
>>> Escola Libertária/dora



Motivação, Objetivos:

> Discutir as contribuições da educação sobre 
tudo na escola pública, pensando numa 
melhoria das práticas sociais.
 
> Resultou em discussões que apontam para 
uma educação conscientizadora do povo pela 
"democracia" e redimensionamento histórico. 
 
 
 



 

Pedagogias libertadoras  > Paulo Freire

 
Pedagogia Libertária        > Michel Lobrot, 
                                         > Célestin Freinet, 
                                         > Maurício Tragtenberg, 
                                         > Miguel González Arroyo, 
                                         > ...

Autores referenciais:



 Pauta principal no movimento:

Alguns desses educadores mais 
descrentes com o trabalho escolar 
sugerem uma educação do povo, de 
caráter "não-formal", não-diretivo, 
não-autoritário, visando libertar as 
pessoas da opressão da ignorância e 
da dominação.



Pensamento liberal  x  Projeto pedagógico progressista
 
 
 
De acordo com o processo histórico seguem-se as 
escolas do movimento:
 
> Libertadora
> Libertária
> Histórico-critica ou crítico-social dos conteúdos
> ou ainda sociopolítica



Pedagogia Libertadora
>  Objetiva a trasformação da prática social das classes 
populares, através da conscienticação dos fatos, 
utilizando a alfabetização de adultos como prática.
 
> Na metodologia de Paulo Freire, alunos e professores 
dialogam em condições de igualdade, desafios por 
situações-problemas que devem compreender e 
solucionar.
 
 
> Exemplo na prática atual: Escola Immaginare
 
Projetos com Problemas e Soluções
(http://www.immaginare.art.br/especializacoes.php)



    Pedagogia Libertária
> Resume-se na importância dada a experiências de 
autogestão, não-diretivas e autonomia vivenciadas por grupos 
de alunos e professores. Acreditam na independência teórica e 
metodológica, livres de amarras sociais.

> Exemplo na prática atual: Escola Summerhill
     
     Escola de Democracia Infantil
    (http://circo.nosotros.vilabol.uol.com.br/summerhill.html)
     
> Fundada em Sulffolk, no interior da Inglaterra, Summerhill é 
a mais antiga democracia infantil do mundo. Summerhill 
surgiu para ser um lugar onde as crianças moram e têm total 
liberdade.

      

 
 
 



Pedagogia libertária no Brasil

    
> No Brasil, a pedagogia libertária, assim como em outros 
países onde a tradição anarquista mantinha sua força, 
produziu muitos frutos, específicamente no final do século 
XIX. Podemos destacar a atuação de alguns militantes em 
especial e de algumas iniciativas em particular:



> Primeira Escola de Pedagogia Libertária do Brasil é 
criada no Rio Grande Do Sul 

> Surgir em 1895, sendo a primeira que temos notícia é a “Escola 
União Operária”, no Rio Grande do Sul (RODRIGUES, 1992, p. 48). O 
movimento de fundação de escolas espalhou-se pelo Brasil, como 
podemos acompanhar: Escola Eliseu Reclus, em Porto Alegre (1906), 
Escola Germinal (Ceará), Escola da União Operária de Franca, Escola 
da Liga Operária de Sorocaba (1911), Escola Operária 1o. de Maio no 
Rio de Janeiro (1912), Escola Moderna em Petrópolis (1913), 
(RODRIGUES, 1992, p. 51-52) e as Escolas Modernas n.1 e n.2 em São 
Paulo (1912).

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/077_j
ose_damiro.pdf 



Outro exemplo:

> Fundação Casa Grande

www.fundacaocasagrande.org.br

> Missão da Fundação Casa Grande

A Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri tem 
como missão a formação educacional de crianças e jovens 
protagonistas em gestão cultural por meio de seus 
programas: Memória, Comunicação, Artes e Turismo. 

http://www.fundacaocasagrande.org.br/


Leia mais

> Artigo de José Damiro de Moraes:

A Educação Libertária no Brasil: Uma Trajetória.
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