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RESUMO 

O presente trabalho teve como tema central, avaliar a função do docente perante os 

direitos da liberdade de aprendizado dos educandos, analisar quais as condutas que 

são as mais adequadas ao ministrar uma aula, evitando que a mesma se torne um 

palco de imposições de ideias, na tentativa de torná-las verdades absolutas. Para a 

realização desta pesquisa, primeiramente foi analisado o significado do termo 

“doutrinação” no contexto educacional, avaliando quais as consequências deste ato 

na formação social e individual dos educandos. Posteriormente, foram consultados 

documentos governamentais importantes para uma educação democrática, tais 

como a Constituição Federal de 1988 e o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), nos quais é possível encontrar informações fundamentais, que 

garantem o aprendizado livre, onde os temas abordados devem abranger todos os 

âmbitos possíveis, sem a priorização de um único conceito, permitindo ao aprendiz 

desenvolver seu raciocínio crítico pessoal sobre os mais variados assuntos. Após 

esta segunda etapa, passou-se ao estudo das referências bibliográficas, sendo elas 

ligadas a Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido e Política e Educação), Augusto 

João Crema Novaski (Sala de aula: uma aprendizagem do humano) e Regis de 

Moraes (Sala de aula: Que espaço é esse?). Por meio da reflexão sobre as teorias 

dos autores citados, foi possível fazer uma relação com o tema escolhido no 

presente trabalho. Os resultados sugeriram soluções para o problema, propiciaram 

aos professores a avaliação da sua conduta em sala, para esclarecer se sua prática 

docente consiste na imposição de ideias ou no ensino democrático. Nas 

considerações finais foram descritas algumas possibilidades de mudanças para as 

práticas docentes não democráticas. 

 

Palavras chave: função docente; orientar; doutrinar; ensino democrático;  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The main purpose of this study is to evaluate the teacher’s role towards students’ 

freedom of learning rights, analyzing which are the most appropriate behavior when 

teaching classes, avoiding that it becomes a stage for imposition of ideas, in the 

attempt of making them absolute truths. To make this research possible, the meaning 

of the term “indoctrination” was analyzed in the educational context, evaluating the 

consequences of this act in the social and individual formation of the students. 

Subsequently, important governmental documents which aim a democratic education 

were consulted, such as the Brazilian Federal Constitution of 1988 and ECA 

(Brazilian Child and Adolescent Statute), in which is possible to find fundamental 

information that guarantees free learning, which means that the covered subjects 

must include all the possible scopes, without prioritizing a single concept, allowing 

the student to develop his personal critic logic about a wide range of subjects. After 

this second stage, the bibliographical references were studied, being related to Paulo 

Freire (Pedagogy of the Oppressed and The Politics of Education: Culture, Power 

and Liberation), Augusto João Crema Novaski (Sala de aula: uma aprendizagem do 

humano) and Regis de Moraes (Sala de aula: Que espaço é esse?). Through the 

extraction of the main ideas of the referred authors, it is possible to make a relation 

with the subject approached in the present study, verifying the reality of the fact and 

its consequences in school life. The study in question suggests solutions to the 

problems, helping teachers to evaluate their conducts in the classroom, verifying if 

they are falling into the imposition of ideas or if they are practicing a democratic 

education, and offering techniques for correcting the ones that are still imposing 

ideas in the classroom.  

 

Keywords: teaching role; guidance; indoctrination; democratic learning;  
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da influência que um docente pode ter na personalidade de um 

estudante é um assunto extremamente delicado, e que infelizmente muitas vezes 

não é levado em conta, no exercício dessa profissão fundamental para a sociedade. 

Torna-se evidente o quanto o papel do professor é essencial na formação 

pessoal e profissional dos educandos. No entanto, muitas vezes observamos 

condutas de docentes que não condizem com aquilo que se espera realmente deles. 

A importância dessa pesquisa se dá no fato de que sempre houve na 

educação, em especial a brasileira, uma tendência doutrinadora por parte de um 

grupo de docentes, que deixam suas ideologias e convicções falarem mais alto que 

sua ética profissional, de acordo com o contexto histórico e social em que estejam 

inseridos. Os alunos, muitas vezes, não sabem como lidar com essa imposição 

ideológica, e, acabam se tornando vítimas reprodutores, enfim, sombras dos 

opressores, que tiram sua liberdade de aprendizagem, bloqueando o 

desenvolvimento de sua autonomia, fundamental para o convívio em sociedade. 

Desse modo, o termo “doutrinar” é utilizado para se referir ao ato, em que 

o docente tenta impor suas ideias aos alunos como verdades absolutas, sem dar 

margem para que os mesmos tenham uma visão de todo o tema abordado. De 

acordo com o dicionário Michaelis, o termo doutrina se refere ao:  

 

Conjunto de princípios em que se fundamenta um sistema religioso, político 
ou filosófico; ideologia, sistema, teoria; crença ou opinião firme a propósito 
de algo; convicção, opinião; sistema em que cada indivíduo adota e que lhe 
serve de guia em sua maneira de agir; norma, preceito, regra. (MICHAELIS, 
2015). 

 
No mesmo dicionário, encontramos, no significado de doutrinar, o ato de 

“pregar à maneira de doutrina; apostolar, catequizar, evangelizar. ” (MICHAELIS, 

2015) 

A palavra orientar possui um significado diferente como é descrito no 

dicionário Michaelis (2015): 

 

Mostrar a direção a ser seguida; nortear; reconhecer aptidões de uma 
pessoa e incentivá-la a alcançar seu propósito; mostrar a direção a ser 
seguida; nortear; dar um rumo. 
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Dessa forma, o ponto de partida da pesquisa é a “Função docente: uma 

linha “tênue” entre orientar e doutrinar”. Percebe-se que ao contextualizar as ações 

na prática docente, doutrinar seria passar para os alunos aquilo que se considera 

como correto, não se baseando em fatos inquestionáveis, mas sim em crenças, 

ideologias e sistemas pessoais. 

Na verdade, não se quer discutir as escolhas pessoais de cada indivíduo 

no que se refere à sua crença, ideologia ou sistema de preferência. Preocupou-se 

com o trabalho do professor em sala de aula e a maneira como ensina o aluno a 

aprender. 

Segundo afirma Freire (2001, p.21): 

 

Falamos em ética e em postura substantivamente democrática porque, não 
sendo neutra, a prática educativa, a formação humana, implica opções, 
rupturas, decisões, estar com e pôr-se contra, a favor de algum sonho e 
contra outro, a favor de alguém e contra alguém. E é exatamente este 
imperativo que exige a eticidade do educador e sua necessária militância 
democrática a lhe exigir a vigilância permanente no sentido da coerência 
entre o discurso e a prática. Não vale um discurso bem articulado, em que 
se defende o direito de ser diferente e uma prática negadora desse direito. 

 
Por outro lado, o termo "orientar", no contexto educacional, se refere ao 

ato de auxiliar um indivíduo a alcançar um propósito, deixando-o totalmente livre 

para escolher o caminho a seguir. O docente, na situação mencionada, oferece as 

possíveis trilhas sobre determinado assunto, e o aluno determina aquela na qual 

melhor se identifica. 

Neste caso, cabe ao orientador oferecer as melhores maneiras de seguir 

o caminho desejado, expandindo a mente do orientado, para que tenha capacidade 

de não se deixar levar pelo erro, desenvolvendo sua própria capacidade de 

discernimento.   

Como ressaltou Freire (2001, p. 8): 

 
A desumanização, por isso mesmo, não é vocação, mas distorção da 
vocação para o ser mais. Por isso, digo, num dos textos deste volume, que 
toda prática, pedagógica ou não, que trabalhe contra este núcleo da 
natureza humana é imoral. Esta vocação para o ser mais que não se realiza 
na inexistência de ter, na indigência, demanda liberdade, possibilidade de 
decisão, de escolha, de autonomia. 

 

A educação deve ter como objetivo principal, a construção do sujeito apto 

a exercer sua cidadania, assim como contribuir para o desenvolvimento do meio em 

que se encontrar, seja profissional ou pessoal.  
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Sendo assim, a educação que não visa a humanização do ser, sempre 

será vista como imoral, o que vai de encontro com a utilização do termo “doutrinar” 

no meio acadêmico, sendo que o mesmo conduz à imoralidade do ser 

(FREIRE,2001). 

Hoje está posto um desafio que precisa começar a ser enfrentado no exato 
espaço da sala de aula. O de se recuperar o sentido da autoridade nas 
relações pedagógicas, sem qualquer concessão ao autoritarismo, que 
destes já estamos fartos. (MORAIS, 1995, p. 23) 

 
Para que o professor consiga orientar o estudante com competência, se 

faz necessário o uso de sua autoridade. Porém, muitos profissionais confundem 

autoridade com autoritarismo. No primeiro, se leva em conta a questão hierárquica, 

onde o sujeito instrutor (docente), organiza e orienta o instruído (aluno), auxiliando-o 

na busca de sua formação, abrangendo o todo, na questão educacional. No 

segundo caso, o sujeito instrutor exerce imposição diante do instruído, 

determinando, por motivos pessoais, qual deve ser a direção a seguir, omitindo (às 

vezes até mesmo proibindo) outras possíveis direções. 

No Brasil, existem normas e leis que defendem essa liberdade de 

aprendizagem, o que contribui para uma democracia plena. Na Constituição Federal 

de 1988, está previsto no Artigo 206, o direito à “liberdade de aprender” (C.F., 1988, 

parágrafo 2), assim como o “pluralismo de ideias e concepções pedagógicas” (C.F., 

1988, parágrafo 3). Diante disso, configura-se um não cumprimento da lei o ato de 

não permitir que os alunos tenham acesso a toda a complexidade do conteúdo que 

estiver sendo abordado, assim como a omissão do mesmo. No Estatuto da Criança 

e do Adolescente, em seu artigo de número 53, é garantido ao estudante o “direito 

de ser respeitado pelo professor” (ECA, 1990, parágrafo 2). Considerando-se que o 

ato de doutrinar um aluno é um desrespeito ao mesmo, aquele que adota esta 

prática está ferindo um direito básico do indivíduo 

Neste contexto o seguinte problema de pesquisa foi-se configurando: qual 

o papel do docente, na orientação correta dos estudantes, para prepara-los para o 

mundo, porém permitindo que eles escolham seus próprios ideais. 

A pesquisa busca atingir os seguintes objetivos: 

 Discutir e compreender o direito à liberdade de aprender e o 

pluralismo de direitos dos educandos garantidos pela legislação. 

 Identificar o papel do docente e sua importância na formação 

de futuros cidadãos. 
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 Distinguir as consequências da relação interpessoal professor 

e aluno na vida pessoal, social e profissional do aluno. 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica utilizando-se livros, 

artigos e revistas e teve como principal base de dados o SCIELO (Scientifc 

Electronic Library Online). De acordo com Gil (2002), a coleta pode ser realizada de 

dados impressos como jornais, revistas, arquivos históricos, livros, diários dados 

estatísticos, biografias. Essas fontes são ricas em informações que auxiliam o 

pesquisador na elaboração de sua pesquisa. 

Na coleta de dados foram acrescentadas opiniões de 04 pessoas ligadas 

à educação a respeito de suas experiências no relacionamento com os alunos. 

O trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, a saber: 

No capítulo 1 foi realizada uma análise profunda acerca da questão legal 

do estudo, ou seja, qual a relação do tema com a legislação brasileira. 

No capítulo 2 descreveu-se o papel fundamental do docente na realidade, 

que consiste na formação de cidadãos conscientes de seus deveres e direitos e que 

prezem pelo bem-estar e desenvolvimento social. Ressaltou-se que, a metodologia 

utilizada pelo profissional em sala de aula é fundamental no alcance de seus 

objetivos. 

No capítulo 3 por meio da leitura do livro “Pedagogia dos oprimidos” de 

Freire (1987) analisou-se as consequências do uso de uma metodologia impositiva. 

No capítulo 4 foi realizada a análise das opiniões de 3 profissionais da 

educação   sobre o tema proposto. 

Nas considerações finais foi feita uma retomada do problema de 

pesquisa, dos objetivos e os dados obtidos foram revistos à luz dos referenciais 

teóricos, apontando   algumas implicações. 
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1 LIBERDADE DE APRENDIZAGEM: O AMPARO LEGAL  

 

No primeiro momento, foi feita uma contextualização do tema, na qual foi 

possível conhecer as abordagens e objetivos do presente trabalho, assim como as 

bases utilizadas para o seu desenvolvimento.  

Neste capítulo, será feita uma análise da questão legal do estudo, ou 

seja, qual a relação do mesmo com as leis que regem nossa nação, e a importância 

do cumprimento da mesma, a fim de contribuir com o avanço da educação do país, 

em todos os níveis. 

 

Tal qual a aprendizagem de conteúdos formais é inesgotável, já que são 
inesgotáveis as perspectivas desde as quais podemos abordá-los, também 
a aprendizagem do que é o ser humano é inesgotável e muito mais do que 
qualquer outra, pois ele se nos esquiva sempre, tornando inadequado 
qualquer molde em que queiramos enquadrá-lo. (MORAIS, 1995, p. 13) 

      

Desse modo, o professor no exercício de sua função, deve sempre se 

lembrar de que, antes de qualquer outra denominação, os alunos são humanos. O 

principal ponto que diferencia o ser humano dos outros seres do reino animal é a 

sua capacidade de raciocinar. Sendo assim, no decorrer de sua vida, deve ter como 

objetivo principal o desenvolvimento desta racionalidade (paralelamente ao 

desenvolvimento da moral e da ética), que a cada crescimento alcançado, o 

diferencia mais dos seres primitivos, possibilitando assim sua contribuição individual 

na evolução coletiva. Porém, para que esse desenvolvimento racional e ético 

aconteça, é necessário que o indivíduo tenha liberdade na busca pelos mais 

variados conhecimentos, sempre sendo orientado por outro individuo com mais 

experiências e “bagagens” que ele, capaz de norteá-lo nesta busca da maneira 

correta, respeitando as escolhas ideológicas do primeiro, e não permitindo que as 

escolhas pessoais do segundo prevaleçam no processo.  

Assim sendo, docente deve sempre ter em mente o fato de que “é na 

diferença e na reciprocidade de papéis que vai se constituindo o evento que se 

chama aula” (RIOS, 2008, p. 75), ou seja, deve haver um respeito mútuo de opiniões 

diversificadas, tanto por parte do professor quanto do aluno, o que não permite a 

existências de verdades absolutas neste espaço, que sempre deve estar aberto a 

questionamentos e estudos novos.  
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A Constituição de 1988, elaborada após um período de ditadura no país, 

claramente focaliza a tutela dos direitos humanos, o que permite um 

desenvolvimento democrático pleno, desde que cumprida em sua integra.  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III – Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; (Constituição Federal, 1988, p. 
160). 

 

Podemos facilmente notar, no artigo 205, o uso da palavra “pleno” no que 

se refere ao desenvolvimento da pessoa (aluno). Se couber ao professor auxiliar 

nesse desenvolvimento, como ele poderia ser pleno, sem que a aula envolva todos 

os âmbitos de determinado tema proposto? Além disso, no artigo 206, em seus três 

primeiros parágrafos, está bem colocada a liberdade do estudante em sua 

aprendizagem. Impossível a existência desta liberdade se considerarmos uma aula 

impositiva, onde apenas o professor é o “detentor” do conhecimento.   

Cabe ressaltar que a liberdade do professor no ato de ensinar 

(parágrafo2º) existe. No entanto, sempre que esta liberdade inibir a liberdade do 

estudante no ato de aprender, a lei não estará sendo cumprida na íntegra. Ainda no 

artigo 206, em seu parágrafo 3º, observamos a existência dos termos “pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas”. Se o docente não permite, em sua aula, que 

exista uma diversidade de ideias sobre o mesmo assunto, e que nenhuma outra voz 

participe do momento que não seja o seu, como se enquadraria no ensino 

democrático, previsto na Constituição Brasileira? Uma pedagogia que não se utiliza 

de variados métodos, respeitando a diversidade de ideologias, não deve ser 

considerada imoral? 

 

Como são infindáveis as perspectivas desde as quais um assunto pode ser 
abordado, vemos aí, então, que a aprendizagem não termina nunca, o que 
torna perigosa, diria mesmo ridícula, a postura de quem se acha o dono do 
saber. (NOVASKI, 1995, p. 12) 

 

Na verdade, o ensino tradicional utilizado no último século, não pode 

continuar sendo difundido no mundo contemporâneo. Vivemos em um mundo 
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globalizado, onde as informações chegam a todo o tempo, por diversos meios, 

quase sempre presentes em nosso cotidiano. Quando Novaski ( 1995 )se utilizou do 

termo “ridícula”, para se referir à postura daquele que se acha dono do saber, 

certamente considerou essa realidade, onde o docente ainda insiste em “deter” todo 

o saber, com a visão falsa de ser o transmissor do conhecimento, quando se 

encontra disponível livremente para os estudantes (seja através da internet, 

televisão, jornal ou até mesmo na convivência em sociedade), sendo preciso que um 

indivíduo capacitado, oriente-os no uso de toda essa informação, auxiliando na 

seleção daquilo que pode ser útil e no descarte do que não for, porém dando a 

liberdade de escolha.  
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2 A INFLUÊNCIA DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO DE CIDADÃOS 

 

O docente tem um papel fundamental na sociedade: o de formar cidadãos 

conscientes de seus deveres e direitos e que prezem pelo bem-estar e 

desenvolvimento social. Sendo assim, a metodologia utilizada por este profissional 

em sala de aula é fundamental no exercício deste papel, o que nos leva a pensar 

que, se o método não valoriza o ensino democrático, estará formando cidadãos 

alienados e incapazes de lidar com as adversidades, sejam elas ideológicas, 

políticas, religiosas, entre outras. 

Freire (1987) em seu livro “Pedagogia dos Oprimidos”, ressalta como a 

educação pode ser utilizada como uma arma de alienação em massa, pois uma 

instituição de ensino não pode permitir uma realidade em que: 

 

Conceitos como os de união, de organização, de luta, são timbrados, sem 
demora, como perigosos. E realmente o são, mas, para os opressores. É 
que a practicização destes conceitos é indispensável à ação libertadora. 
(FREIRE, 1987, p. 80) 

 

Muitas vezes, a ideologia do professor (seja ela qual for), é mais 

importante que seu dever como formador de pessoas críticas, o que causa uma 

grave consequência social, pois uma sociedade incapaz de raciocinar sobre as 

diversas maneiras de lidar com um problema, ou com a forma de lidar com conceitos 

diferentes daqueles nos quais acredita, está presa em suas próprias crenças, 

causando uma regressão no desenvolvimento, que acontece de forma mais eficaz, 

do que estando a diversidade presente. 

Na época em que o conhecimento era privilégio da nobreza; em que ao 

aluno não era permitido uma reflexão diferente daquela imposta, ou até mesmo 

quando questionar era assumir um risco, não pode retornar ao mundo atual, onde o 

conhecimento e a difusão de ideias deve ser livre, e a interação de diversos 

conhecimentos acelera o processo de evolução global. 

A aula do mundo atual deve ser um: 

 

Momento privilegiado em que se processam o ensino e a aprendizagem, 
confronto de ideias entre professor e aluno, entre alunos e alunos, busca do 
aprimoramento de técnicas para maior racionalização da transmissão de 
conteúdos. (NOVASKI, 1995, p.11) 
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Deve-se pensar muito, quando se trata da formação de cidadãos, como 

um dos papeis das instituições de ensino. Os professores precisam estar em 

constante formação, sempre se atualizando, considerando o fato de que o mundo 

está em constante mudança, seja na área da educação, da filosofia, tecnologia, 

entre outras. Um docente que não se preocupa com essa formação contínua, não 

está preparado para lidar com a atual geração de alunos, que não aceita conceitos e 

métodos ultrapassados, na sua maioria, está em constante contato com as 

mudanças globais, recebendo diariamente uma quantidade significativamente de 

informações.  

No entanto, apesar de estarem cercados de tanta mudança e informação, 

a maioria dos estudantes, especialmente aqueles que se encontram com menos 

idade, ainda não conseguiram fazer escolhas ideológicas concretas, que nortearão 

sua vida. Essa escolha será influenciada, principalmente, por três contextos 

diferentes: 

 Família 

 Instituições de ensino 

 Sociedade 

No primeiro, há a influência de crenças e ideologias presentes na família, 

como religiosas, políticas e éticas. No segundo contexto, a influência se dá pelo 

convívio com os amigos e pela metodologia dos professores. No terceiro, se dá 

pelos lugares em que esse indivíduo vive, onde certamente haverá uma grande 

diversidade de pensamentos.  

Na presente pesquisa, o foco será apenas no segundo contexto, 

especialmente no que se refere à influência do professor.  

 

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a 
prescrição. Daí o sentido alienador das prescrições que transformam a 
consciência recebedora no que vimos chamando de consciência 
“hospedeira” da consciência opressora. Por isto, o comportamento dos 
oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se à base de pautas 
estranhas a eles – as pautas dos opressores.  (FREIRE, 1987, p. 18) 

         

Em certo sentido, o professor tem em suas mãos uma grande 

responsabilidade: a de conduzir os alunos às reflexões, que contribuirão muito para 

o desenvolvimento pessoal dos mesmos, e consequentemente, influenciando no 

cidadão que estes se tornarão. Sendo assim, quando o docente deixa de lado seus 
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deveres perante a lei, já citados anteriormente, como o de tornar a aprendizagem de 

seus alunos um ato livre, estará, como afirmou Freire (1987), baseando o convívio 

professor-aluno em suas próprias pautas, tornando-os apenas “hospedeiros” de sua 

consciência, incapazes de desenvolverem a própria.  

Deve-se sempre ter em mente, que o mercado de trabalho atual é 

extremamente exigente e concorrido, sendo que aqueles que tiverem autonomia 

para tomar decisões importantes, assim como a capacidade de solucionar 

problemas racionalmente, estarão em vantagem. Pensando assim, todo professor 

que utiliza de sua função para criar uma legião de oprimidos, hospedeiros de sua 

consciência, estará também os prejudicando no enfrentamento deste mercado. 

 

[...]quando a professora entra na sua classe, ela tem consciência da sua 
responsabilidade em proporcionar aos alunos um bom ensino. Apesar disso, 
saberá ela fazer um bom ensino, de modo que os alunos aprendam melhor? 
(LIBÂNEO, 2002, p. 4) 

 

Os professores precisam estar cientes, ao assumirem essa importante 

função, de seu dever, ao se adaptarem às mudanças e avanços que o mundo 

constantemente passa, adotando o uso de tecnologias e dando mais autonomia ao 

buscá-las, porém muitas vezes não sabe selecioná-las, sendo essa a função do 

docente: orientar. 
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3 AS CONSEQUÊNCIAS DE UMA METODOLOGIA IMPOSITIVA 

 

Os oprimidos, que introjetam a “sombra” dos opressores e seguem suas 
pautas, temem a liberdade, à medida em que esta, implicando na expulsão 
desta sombra, exigiria deles que “preenchessem” o “vazio” deixado pela 
expulsão, com outro “conteúdo” – o de sua autonomia. ” (FREIRE, 1987, p. 
18) 

 

No desenvolvimento do presente estudo, foi muito utilizado como 

referência o livro “Pedagogia dos oprimidos”, de Freire, (1987), pois se enquadra 

perfeitamente no tema proposto. Considera-se “oprimido” aquele indivíduo que se vê 

na condição de servo de um sistema ou outro indivíduo que não permite que o 

mesmo desenvolva sua capacidade racional, critica e ética de forma integral, sendo 

“obrigado” a reproduzir ideias impostas por outrem. No contexto escolar, o termo 

“doutrinar” se refere exatamente ao mesmo problema, o que também vai de 

encontro com a proposta desta pesquisa. 

Portanto, os alunos (pelo menos a maioria deles) consideram o que o 

professor diz como verdade, e isso aumenta ainda mais a responsabilidade deste 

profissional no exercício de sua função. Se o mesmo não estiver preparado e ciente 

de seus deveres e limites, a sala de aula pode se tornar um local de “produção” de 

oprimidos, que não veem alternativa que não seja seguir aquilo que é imposto a 

eles. Daí o termo “sombra”, utilizado pelo autor, para designar o indivíduo que 

apenas reproduz aquilo que lhe foi colocado, não tendo tido a oportunidade de 

desenvolver suas próprias visões.  

Neste estágio, o oprimido não tem mais estímulo para buscar sua própria 

personalidade, e teme aquilo que seja diferente. Essa busca implicaria no abandono 

de velhas práticas já citadas, assim como obrigaria o desenvolvimento de sua 

autonomia, que o levaria à liberdade de ideias. Refletindo nesse fato, fica fácil 

observar a responsabilidade que os professores têm em mãos, que pode leva-lo 

tanto a orientar os alunos na busca dessa liberdade, como de aprisioná-lo na 

incapacidade de procurar sua própria independência. 

Por parte dos alunos, que já se encontram na condição de oprimidos, 

atormenta-os o dilema: 

 

Entre expulsarem ou não ao opressor de “dentro” de si. Entre as 
desalienarem ou se manterem alienados. Entre seguirem prescrições ou 
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terem opções. Entre serem espectadores ou atores. Entre atuarem ou terem 
a ilusão de que atuam, na atuação dos opressores. ” (FREIRE, 1987, p. 19) 

 

Nesse sentido, o primeiro desafio, no entanto, é o de reconhecer-se 

oprimido, ou seja, perceber que não se tem a oportunidade de desenvolver sua 

autonomia, assim como ter a coragem de buscar esta condição. Após esta etapa 

(talvez a mais difícil) surge um novo desafio: não permitir mais que o tornem 

oprimido, ou seja, que tentem fazê-lo aceitar ideias impostas, buscando outras 

formas de se ver determinado assunto, clareando sua visão de mundo, e enfim, 

desenvolvendo sua própria opinião. 

Porém, todo esse processo pode resultar em um indivíduo opressor, que 

por já ter vivido na condição de oprimido, e talvez na tentativa de não permitir que 

outras pessoas estejam nessa condição, passa a impor suas ideias, acreditando que 

desta forma o ciclo se encerra, quando na verdade só está se estendendo. Tudo 

isso, no entanto, poderia ser evitado, já no início, com o ministrar correto das aulas 

do professor, baseado no respeito à liberdade de aprendizagem do aluno. 

 

Há algo, porém, a considerar nesta descoberta, que está diretamente ligado 
à pedagogia libertadora. É que, quase sempre, num primeiro momento 
deste descobrimento, os oprimidos, em lugar de buscar a libertação, na luta 
e por ela, tendem a ser opressores também. (FREIRE, 1987, p. 17) 

 

Na citação acima, Freire (1987) reforça a ideia de que o oprimido, ou seja, 

o indivíduo vítima de um ensino predatório, quando busca sair desta condição, 

muitas vezes passa a ser um opressor, ou seja, passa a impor suas ideias a outros. 

Isso se dá pelo fato de que, ao prender o mesmo a um quadro especifico de ideias, 

o professor automaticamente insere no aluno a tendência opressora, em outras 

palavras, a tendência de tentar trazer todos ao redor à sua própria ideologia, não 

permitindo o choque saudável de ideias, fundamental para o desenvolvimento social. 

Ao perceber que muitas pessoas não aderem às suas ideias, a frustação e a ânsia 

por ser ouvido cria uma massa manipuladora, que muitas vezes, tem objetivos 

construtivos, porém não percebe que os resultados são sempre destrutivos. 

Por tudo isso, devemos sempre reforçar o fato, de que a sociedade atual, 

possui acesso às muitas informações, que no passado eram restritas a um pequeno 

grupo de pessoas, ligadas à elite. Essas informações podem estar ligadas à política, 

religião, metodologias, modelos socioeconômicos, entre outros.  



24 
 

Na verdade, com tantas ideias em circulação global, a sociedade possuirá 

adeptos a toda essa diversidade. Sendo assim, a escola atual tem o papel 

fundamental de formar cidadãos cientes desta incrível realidade, capazes de 

determinar suas escolhas, porém jamais interferindo nas escolhas alheias, desde 

que estas não causem danos a ninguém. 
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4 ENTREVISTAS 

 

Neste capítulo, serão analisadas opiniões diversas, de pessoas ligadas 

diretamente à educação, porém em situações diferentes, o que permite um 

enriquecimento sobre o conteúdo pesquisado. Vale ressaltar, que a escolha das 

mesmas foi feita de forma completamente aleatória, sem nenhuma intenção de 

ressaltar uma visão específica. 

Serão analisadas opiniões curtas de três indivíduos. O primeiro deles é 

professor Doutor em História, formado pela UNESP, atuante na Educação Estadual 

de São Paulo, com grande experiência na Educação Superior. O segundo deles atua 

como professor de Geografia na Educação do Estado de São Paulo, sendo Mestre 

na área da educação, atuando também na educação para Jovens e Adultos (EJA). 

Ambas as formações se deram na UNIFRAN. Por fim, o terceiro entrevistado é 

professor de Educação Física, recém-formado (UNIFRAN), atuando mais 

diretamente com crianças. 

Foram feitas a eles apenas duas perguntas, simples e objetivas, porém 

diretamente ligadas ao tema em questão, sendo elas: “Baseando-se em sua 

experiência pessoal e profissional, qual é, a diferença entre “orientar” e “doutrinar” 

no contexto educacional? ” Quais as consequências de cada um desses métodos? ” 

As identidades dos entrevistados serão mantidas em sigilo, por respeito 

aos mesmos. 

 

4.1 Primeiro entrevistado  

 

Quando se pensa nas diferenças entre orientar e doutrinar – no contexto 

educacional –, acredito que se deve problematizar, primeiramente, os termos em 

pauta, pois sem esse percurso, correríamos o risco de naturalizá-los. Nesse sentido, 

procuro refletir a respeito da compreensão que se tem hoje acerca do que seja um 

processo de orientação e de doutrinação. 

Quanto ao primeiro conceito, me parece que ele se mostra atualmente, 

mais aprazível aos setores da educação afinados com o movimento “Escola sem 

partido” – movimento que repudio coletiva e particularmente – e, também, com os 

grupos que defendem um ensino “imparcial”. Para tais segmentos, a orientação 

estaria livre dos perigos da doutrinação, uma vez que a primeira por ter como foco a 
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apresentação aos discentes de vários caminhos possíveis, não incorreria no erro de 

levar como a segunda, as pessoas ao fanatismo, intolerância, fundamentalismo, 

entre outras coisas.    

Procuro sempre lembrar que nenhuma ação é imparcial, pois o  sujeito 

quando profere o mais simples enunciado, o faz partindo de algum lugar; o ponto em 

que a pessoa emite suas visões de mundo está permeado pelas experiências que 

ela adquiriu ao longo da vida, o ato de orientar consiste numa  ação política, pois 

não está isenta de opções, sendo, também direcionado a um determinado lugar; 

esse determinado espaço mostra as preferências políticas e as escolhas de quem 

procurou orientar acreditando, ingenuamente, na possibilidade de ser “imparcial”.  

Partindo desse raciocínio, a imparcialidade é inexorável ao ser humano; 

todavia, a análise tendenciosa – que rotula e polariza o discurso, colocando grupos 

entre o bem o e mal – deve ser evitada. Seguindo a mesma linha de pensamento, 

não caberia espaço no ambiente escolar – que se pretende democrático – à 

doutrinação. O ato de doutrinar está atrelado, segundo os grupos reacionários e 

conservadores, à prática dos seus opositores esquerdizantes, como se tal exercício 

estivesse ausente no primeiro; pelo que se tem visto, atualmente e ao longo da 

história, nenhum campo se esquiva dessa dinâmica.  Isto posto, percebe-se a 

doutrinação tanto no discurso dos que desejam a manutenção da ordem vigente 

quanto daqueles que almejam subvertê-la.  

No que se refere, à minha experiência pessoal na educação, busco 

sempre o caminho do constante aprendizado, estudo e atualização, para não ser 

vítima, inconsciente ou não, das armadilhadas da ingênua ideia da “imparcialidade” 

no processo do orientar, bem como para me precaver de uma fortuita ação 

doutrinadora, que poderia transformar o momento da aula de história em um 

espetáculo político, partidário e ideológico. Obviamente, que as minhas convicções 

me acompanham o tempo todo, não sendo possível fugir delas, sempre deixei claro 

aos alunos, quando vem ao caso, a minha filiação a setores da esquerda e, por 

extensão, minha cosmovisão religiosa. Como parto do pressuposto de que a 

verdade absoluta, assim como queriam os positivistas, não existe, procuro sempre 

escutar o que os alunos têm a dizer, respeitando seu momento de fala; incentivando-

os ao debate e ao diálogo crítico – discordando, inclusive, do professor –, no qual 

opiniões divergentes são bem-vindas, pois é justamente o conflito de ideias que 

alicerça a experiência democrática e não seu consenso.  
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4.2 Segundo entrevistado  

 

Orientar – Seria oferecer diretrizes e estas devem ser refletidas, 

questionadas até que o indivíduo chegue a uma conclusão. Dentro do conceito de 

orientação não deve existir espaço para imposição de opiniões e verdades 

absolutas. A intenção deve ser a de encaminhar, porém quem escolhe o curso a 

seguir é o outro. Portanto, a orientação irá levar o educando a questionar, refletir e 

definir a melhor opção para suas conclusões. 

Doutrinar: Quando existe uma persuasão frente a um caminho e não se 

oferece outra alternativa, então, temos o doutrinamento. Não oferecer reflexão e 

questionamentos frente a um caminho, leva às “verdades” absolutas e irrefutáveis. 

Não há espaço para outro pensamento. Isso reduz a possibilidade de conhecimento 

e não oportuniza novas formas de se pensar e ver o mundo. Embrutece o ser. 

 

4.3 Terceiro entrevistado  

 

Orientar é dar um rumo, mostrando prós e contras de todos os caminhos 

que o aluno tem para seguir e deixar que ele faça sua escolha! 

Doutrinar é mostrar todos os caminhos, porém exaltar (influenciar) o 

aluno, para que faça a escolha de preferência do professor! Tira a opinião própria do 

aluno! E pode até configurar como manipulação de opinião! 
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5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E LIGAÇÃO COM AS PESQUISAS 

 

É importante ressaltar, a competência e seriedade de cada entrevistado, 

assim como a intenção real das entrevistas, que em hipótese nenhuma fará 

julgamentos pessoais ou ideológicos. Com a diversidade de opiniões é possível a 

avaliação do tema proposto sob vários pontos de vista, e o desrespeito a qualquer 

um deles vai totalmente contra a proposta. Sendo assim, será feita apenas uma 

abordagem rápida das respostas coletadas, ficando ao critério do leitor o resultado 

final, ou seja, a concordância ou discordância das ideias manifestadas. 

 

Está na hora de perdermos o medo perante certos problemas, superando 
inócuos trejeitos falsamente pedagógicos e modismos, saindo à procura de 
um equilíbrio até hoje raramente alcançado. (MORAIS, 1995, p. 18). 

  

Como alcançar esse equilíbrio educacional, sem discutir as ideias a 

respeito do assunto que se deseja desenvolver? 

 

O problema real que se nos coloca não é o de insistir numa teimosia sem 
sucesso – a de afirmar a neutralidade impossível da educação, mas, 
reconhecendo sua politicidade, lutar pela postura ético-democrática de 
acordo com a qual educadoras e educadores, podendo e devendo afirmar-
se em seus sonhos, que são políticos, se impõem, porém: 
1) deixar claro aos educandos que há outros sonhos contra os quais, por 
várias razões a ser explicadas, os educadores ou as educadoras podem até 
lutar; 
2) que os educandos têm o direito de ter o dever de ter os seus sonhos 
também, não importa que diferentes ou opostos aos de seus educadores. 
(FREIRE, 2001, p. 21) 

 

Apesar da importância de todas as entrevistas, não seria possível deixar 

de dar um destaque especial à primeira resposta, devido à incrível complexidade em 

que o tema foi abordado, mesmo com o fato de que o entrevistado foi claro quanto 

ao seu posicionamento político.  

Sem dúvida, a ideologia e crença do professor o acompanham em todo 

lugar, e não seria possível evitar completamente que ela se manifestasse no ato de 

educar. A questão, porém, é como o mesmo reage às manifestações dessas 

ideologias e crenças no momento em que outros indivíduos (alunos) estão em seu 

direito à liberdade de desenvolvimento de suas próprias, sempre com a supervisão 

do educador, como dito durante o presente trabalho. O erro de muitos professores, 

como afirmou Freire (2001), não é o de possuírem seu próprio ideal político, por 
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exemplo, mas sim não permitir que a sala seja um espaço democrático, onde toda a 

diversidade de ideais seja manifestada e estudada. Deve-se ficar extremamente 

claro aos alunos, o fato de que os mesmos possuem total autonomia e liberdade 

para formular opiniões diversas, sem interferência impositiva do responsável pelo 

desenvolvimento delas.  

 

Não pode haver caminho mais ético, mais verdadeiramente democrático do 
que testemunhar aos educandos como pensamos, as razões por que 
pensamos desta ou daquela forma, os nossos sonhos, os sonhos por que 
brigamos, mas, ao mesmo tempo, dando-lhes provas concretas, irrefutáveis, 
de que respeitamos suas opções em oposição às nossas. (FREIRE, 2001, 
p. 21) 

 

Sendo assim, os outros dois entrevistados automaticamente reforçam 

toda a ideia apresentada nesta pesquisa, ou seja, a de que cabe ao professor ser 

um mediador de ideias e conhecimentos, não um transferir de seus próprios ideais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se, para manter divididos os oprimidos se faz indispensável uma ideologia 
da opressão, para a sua união é imprescindível uma forma de ação cultural 
através da qual conheçam o porquê e o como de sua “aderência” à 
realidade que lhes dá um conhecimento falso de si mesmos e dela. É 
necessário desideologizar. (FREIRE, 1987, p. 100) 

 

O estudo realizado permitiu identificar o verdadeiro   papel do professor 

na educação de seus alunos, demonstrando que deverá “orientá-los” na busca do 

melhor caminho ao desenvolvimento de suas próprias ideias, conhecendo todos os 

caminhos possíveis, sem uma tentativa de persuadi-lo a seguir nenhum deles. É 

necessário, no entanto, que o profissional docente fique atento àquelas ideias, que 

podem gerar um mal real à sociedade, sendo, nesse caso, a obrigação do professor 

fazer uma intervenção. 

 

Como distorção, o ser mais leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra 
quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, 
ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se 
sentem idealisticamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores 
dos opressores, mas restauradores da humidade em ambos. 
(FREIRE,1987, p. 16) 

 

Foi analisado o fato de que muitas vezes o oprimido, ou seja, a vítima de 

um sistema de ensino impositivo, ao buscar sua liberdade de ideias, passe a oprimir 

outros indivíduos que não pensam como ele. Neste caso, o professor tem grande 

parcela de culpa, por desenvolver naquele que estava em sua responsabilidade, a 

tendência opressora, ou seja, a intolerância à diversidade ideológica.  

Cabe ao docente o papel de orientar o estudante, na busca de sua visão 

crítica de mundo, baseada na ética e moral, dando a ele a possibilidade de lutar 

contra tudo aquilo que o afeta negativamente a sociedade, seja no campo político, 

religioso, ideológico mesmo.  

Este fator, no entanto, para ser alcançado, deve ser baseado no respeito 

à diversidade, assim como na capacidade de se defender algo sem desrespeitar os 

direitos do outro e também defender seus interesses. Daí a palavra “humildade”, 

utilizada por Freire (1987), na citação acima, pois apenas com a atitude humilde de 

se reconhecer não possuidor do conhecimento, mas sim auxiliador na evolução do 

mesmo, o ser pode ser capaz de manter a harmonia social na busca de seus 

objetivos. 
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Continuando o discorrer sobre a humildade, devemos sempre ter em 

mente o fato de que um indivíduo, que faz uso dessa virtude, sempre está disposto a 

analisar aquilo que vai contra suas crenças, assim como reconhecer os erros de sua 

ideologia, talvez até mesmo, em determinada situação, mudando os objetivos que 

norteavam sua vida.  

O professor “doutrinador” muitas vezes busca essa mudança na visão do 

estudante através de uma ditadura educacional, quando na verdade deve trabalhar a 

humildade, juntamente com a busca por questionamentos e o conhecimento geral 

sobre aquilo que se busca atingir, sendo que, naturalmente a ideologia mais 

adequada para aquele individuo será atingida. 

 

Daí a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto 
implica no reconhecimento crítico, na “razão” desta situação, para que, 
através de uma ação transformadora que incida sobre ela, se instaure outra, 
que possibilite aquela busca do ser mais. (FREIRE, 1987, p. 18) 

 

O aluno que passa pelo processo escolar preparado para lidar com todas 

as adversidades de forma madura e racional, ao fim desde ciclo e início de outro 

(profissional e acadêmico), terá sempre aquele que o orientou (professor) como 

referência, sendo que este, agora, será o responsável pelo auxílio aos oprimidos, 

permitindo que estes também se desfaçam desta situação e encontrem a liberdade 

ideal de ideias. Perceberemos, assim, que cada vez mais a sociedade difundirá esta 

ideia libertária e combaterá qualquer método impositivo. 

 

O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem de ser 
feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a sua luta 
por libertação. Não um diálogo às escancaras, que provoca a fúria e a 
repressão maior do opressor. (FREIRE, 1987, p. 29) 

 

No lugar da imposição, deve-se utilizar o diálogo, na resolução dos 

problemas existentes no processo educacional. De acordo com o Dicionário 

Michaelis (2015), o termo “dialogar” significa:  

 
Procurar entender-se (com outras pessoas ou grupos) tendo em vista a 
superação de problemas comuns; comunicar-se: Nunca aceitou dialogar 
com os pais. Eles não são autoritários, gostam de dialogar.  (MICHAELIS, 
2015) 

 

Já o termo “impor”, no mesmo dicionário, se refere ao ato de: 
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Tornar (algo) obrigatório (para alguém ou para si mesmo); obrigar (-se) a 
fazer (algo): Impôs um preceito e encerrou a conversa. Impõe sua opinião 
aos outros, desdenhando os demais. Ele se impôs um trabalho 
extremamente árduo. (MICHAELIS, 2015) 

 

Analisando o significado dos termos mencionados, fica fácil a 

compreensão do uso do termo “diálogo” por Freire (1987) na citação referida. A 

única maneira de se evitar a alienação educacional é a implementação deste 

elemento na metodologia utilizada, seja ela qual for. No entanto, como o próprio 

pensador afirma, esse diálogo deve ser feito de forma aberta e branda, caso 

contrário poderá também se tornar uma imposição. 

É importante destacar, que antes de qualquer intervenção do professor na 

orientação do aluno, deve-se fazer um auto avaliação, pois muitas vezes o opressor 

(no caso, doutrinador) não percebe, que vem aderindo a esta prática, o que faz com 

que o problema, antes mesmo de ser resolvido, não seja nem mesmo encontrado. 

“Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, não 

em mim? ” (FREIRE, 1987, p. 46). Sem dúvida, este é o passo mais importante: 

reconhecer-se opressor antes de combater a opressão. 

 

Os títulos acadêmicos que o professor adquiriu só tem sentido na medida 
em que, entre outras finalidades, lhe propiciam encontros com gente, 
encontros que, através dos conteúdos arduamente adquiridos na pesquisa, 
resultem num bem querer que é o sabor do saber. (MORAIS, 1995, p. 13) 

 

De que adianta todo o tempo gasto com estudos, todo o investimento 

financeiro e psicológico, entre outros fatores que fazem parte do caminho de um 

docente no exercício pleno de sua profissão, se o mesmo não desenvolveu sua 

capacidade de lecionar de forma democrática, valorizando a grande diversidade de 

saberes e permitindo aos alunos o conhecimento geral? Por isso, e para finalizar 

este trabalho, é extremamente necessário que as instituições formadoras de 

professores, assim como qualquer outra instituição ou pessoa ligada à essa 

formação preze por esta liberdade, que deve estar cada vez mais presente em 

nosso mundo. 
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