em que Eunice Macedo, com base num texto
que apresentou em Córdova, no Fórum Social Ibérico
para a Educação, discute um trabalho educativo
usando o teatro, realizado num colégio de elite em
Portugal. Reflecte sobre a importância de desenvolver
trabalhos educativos com as elites, também em torno
da conscientização e do múltiplo papel de opressores
e de oprimidos, pondo a tónica em «situações de
opressão». A tensão que coloca ao longo do texto entre
educação das elites (consumista, mercantilizada, clas-
sista e masculina) e educação conscientizadora (que
interroga e transforma esta educação dominante e
opressora) é algo que é argumentado pelos processos
e experiências teatrais descritos e interpretados.

Para terminar, sublinho alguns pontos de reflexão
crítica que, julgo, atravessam a obra. Por um lado, a
presença de uma grande narrativa única sobre a qual o
pensamento dissidente deve ser pensado parece assen-
tar na subalternização e silenciamento de outras narra-
tivas no pensamento macro, muitas vezes único, bipo-
lar e diádico. Sem querer deixar de relevar a sua
importância teórica (moderna?), centralidade e opção
que também amplamente partilho, não se pode, à luz
do conhecimento do século XXI, deixar de interrogar a
sua incompletude e unicidade. Este poder também
precisa de ser questionado para se poderem ouvir
outras vozes e retirar do silêncio outras narrativas.
Penso que não há só: um nós e outros; dominação e
emancipação; domesticação e educação; falsa cons-
ciência e consciência; sujeitados e sujeitos; pensa-
mento dominante e pensamento dominado; maus e
bons; etc. Gostaria de ver maior densidade e sofistica-
ção em torno do pensamento sobre a igualdade, diver-
sidade, diferença, um pensamento mais construído na
intersecção e injunção de estruturas e sujeitos de dife-
rença; gostaria de ver emergir um pensamento educa-
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tivo sobre lógica dos actores que também têm cons-
ciência e autoria e não são vítimas de falsa consciência
e da mercadorização capitalista. O pano de fundo para
uma educação e praxis transformadora tem mais dinâ-
micas e olhares, onde os dos actores contam. Como
pensar educativamente neste contexto tão estrutural

e «autónomo» o lugar e o estatuto para os sujeitos
sociais/actores?

Laura Fonseca
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