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Caro leitor, se esse nome lhe incomoda não continue a 
leitura, pois eu vou, sim, escrever sobre Paulo. Não posso 
deixar de colocar em linhas toda a magia que foi a última 
sexta-feira (29/01/2020). O grupo de estudos Dona Alzira 
(IESA/UFG), coordenado pelo professor Eguimar Felício, 
foi convidado pela Fiocruz (Rio de Janeiro) para fazer um 
trabalho no Fórum Intersindical de Saúde do Trabalhador. 
Leituras Caminhantes, com o temido Pedagogia do 
Oprimido, chegava na terra do Cristo Redentor, 
Garrincha, Cartola, Chico Buarque, Marielle Franco e, 
também, Flavio Bolsonaro e Crivella. A galera do pequi, o 
bando do Alzirão, iria dialogar com as lideranças sindicais 
cariocas. Na 5ª feira, reunião marcada em boteco, Fadel 
dava sérias coordenadas; Luciene, a voz do 
questionamento; Carol, atenta, pegava os detalhes. 
Eu, com três caipirinhas, espremia os olhos e não abstraía 
nada, fazia o famoso sim de calango, e pensava: vou seguir 
o movimento. A teoria do oprimido, como hospedeiro do 
opressor; a conscientização como ato de (re)existência do 
ser nos processos históricos da humanidade; e a educação 
dialogada seriam os três pilares das falas.  
Sexta-feira, logo após ao acordar, um vídeo do discurso de 
formatura, pronunciado pela professora Mirian Bianca 
Amaral (UFG), arrancou um engasgo de choro 
simultaneamente com um despreguiçar vadio.  
Adivinhe quais eram as primeiras palavras do seu 
discurso? Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire.  
Aquela fala apertou o botão da emoção.  
Defender a obra e, sobretudo, a memória desse intelectual 
é um ato que não se faz com fala insossa, pois os ataques são 
vis, enérgicos, marcham em tanques e nos alvejam com fake 
news. Caminhar com Pedagogia do Oprimido faz-se junto e 
com amigos. O percurso é com passos vagarosos e livros; 
parar, ficar, ir e voltar não incomodam.  Todos na sala, 
Fadel faz um esquete com Luciene; o hino nacional 
entrecortado, rasgado pela coerência; o riso fez companhia. 
Nesse tumulto atual, a coerência flerta facilmente com o 
humor. O riso freireano é (com)partilhado, é riso bom, é 
riso das diferenças. Os algozes não o conhecem, eles optam 
pelo escárnio, pelo estereótipo e são sádicos com a palavra. 
Eguimar cochicha no meu ouvido: “Vamos tirar os sapatos 
quando formos compor a mesa”.  
Com esse rito, o protocolo foi quebrado, os sindicalistas 
fizeram umas boas piadas com os chulés e meias furadas. 
Contudo, só agora entendi: nos tempos em que coturnos são 
adorados, a caminhada freireana tem que ser feita, 
literalmente, com os pés no chão. 

 

Para fazer (re)existência, o tato tem que sentir o mundo, 
pois a experiência dos pés permite a compreensão dada pela 
palavra. O ser nas situações-limites precisa de pés, mãos, 
ouvidos, olhos e boca para tomar consciência.  
Palavra ganha mundo, mundo toma palavra. 
Assim começou minha fala no fórum:  

“Imaginem que seja semana de Natal, dia 23 ou dia 24, 
as creches já estão fechadas para o recesso escolar. A 

empregada doméstica pede à patroa para levar a filha ao 
trabalho, o olhar reluta, mas a boca permite. A menina, 
com 4 anos de idade, no ápice da sua curiosidade, escuta 
a ordem da mãe: “não toque em nada”. Ali na cozinha, 
ela fica, acanhadinha, no rabo da saia e perto o fogão. 

De longe, olha para aquela árvore tão grande e a admira. 
Toca a campainha, o avô vem visitar sua neta, a filha da 

patroa, e traz um embrulho grande e colorido. A neta, 
com uns 6 anos, que estava na sala e assistia televisão, 
corre até o avô e é recebida com o adjetivo de princesa. 

Ela rasga o embrulho, é uma boneca grande. Para 
valorizar o agrado, o avô, todo alegre, diz: ‘Olha que 

linda! Ela se parece com você’.  A filha da empregada 
olha no seu bracinho e não encontra semelhança de cor 

de pele ou de cabelo. A boneca era uma Barbie.” 
Essa pequena história (não me sinto confortável em usar o 
diminutivo) foi inventada, por mim, para as aulas com 
temáticas raciais. Antes, quando falava sobre esse tema, 
apresentava um racismo sem cara, quase sem cor, um 
conceito abstrato que não carregava dor e, claro, sem voz. 
A pedagogia freireana dá uns tabefes na minha prática, 
pois a educação conscientizadora deve, pelo diálogo, 
objetivar a realidade subjetiva, de modo que os sujeitos 
ultrapassem os limites da experiência. 
Portanto, a prática reflexiva retorna ao concreto.  
A palavra, enquanto práxis, liberta o sujeito do sensual e, 
também, faz desnaturalizar-se. Enfim, humanizar-se é dar 
dimensão histórica, tomar pra si o poder de indignação.  
O racismo tem espaço histórico no Brasil, ele é doméstico e 
cotidiano. As marcas da escravidão estão, sobretudo, nas 
cozinhas. O furo na carne negra, feito pela bala, é o 
resultado final de uma complexa trama de discursos 
díspares que transitam entre casas e ruas.  
Afinal, a boneca é loira, a princesinha, nessas terras, não é 
simplesmente um cargo aristocrata, mas um código de 
fusão entre poder e beleza. Ao narrar a sólida experiência 
de uma criança que tão cedo sente as marcas do racismo, 
coloco o aluno na dimensão concreta da vida.  
Sensibilizado, ele também olha para seus braços e percebe 
qual seria seu lugar nessa história. Pois bem, o oprimido 
começa a tomar consciência da sua condição.  
As palavras entram nos ouvidos e ecoam até os poros 
epidérmicos. O ato de conscientizar é humanizador, 
atribuir humanidade é conceber, em premissa, o direito de 
indignação. 
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Dias antes do fórum, a dona Regina Duarte, funcionária do 
governo federal, reposta nas suas redes sociais um vídeo 
que afirmava que os governos de esquerda impuseram um 
marxismo cultural que colocaria negros contra brancos, 
mulheres contra homens. Alto lá, namoradinha do Brasil! 
Sujeitos oprimidos devem aceitar o fardo fatalista da 
opressão? As forças opressoras agem raivosas e enrijecem 
os nervos para combater a dúvida, a reflexão e a esperança. 

 

Esse texto já dá os últimos suspiros, está sendo inventado 
no aeroporto de Congonhas (São Paulo).  
Agora, estou sozinho, mas caminhar com Paulo Freire é 
bater perna em bando, é junto com Fadel, Eguimar, 
Rosangela, Eliana, Luciene, Ricardo, Fernanda, Carol e 
Bira e tantos outros. Despedir do Rio de Janeiro é sempre 
deixar na mala um cantinho para a saudade.  
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