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APRESENTAÇÃO

 É comum observarmos obras destinadas ao público 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), quando tratam de 
assuntos pedagógicos para esta modalidade, vincularem 
as narrativas para esse público restritivamente às suas fun-
ções descritivas de conteúdo - mais encontrados em tex-
tos prosaicos formadores de livros didáticos. Tal fato, faz 
surgir um hiato em relação às obras específicas para este 
público, mais ainda ao se tratar sobre o ensino de filoso-
fia relegado ao segundo plano em projetos educacionais.  
 Na tentativa de suprir esse cenário, este tra-
balho propõe apresentar conceitos filosóficos estu-
dados ao longo da história ocidental, em uma obra 
reflexiva para o público da EJA. A obra mantém a ludi-
cidade e a simplicidade e realiza discussões sobre os 
conceitos filosóficos estudados ao longo dos séculos.
 A intenção desta obra é levar o estudante da EJA 
à leitura, bem como toda a família, amigos e comunidade 
escolar e a compartilhar a reflexão trazida pela história 
da filosofia. Para o melhor funcionamento desta proposta 
literária, o livro trabalha a partir de um formato textual 
antigo, realizado por Platão em seus textos: os diálogos. 
Esse formato insere-se na proposta sobescrita: promo-
ver a reflexão em cima de um texto agradável para o lei-
tor. Além disso, esse formato permite a leitura de várias 
camadas interpretativas, servindo a todo tipo de leitor. 
Conversas Filosóficas na EJA é uma obra provocadora 
de um diálogo aberto sobre a Filosofia no mundo con-
temporâneo e o mundo em que vivemos para todas as 
idades que frequentam a educação de jovens e adultos.
 Espera-se que este livro também possa ser 
adotado por escolas de EJA de todo o país, fun-
cionando como apoio literário e didático às ciên-
cias humanas e à linguagem nas escolas que ofer-
tam a modalidade de educação de jovens e adultos.





PREFÁCIO
 Conversas Filosóficas na EJA narra os diálogos en-
tre dois homens, Freire e Paulo, que - por sua relação de 
amizade formada na trajetória das aulas de educação de jo-
vens e adultos - discutem e questionam temas sociais, ético- 
morais e filosóficos. A obra relaciona as discussões feitas às 
passagens de estudo de importantes filósofos, demonstran-
do que os problemas atuais podem ser resolvidos a partir 
das reflexões filosóficas da Antiguidade à Contemporanei-
dade. Visa-se, assim, a compreensão de que o texto filosó-
fico é atemporal por sua natureza reflexiva.  Apresentando 
uma conversa entre um jovem e um idoso, Paulo e Freire, a 
temática da vida é representada de forma leve e suave na 
voz de dois homens que possuem experiências diferentes.
 O livro é formado por quarenta e três (43) diálo-
gos que as personagens realizam durante um ano, come-
çando pelo início de um Ano Novo na escola e, assim, na 
vida das personagens e finalizando com a reflexão das 
férias escolares no final do ano letivo– compreende-se 
o tempo escolar como o tempo da história. A narrativa 
ocorre no mundo escolar e o olhar sobre o mundo exter-
no é visto pela ótica e experiências das personagens, in-
clusive em suas percepções e julgamentos sobre a vida.
 Além de Freire e Paulo, compõem o universo de 
Conversas Filosóficas na EJA, outras personagens que di-
reta, ou indiretamente, relacionam-se com os protagonistas 
como: o professor Miguel, a diretora Lise e companheira de 
estudos Ana e o porteiro Jota. A partir do humanismo pre-
sente na construção da relação de amizade com Freire, que 
funciona para o jovem como um verdadeiro mestre, Paulo 
constrói-se como um ser autônomo e, pela consciência ad-
quirida, capaz de discernimento de suas próprias questões.
 Na simplicidade de um diálogo cotidiano, Conversas 
Filosóficas na EJA, Freire e Paulo discutem as grandes ques-
tões da humanidade sem perder o humor e a leveza, de-
monstrando que a Filosofia pode, deve e consegue estimu-
lar a autonomia, os direitos e a cidadania dos sujeitos da EJA.

Vinícius Costa, 22 de junho de 2019.
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diálogo um

ANO NOVO...

...ou O PRINCÍPIO DA ESPERANÇA DE ERNST BLOCH

“O homem é alguém que ainda tem muito pela 
frente. No seu trabalho e através dele, ele é constante-
mente remodelado. Ele está constantemente a frente, 

topando com limites que já não são mais limites; 
tomando consciência deles, ele os ultrapassa.”

BLOCH, E. O Princípio Esperança.

- Vamos para aula, Paulo? Pode entrar em sala!  Freire abra-
çou o jovem pelo ombro. 

 -  Freire, você sabe que eu fico ansioso no início de ano. 
Não sei se vou dar conta... 

Freire riu – secretamente - já imaginando que esta seria a 
resposta do amigo mais novo. Todavia, insistiu interessado:

-Mas este ano será diferente.

- Por que, meu velho? Os professores vão, por acaso, dar 
aulas sem cobrar provas depois? Queria tanto uma escola 
sem testes....

-Não, filho. Os professores desse ano cobram até mais pelo 
que eu ouvir falar das turmas anteriores. Afinal, agora esta-
mos no ensino médio! 

- Então, eu não vou nem entrar! Brincou Paulo.
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- Sem medo, cara! As coisas belas só aparecem quando as 
encaramos frente a frente.

-Sei não. Pelo menos, continuamos na mesma turma, né? 

- Pois é, meu jovem amigo... demos essa sorte...podemos 
continuar fazendo os trabalhos em grupo juntos. E a carona, 
para casa continua de pé. Vale a pena, não?!

- Vale, meu amigo... vale! Sigamos em frente!

E, juntos, o jovem e o velho, caminharam em direção a sala 
de aula e para o início de mais um começo de mais um ano.
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diálogo dois

PAI E FILHO...

...ou A EXISTÊNCIA DE DEUS POR DESCARTES

 “Dado que, no nosso conceito de Deus, está contida a existên-
cia, é corretamente que se conclui que Deus existe.  Conside-
rando, portanto, entre as diversas ideias que uma é a do ente 

sumamente inteligente, sumamente potente e sumamente 
perfeito, a qual é, de longe, a principal de todas, reconhecemos 

nela a existência, não apenas como possível e contingente, 
como acontece nas ideias de todas as outras coisas que per-

cepcionamos distintamente, mas como totalmente necessária e 
eterna. E, da mesma forma que, por exemplo, percebemos que 
na ideia de triângulo está necessariamente contido que os seus 

três ângulos iguais são iguais a dois ângulos retos, assim, pela 
simples percepção de que a existência necessária e eterna está 
contida na ideia do ser sumamente perfeito, devemos concluir 

sem ambiguidade que o ente sumamente perfeito existe.”

DESCARTES, R. Princípios da Filosofia.

Paulo nunca foi um jovem comum. Seu espirito questiona-
dor sempre o fazia perguntar, perguntar e perguntar. Sem 
parar. Não é à toa que logo virou amigo de Freire! Não ha-
via como ser diferente. Só podia ser dessa forma. Antes de 
ir embora da escola naquela noite, o curioso jovem não se 
conteve e puxou papo com seu velho amigo.

-  Freire!  Por que você é pai?

- Hum... Pensou Freire. Primeiro me diga: por que você é 
filho de alguém?   Freire devolveu a questão na mesma mo-
eda.

-  Não vale! Eu perguntei primeiro! Interpelou Paulo. 
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-  Mas te respondo:   Sou filho porque alguém me criou, ora 
bolas!

- E eu sou Pai porque  amo!  E quem ama cria, re-cria  e 
mais-cria,  não sendo possível nem colocar em palavras o 
porquê.   Ah! menino questionador! 

-  Então, você é  pai por que alguém existe? É isso?  Você 
depende de alguém para existir...  Quer saber, acho que 
você nem existe de verdade, então!
 
 Freire e Paulo se uniram em uma gostosa gargalhada.

- Pode ser Paulinho, pode ser. Mas será? 
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diálogo três

DEUS...

...ou A PROVA DO PRIMEIRO MOTOR DE TOMÁS DE 
AQUINO

É preciso que tudo o que se move seja movido por outro. 
Assim, se o que move é também movido, o é necessaria-

mente por outro, e este ponto por outro ainda. Ora, não se 
pode continuar até o infinito, pois neste caso não haveria um 
primeiro motor, por conseguinte, tampouco outros motores, 

pois os motores segundos só se movem pela moção do 
primeiro motor, como o bastão, que só se move movido pela 

mão. É então necessário chegar a um primeiro motor, não 
movido por nenhum outro, e este, todos entendem: é Deus.”

TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. 

Paulo estava com a cabeça quente naquela noite:

- Velho, não aguento mais essas aulas de filosofia medieval!  
Para você Deus existe mesmo? Mesmo, sabe?  De verdade, 
verdadeira?

Freire olhou nos olhos do seu jovem amigo:

-Claro que não Paulo!

A fala causou espanto nos olhos do menino. Pensou que, 
como de costume, que seu mestre-amigo iria responder 
que sim. Mas Freire prosseguiu: 

- Talvez seus filhos humanos existam e nos pensamentos de-
les Deus também existe, mas um Pai apenas é.

- É o que, homem?
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- Pela minha experiência, filho:  Olhos sorrindo como os 
meus agora, apenas.  Olhos sorrindo em ver a felicidade de 
ver seus filhos crescerem.

Paulo ficou mais confuso do que de costume naquele dia. 
Mesmo assim não insistiu no questionamento e foi para 
casa, confortado por um sentimento que não compreendeu 
muito bem.
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diálogo quatro

LUA... 

...ou O PROBLEMA DO BEM E DO MAL NA 
ANTIGUIDADE CLÁSSICA

“Quem não for capaz de definir com palavras a ideia 
de bem, separando a de todas as outras, e, como se es-
tivesse numa batalha, exaurindo todas as refutações, es-
forçando-se por dar provas, não através do que parece, 
mas do que é, avançar através de todas estas objeções 
com um raciocínio infalível, não dirás que uma pessoa 

nestas condições conhece o bem em si, nem qualquer 
outro bem, mas, se acaso toma contato com alguma 

imagem é pela opinião, e não pela ciência que agarra 
nela, e que a sua vida atual a passa a sonhar e a dormir, 
pois, antes de despertar dela aqui, primeiro descerá ao 

Hades para lá cair num sono completo?” 

PLATÃO. A República.

Paulo curtia a Lua Cheia, brilhante no céu, quando Freire 
aproximou-se falando baixinho:

- O luar te ilumina, filho?

- Muito! Exclamou o jovem. Por que o céu não fica assim 
sempre tão cheio de luas brilhantes dominando todo o es-
paço?

Abraçando lateralmente o amigo, Freire não hesitou em 
responder:
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- Seria interessante. Mas a lua única também tem sua bele-
za. Ela nos protege do vazio da noite.

- Podiam existir mais e mais luas! O céu poderia ter só luas 
e aí nada seria escuro!

-  Mas Paulo! Será que reconheceríamos o valor do brilho de 
uma lua sem a escuridão da noite? 

- Pelo menos meu medo sumiria! Gosto de viver no claro!

- Todos nós ! Todos nós! Mas há beleza em ver a luz surgir 
no meio da escuridão...Passe a noite acordado hoje. Veja 
como a lua ilumina a noite!   Quando o sol nasce, ela recua. 
Sábia lua! Sabe que na escuridão ela é um farol que ajuda 
os navegantes da noite a se nortearem. De dia ela se curva 
ao sol, astro maior.

- Então quer dizer que para você, a lua está trabalhando a 
noite? Brincou Paulo.

- E muito, Paulinho! E fazendo um servicinho único.  Não 
existe nenhuma escuridão absoluta. Há sempre um ponto 
de luz a brilhar e nos proteger da escuridão na minha já 
cansada visão...
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diálogo cinco

SAPATOS...

...ou A HUMILDADE NA SABEDORIA POPULAR 
ORIENTAL

“A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.”
 

CONFÚCIO. Sabedoria Popular Oriental.

Olhando para baixo, Paulo apenas via seus próprios pés. 
Questionou a Freire quando este se aproximou:

-  Frei, por que os, cachorros, andam descalços e os huma-
nos usam sapatos?

- Hum... não sei ao certo...  Freire respondeu, com sinceri-
dade, mas também deixando espaço para que o próprio 
amigo fizesse a reflexão.

- Os homens devem ter medo de encostarem seus pés no 
chão e ficarem presos para sempre na Terra! Respondeu 
Paulo.

- É... Pode ser Paulo, pode ser!  Freire ria pensando na sábia 
ingenuidade daquele menino em sua visão.

- Ou talvez tenha medo de pisar no chão direto e cair em 
si! Completou Freire reflexivo e sem perder a oportunidade 
cutucar e depois rir coçando sua barba como habitualmen-
te fazia.
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diálogo seis

BIG BANG...

...ou A NOVA CIÊNCIA DO MUNDO
 CONTEMPORÂNEO

“o Universo teve origem num único ponto no espa-
ço-tempo onde estava concentrada toda a energia 

do Universo e que há cerca de 13,8 bilhões de anos 
começou a expandir aceleradamente”

HAWKING,S. Uma Breve História do Tempo.

-  Eh Freire! Hoje na aula do Professor Miguel naquela hora 
que ele disse que a Terra surgiu de um tal de Big Bang e 
que os homens têm ancestrais em comum com outros ma-
míferos foi pesado! Nunca tinha ouvido falar daquilo! 

- Ele está com a Razão, meu filho.  Respondeu Freire tran-
quilamente.

-  Velho, mas não era você que falava que nós nascemos 
porque os primeiros homens   perderam o paraíso?

- Sim, meu amigo. Também pode ser assim.  Mas você já 
não é mais tão criança... A verdade tem camadas que você 
está começando a desvendar.  Esse é um caminho seu. Não 
devo interferir diretamente nessa jornada rumo ao conhe-
cimento.

-Quer dizer que você mentiu para mim, Freire? Paulo ques-
tionava curioso, misturando inocência e certa provocação 
em suas palavras.
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- Nunca, meu filho. É que só converso com você o que você 
dá conta de ouvir em cada fase da sua vida.  Que bom que 
seus ouvidos estão menos sujos as poeiras! Ainda há tanto 
a descobrir...

- Nossa! Por essa não esperava! Achei mesmo que você fos-
se ficar muito bravo com o Professor Miguel!

- Por te ensinar a pensar? Quero que você cresça, meu gran-
de amigo. E chegue a verdade. E o caminho é esse: pensar,  
refletir e pensar novamente. Este é o ciclo. Sou seu amigo! 
Não vou te negar isso. 
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diálogo sete

SABONETE...

... ou A RESIGNAÇÃO DE SCHOPENHAUER 

“Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advinda 
do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o 
mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A 

resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada: 
livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações.”

SCHOPENHAUER, A.  Aforismo para a sabedoria da vida. 

 -  Freire! Você já pensou o porquê dos seres humanos usa-
rem sabonetes ?  

- Ah meu amigo! Eles têm muita, muita, sujeira para limpar!

 - Só por isso? Insistiu, ainda, Paulo.

Freire refletiu:

- Por isso e porque, às vezes, eles não aguentam seu próprio 
fedor! 

- Às vezes eu não aguento é tanto perfume.  Prefiro o cheiro 
normal das pessoas sem fingimento.

 - Pois é! Muitas vezes os humanos fingem pra viver e vivem 
pra fingir. Precisam, assim, de sabonetes para limparem de 
tanta sujeira que eles mesmos colocam sobre si próprios.
  
- Ah nem! Que preguiça de gente! Por isso gosto de conver-
sar com você, velho.... não há cheiro ruim com você e você 
aceita ser aquilo que é.
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- Difícil amigo, mas é assim que é! 
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diálogo oito

MÃOS DADAS...

...ou O A MICROFISICA DO PODER  EM FOUCAULT

“Ora, o estudo desta microfísica supõe que o poder nela 
exercido não seja concebido como uma propriedade, mas 
como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não 

sejam atribuídos a uma ‘apropriação’, mas a disposições, 
a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que 

se desvende nele antes uma rede de relações sempre 
tensas, sempre em atividade, que um privilégio que se 

pudesse deter; que se seja dado como modelo antes a 
batalha perpétua que o contrato que faz uma cessão ou 
uma conquista que se apodera de um domínio. Temos, 
em suma, de admitir que esse poder se exerce mais do 

que se possui, que não é ‘privilégio’ adquirido ou conser-
vado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de 

suas posições estratégicas – efeito manifestado e às vezes 
reconduzido pela posição dos que são dominados.”

FOUCAULT, M;  Vigiar e Punir.

 Paulo observava à rua da janela da escola em um horário 
de intervalo que não quis descer para comer o jantar que a 
cantineira havia feito. No dia do biscoito com leite ele sem-
pre fazia isso. Freire também não descia, pois, a bolacha 
doce, atrapalhava sua diabetes.

-  Velho, por que os seres humanos andam de mãos dadas?

- É uma forma de carinho, Paulo. Você ainda fará muito isso.

-Ufa! Suspirou Paulo. Pensei que era porque eles não que-
riam largar uns dos outros, nem para caminhar!



24

Freire ria alto:

 - Confesso, filho que, para alguns, é bem assim mesmo... 
Por vezes eles se tratam como se possuíssem uns aos ou-
tros. E é difícil para os seres humanos largarem àquilo que 
acreditam possuir.

 -  Frei... Ainda bem que os humanos não têm garras!  Disse 
Paulo, por fim, feliz.
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diálogo nove

PALAVRAS DIFÍCEIS...

...ou  A IDOLATRIA DO FORO PARA BACON

“Todos aqueles que ousaram proclamar a natureza 
como assunto exaurido para o conhecimento, por con-
vicção, por vezes professoral ou por ostentação, infligi-

ram grande dano tanto à filosofia quanto às ciências. 
Pois, fazendo valer a sua opinião, concorreram para 
interromper e extinguir as investigações [...]Os ho-

mens, com efeito, crêem que a sua razão governa as 
palavras. Mas sucede também que as palavras volvem 
e refletem suas forças sobre o intelecto, o que forma a 

filosofia e as ciências sofísticas e inativas”.

BACON, F. Novum Organum. 

Paulo andava triste na última semana. Estava entendendo 
pouca coisa do que os professores falavam.

- Frei... Por que os professores falam de forma tão difícil?

-Como assim, Paulo?  Questionou Freire.

- Para dizer coisas simples, eles gastam "um monte" de pa-
lavras! Eles não poderiam ser mais econômicos para se en-
tender melhor?

- Poderiam.  Mas, sabe Paulo, às vezes os professores pen-
sam que conversam com os alunos, mas na verdade con-
versam é consigo mesmos. E como sabem que são compli-
cados, eles tentam explicar tudo, bem explicadinho, para 
que  não esqueçam do que acreditam.

- Velho... Quer dizer, então, que você acha que os professo-
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res têm problema de memória?

- Não só, Paulo! os professores têm problema de... de...  
Tudo que você possa imaginar! Eles também são humanos 
como nós, por mais que disfarcem.

  Nunca tão próximos, o Velho e o Jovem se entenderam 
bem naquela noite.
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diálogo dez

ILUSÃO...

...ou O NÃO SER DE PARMÊNIDES

“É necessário que o ser, o dizer e o pensar sejam, pois 
podem ser; enquanto o nada não é: nisto te indico 

que reflitas.”

PARMÊNIDES. Fragmentos.

 - Frei, o que você acha que é ilusão? Questionou Pau-
lo durante o jantar de farofa naquela noite na escola. 

 - Por que essa pergunta agora, Paulo? Em que está pensan-
do?  Replicou Freire.

- É que ontem na aula o Professor Miguel disse: "a vida na 
Terra é uma grande ilusão".  Eu fiquei com isso na cabeça.  
Eu não sei o que é ilusão! É algo muito grande? Para caber 
a vida toda da Terra deve ser imensa!

Freire não se conteve e mais uma vez  pôs-se a rir com o 
questionamento do inocente amigo:

 - Paulo, eu acho que ilusão é algo pequeno e grande ao 
mesmo tempo. Se você acreditar nela, ela se torna imensa; 
se você a compreende, ela se torna gradativamente menor.

-  Ah Frei... de verdade, não entendi. Você viaja demais no 
que o Miguel diz!
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- Então, aguarde Frei. Você é novo. Vai experimentar a ilusão 
antes de compreendê-la na mente! Disse Freire em carinho-
sas gargalhadas.
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dialogo onze

MITO, POESIA E  FILOSOFIA...

...ou O CONHECER ENTRE OS PRÉ-SOCRÁTICOS

“Pode-se dizer que, para o homem homérico e para o homem 
grego filho da tradição homérica, tudo é divino, no sentido de 

que tudo o que acontece é obra dos deuses. Todos os fenô-
menos naturais são promovidos por nomes: os trovões e os 

raios são lançados por Zeus do alto do Olimpo, as ondas do 
mar são levantadas pelo tridente de Posseidon, o sol é carre-

gado pelo áureo carro de Apolo, e assim por diante”

REALE, G.  História da Filosofia Antiga.

 -  Freire! Estava pensando na aula de ontem. Por que, atual-
mente, os homens não ligam mais para os mitos?

- Porque os homens atuais estão cheios de Ciência,  meu 
amigo Respondeu Freire, diretamente, pela primeira vez.

 -   Mas Frei!  E Por que, atualmente, os homens não ligam 
mais para poesia?

- Porque eles estão cheios de Ciência, meu filho. Respon-
deu Freire pela segunda vez.

   -  Mas Porque você acredita, atualmente, os homens não 
ligam mais para filosofia?

- Porque eles estão cheios de Ciência, meu filho. Respon-
deu Freire pela terceira vez.

- Nossa Velho!  Hoje você está chato!  Só dá a mesma res-
posta para tudo! Reclamou Paulo.  
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– Congelou em uma nota só?! 

- Entende então, amigo, o porquê dos mitos, a poesia e a 
fi losofi a não terem mais espaço no mundo? Os humanos 
acreditam que a resposta deve satisfazer apenas a mente 
lógica, mesmo que a verdade necessite de níveis de sim-
bolismo a serem interpretados. Tudo que foge das explica-
ções racionais diretas, ainda que seja muito saboroso, não 
é validado atualmente.

- Eu heim! Que cansaço dos humanos! Eles não gostam de 
sabor! Disse Paulo ao mesmo tempo sorrindo e mostrando 
os dentes caninos afi ados.

-Ainda não sabem que saber e sabor são a mesma coisa, 
amigo!

- A gente come conhecimento, então, velho? Paulo não per-
dia uma oportunidade de cutucar seu grande amigo com 
bom humor.

- Sim, Paulo! E a ciência ajuda-nos a digeri-los! Ela é muito 
útil. Mas os mitos, a poesia e a fi losofi a são como o paladar! 
Ajudam-nos a saboreá-los!

Em seu coração Paulo ainda se es-
pantava em ver tanta sabedoria em 
Freire. E se orgulhava também de ser 
amigo dele. Aquela companhia valia a 
ida na escola a noite depois de dias 
tão pesados na obra em 
que ajudava seu tio. 
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diálogo doze

ESQUECIMENTO...

...ou A TEORIA DO  PERDÃO EM PAUL RICOUER

“O esquecimento e o perdão designam, separada 
e conjuntamente, o horizonte de toda a nossa pes-

quisa[...]Reconhecer uma lembrança é reencontrá-la. 
Reencontrá-la é presumi-la principalmente disponível, 
se não acessível. Disponível, como à espera de recor-
dação, mas não ao alcance da mão, como as aves do 

pombal de Platão que é possível possuir, mas não 
agarrar. Cabe assim à experiência do reconhecimento 

remeter a um estado de latência da lembrança da 
impressão primeira cuja imagem teve de se constituir 
ao mesmo tempo em que a afecção originária[...] (Já) 
o esquecimento reveste-se de uma significação posi-
tiva na medida em que o tendo-sido prevalece sobre 

o não mais ser na significação vinculada à ideia de 
passado. O tendo-sido faz do esquecimento o recurso 

imemorial oferecido ao trabalho da lembrança”

RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento.

-  Velho, por que nós nos esquecemos das coisas?  Paulo 
continuava curioso como de costume.

- Para que possamos lembrar só quando a  "coisa" for im-
portante e de real significado pra nós, meu amigo.

- É bom, então, esquecer, né, Frei?

-  Em alguns momentos da jornada, creio que sim. Excesso 
de memória não faz bem a ninguém.
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-  Frei, eu me esqueci de fazer a atividade que o Professor 
Miguem passou ontem para hoje.

- Seu espertinho!!!  Você está querendo usar o esquecimen-
to para fugir das responsabilidades? Questionou Freire in-
trigado com a postura do amigo.

-É... Mais ou menos!  Disse Paulo, sem graça.

- O problema não é esquecer, amigo. O problema é lem-
brar o que é importante e optar por não fazer. Se não fez o 
dever, ontem, faça hoje. A aula ainda não começou. Tenho 
certeza que o Professor Miguel vai gostar de te ver com o 
serviço cumprido.

Após um tapinha nas costas de Freire, Paulo começou a ta-
refa do dia que estava atrasada. Um leve sorriso de canto da 
boca tomou conta de Freire.
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diálogo treze

REMÉDIOS 

...ou AS BASES  DA HOMEOPATIA EM  HAHNEMANN

 “As enfermidades não são mais do que alterações do 
estado de saúde do indivíduo que se manifestam por 

sinais mórbidos. A cura só é possível por uma volta 
ao estado de saúde do indivíduo enfermo. Então é 

evidente que os medicamentos nunca poderiam curar 
as enfermidades se não possuíssem o poder de alterar 

o estado de saúde do homem”

HAHNEMANN, S. Organon.

- Velho, estava observando alguns dos nossos colegas de 
sala e percebi que, além de comida,  eles ingerem também 
pequenas capsulas das mais variadas cores. Sempre nos 
mesmos horários.  Para que servem?

 Rindo alto, Frei em respondeu:

- São remédios meu amigo. Nossos colegas acreditam que 
se curam ao ingeri-los.

- Curam suas doenças ingerindo capsulas diárias? Paulo 
mostrava espanto e curiosidade com a resposta.
  
- Ah! Senhor Freire!  Mas não foi você mesmo quem me dis-
se que as pessoas dessa sala não acreditam em mágica? 
Paulo fingia ingenuidade e provocava querendo levar a dis-
cussão para um tema que lhe interessava:  a dependência 
química. Tinha saído da escola anos antes por esse motivo.

-E não acreditam! A maioria é cética à magia.  Mas na hora 
de buscarem a cura de suas doenças, acreditam que essa 
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vem de fora para dentro.

- E não é assim pra todo mundo ?

- Não, Paulo. Cura só é possível se você mesmo a produz. O 
resto é  tudo magia  e mágica.  Pra nós velhos, só é possível 
a cura se for criada por nós mesmos: de dentro pra fora.

Paulo afastou-se de Freire pronunciando baixinho:

  - Cada vez mais acho nossa sociedade incoerente. Todo 
mundo muito doente.. ainda bem que tenho cuidado dos 
meus problemas.

- Continue, assim, amigo. Tem ido muito bem com a sua 
cura. A dos outros fi ca para os outros!



35

diálogo catorze

AMIZADE FRATERNA

...ou A MORAL ALTERA  PARA  MONTAIGNE

“A grandeza da alma consiste menos em se elevar 
e avançar do que em se ordenar e se circunscrever. 

Grande é tudo o que é suficiente; e há mais elevação 
em amar as coisas comuns do que as eminentes. A 
mais admirável obra-prima do homem consiste em 

viver com acerto.”

MONTAIGNE, M.  Ensaios. 

- Frei,  é hoje que a Diretora Lise vai passar em sala? 

-Sim, Paulo! A qualquer momento ela vai interromper a aula 
do Professor Miguel. Paulo parecia feliz com a visita mensal 
que a Diretora fazia.

O som da fala de Lise no corredor interrompeu a conversa.

- Lise!!! Exclamou Paulo quando a Diretora entrou na sala.

 - Oi meu querido Miguel! Que saudade que eu estava da 
nossa turma. Respondeu contentemente Lise reparando a 
alegria de Paulo em vê-la.  

Espontâneo, como de costume, Paulo bradou carinhosa-
mente:

-  Lise por que está vestida de verde hoje? Não sabia que 
você gostava de cores fortes!!

-  Para mim as roupas têm um significado especial. Simbo-
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lizam os nossos sentimentos. 
Eu sempre usei alguma rou-
pa verde. Você que nunca 
havia percebido!

- E porque você está de verde, 
Lise?

- Porque verde é uma das cores 
mais simbólicas para mim, sim-
boliza a amizade fraterna,  mas 
que, infelizmente, a maioria 
dos demais humanos não 
consegue enxergar.

 -  Olha Lise! Mas eu es-
tou te vendo! Retrucou 
Paulo curioso e provocativo.

- Que bom, Paulo! Isso quer dizer que você, fi nalmente, 
está  sentindo! Sentindo a fraternidade da nossa relação! 
Um “viva”  pra nós!

- Viva! Disseram em Uníssono Freire, Paulo, Miguel e Lise!

lizam os nossos sentimentos. 

pa verde. Você que nunca 

- E porque você está de verde, 

- Porque verde é uma das cores 
mais simbólicas para mim, sim-
boliza a amizade fraterna,  mas 
que, infelizmente, a maioria 
dos demais humanos não 

Paulo curioso e provocativo.
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diálogo quinze

O SISTEMA

...ou A DIDÁTICA DO AMOR DE MORIN

 “[...] Mas, então, o que é o amor? É o ápice da união entre 
loucura e sabedoria. [...] O amor contém justamente esta 
contradição fundamental, esta co-presença da loucura e 
da sabedoria. [...] O amor pode transitar da fulminação 

à deriva. [...] Em resumo, o amor nos faz descobrir, igual-
mente, a verdade do outro. [...] mas a beleza do amor, que 
reside na interpretação da verdade do outro em si, implica 

em encontrar sua verdade através da alteridade.”

Morin, E.  Amor poesia e sabedoria.

-  Frei!  Você viu que hoje na televisão, um moço que esta-
va sendo entrevistado disse que o sistema estava em crise. 
Mas eu não entendi. O que é esse tal sistema?

Freire refletiu por um instante.

- Imagine meu amigo, que nós morássemos em uma flores-
ta. As árvores, o ar, os rios... Tudo isso seria o sistema.

-  Então, o sistema é a natureza?

 - Não só, meu amigo, mas também. Deixe-me ampliar para 
você entender melhor. Imagine que morássemos em uma 
estrela. O sol, os cometas, os planetas... Tudo isso seria o 
sistema.

-  Então, o sistema é o universo?

- Não só, meu amigo, mas também. Vamos aproximar de 
nossas vidas para você conseguir compreender. Imagine 
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que eu, você, o professor Miguel, a Diretora Lise e todos os 
nossos colegas que você conhece vivessem em paz, harmo-
nia e tolerância...
 
Paulo apressado e ansioso falou já declinando a voz:

 - Já sei! Tudo isso é o sistema... 

- Não só, meu amigo, mas também. Isso tudo seria amor: o 
único sistema!
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diálogo dezesseis

O GRANDE LIVRO

... ou O PENSAMENTO CRISTÃO DUALISTA

“Dividimos [a humanidade] em dois gêneros: um, o 
dos que vivem segundo o homem; o outro, o da-

queles que vivem segundo Deus, os quais também 
chamamos, misticamente (mystice), de duas cidades, 

isto é, duas sociedades de homens”

AGOSTINHO DE HIPONA.  A Cidade de Deus.

-  Frei, por que, vira e mexe, você está lendo o Grande Livro?

- É um livro bem interessante, meu amigo. Por mais que co-
nheçamos é sempre bom rele-lo. Ele tem várias camadas de 
aprendizado.

- Sorte a nossa os antigos o terem preservado, não é? Que-
ria que todos humanos pudessem ler este livro também. 
Quem sabe se eles lessem respeitariam mais todo mundo 
como você faz!

- Mas eles leem Paulo!

- Ué, então não entendi nada! Eles sabem de tudo isso que 
você sabe, mas não praticam?

- Pois é,  Paulo. Os humanos são teimosos. Além disso, o 
Grande  Livro precisa de muito estudo e interpretação dos 
seus textos. Se não cada um lê o que quer e acaba dizendo 
coisas que não estão escritas.

- É  Freire! Vou falar para o professor Miguel dar um curso 
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do Grande Livro pra gente!

- Ai a gente não acaba o ano! Do jeito que ele gosta de falar 
vai ficar o ano inteiro só pra primeira parte!

Freire e Paulo gargalharam juntos, concordando mais uma 
vez. 
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diálogo dezessete

REPETIÇÃO...  

...ou A INDÚSTRIA CULTURAL DE ADORNO

“O  modo de comportamento perceptivo, através do qual 
se prepara o esquecer e o rápido recordar da música de 
massas, é a desconcentração. Se os produtos normaliza-

dos e irremediavelmente semelhantes entre si, exceto cer-
tas particularidades surpreendentes, não permitem uma 

audição concentrada, sem se tornarem insuportáveis para 
os ouvintes, estes, por sua vez, já não são absolutamente 
capazes de uma audição concentrada. Não conseguem 
manter a tensão de uma concentração atenta, e por isso 
se entregam resignadamente àquilo que acontece e flui 
acima deles, e com o qual fazem amizade somente por-

que já o ouvem sem atenção excessiva.”

ADORNO, T. O fetichismo na música e a regressão 
da audição. 

 - Freire, por que os seres humanos ficam horas vendo tele-
visão e ouvindo música? Paulo falava enquanto jogava com 
o seu novo game de mão com seus fones de ouvido nas 
orelhas.

- Eles buscam alguma coisa para distrair, meu amigo. Frei-
re reparava como seu colega jogava sem olhar para nada 
além da tela. Prosseguiu:

- Não conseguem se sentir tranquilos em sua mente, Paulo. 
Creio que não gostam dos seus pensamentos e aí preferem 
não pensar, distraindo-se com alguma coisa.

- Ainda bem que não somos assim né, Frei? Ainda conversa-
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mos muito!  Paulo não desgrudava os olhos do vídeo game 
portátil.

Freire ria observando o paradoxo que era seu amigo:

 - Imagina Paulo, imagina! Quem faz isso é só o outro. Isso é 
coisa apenas dos outros!

Freire pacientou-se com a condição do amigo naquele mo-
mento. A serenidade e tranquilidade do olhar era sua prin-
cipal característica.
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diálogo dezoito

ESCURIDÃO...

...ou A  ALEGORIA DA CAVERNA DE PLATÃO

 Sócrates: Agora imagine a nossa natureza, segundo o 
grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo 

com o quadro que vou fazer. Imagine, pois, homens 
que vivem em uma morada subterrânea em forma de 

caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura 
da fachada. Os homens estão no interior desde a 

infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, 
de modo que não podem mudar de lugar nem voltar 
a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A 
luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles, 

ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um 
caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cor-
tado por um pequeno muro, semelhante ao tapume 

que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e 
o público, acima do  qual manobram as marionetes e 

apresentam o espetáculo.

PLATÃO. A Alegoria da Caverna.

-  Frei, ontem na aula que você faltou o professor Miguel ex-
plicou sobre a imagem da caverna de Platão. Ele disse que 
Platão era um filósofo importante. 

- Verdade, Paulo.

-  Velho, vou ser sincero! Não quero ficar dentro da caver-
na... Tenho medo do escuro!

 Freire sorriu levemente com os lábios ao ver a sábia inge-
nuidade do amigo.  E respondeu:
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- Você não precisa fi car lá sempre, Paulo. Mas não vou men-
tir. Em algum momento da nossa vida você estará dentro da 
caverna...

-  Meu amigo, quando eu tiver lá dentro você me ajuda a 
ver o sol?

 Freire abriu um largo sorriso:

- E eu seria um bom amigo se assim não fi zesse?  Paulo, o 
que posso fazer é mostrar o caminho para que você possa 
encontrar o sol quando você estiver na escuridão . Às vezes 
é a gente que não vê, não os nossos que não estão lá pra 
nos ajudar.

- Prometo que sempre vou gritar seu nome quando precisa 
heim!  Ai de você se não me ajudar! Paulo estava risonho e 
feliz como de costume.

 - Que assim seja, fi lho. Que assim seja!
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diálogo dezenove

TERCEIRA IDADE...

...ou A FILOSOFIA DA VELHICE DE SIMONE DE               
BEAUVOIR

“Como todas as situações humanas, a velhice tem uma 
dimensão existencial; modifica a relação do indivíduo 
com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo 

e com a própria história. Por outro lado, o homem 
não vive em estado natural. Na sua velhice, como em 
qualquer idade, seu estatuto é imposto pela socieda-
de à qual pertence. [...] A sociedade destina ao velho 

seu lugar e papel, levando em conta sua idiossincrasia 
individual, sua impotência, sua experiência. Reciproca-

mente, o indivíduo é condicionado pela atitude prática 
e ideológica da sociedade em relação a ele. Não basta 

portanto descrever, de maneira analítica, os diversos 
aspectos da velhice. Cada um desses aspectos vai rea-

gir sobre todos os outros e ser afetado por todos esses 
outros. É nesse movimento indefinido dessa circulari-

dade que é preciso apreender a velhice”. 

BEAUVOIR, S. A Velhice.

- Freire o que acha?  É melhor ser jovem ou velho?

- O que você prefere meu amigo?

 - Ser jovem né! Somos mais fortes quando jovens... Conse-
guimos fazer as coisas... Nosso corpo é mais viril!

Freire ria ao ver Paulo mostrar seus músculos enquanto fa-
lava.

- É verdade Paulo... Você compreende bem o que muda da 
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juventude para velhice: o corpo. No entanto, na velhice tem 
uma coisa que permanece: aquilo que você aprende.

- Não entendi bem, Frei!

-Aquilo que você valoriza na juventude, filho, passa com a 
rapidez do vento que carrega os anos. Aquilo que você é na 
velhice, Paulo, dura como o bambu que se dobra no vento 
e não se quebra.

- Ser velho então é melhor, é isso que quer dizer? Paulo 
questionava meio desapontado.

- Envelhecer é ser, apenas, o que se é! Sem cascas.

Paulo fez sua famosa cara de incompreensão levantando 
uma de suas sobrancelhas.  Freire não cansava de seu ami-
go, mesmo quando ele parecia não compreender comple-
tamente suas palavras.
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diálogo vinte

BIBLIOTECA...

...ou O PAPEL DA MEMÓRIA NA TEORIA DA HISTÓRIA

“A história recolhe sistematicamente, classifi cando e 
agrupando os fatos passados, em função das suas 
necessidades atuais. É em função da vida que ela 

interroga a morte... Organizar o passado em função 
do presente: assim se poderia defi nir a função social 

da história”

FEBVRE, L.  História e memória. 

-  Frei o que é uma biblioteca mesmo? Nunca entrei em uma.

- É um lugar onde se guarda livros, Paulo. Aqui na escola, 
por exemplo, tem uma.

 - Ah! Pensava que nós guardássemos os livros na memória, 
para não esquecer!

Freire refl etiu por um instante:

-Para não esquecer, amigo, nós guardamos o que lemos no 
coração! E deixamos lá para orientar e iluminar as decisões 
que queremos tomar na nossa vida!
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diálogo vinte e um

O  TUDO E O TODO...

...ou O MONISMO DE SPINOZA

Porque já temos determinado anteriormente que deve 
existir um ser infi nito e perfeito, pelo qual não se pode 
entender outra coisa que um ser tal que dele se deve 
afi rmar absolutamente tudo. Com efeito, assim como 

a um ser que tem alguma essência se deve atribuir 
(alguns) atributos, e tantos mais atributos quanto 

mais essência lhe seja atribuída, assim também, em 
consequência, um ser que é infi nito deve ter infi nitos 

atributos. E isto é justamente o que chamamos um ser 
perfeito.

SPINOZA, B.  Tratado breve. 

- Oi  Diretora Lise! Você está linda de vermelho! O que veio 
fazer aqui no colégio hoje? Veio nos visitar mais uma vez?

- Sim Paulo !  E vim trazer esse delicioso bolo  para vocês! 
Vou te servir!  É para você comer tudinho viu! Brincou Lise.

- Tudo? mas não é para deixar um pedaço nem para o Frei-
re? Provocou Paulo.

-  É pra comer tudo Paulo, não todo o bolo. Lise riu da con-
fusão provocativa que aquelas palavras causaram.

- Qual é a diferença Lise? Paulo perguntava de boca cheia.

- Tudo é você comer com toda intensidade e alegria o seu 
pedaço. Se você comer o bolo todo quer dizer que você 
não vai partilhar essa sensação maravilhosa que sentiu com 
mais ninguém!
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Freire entrara pela porta da cantina ouvindo a conversa: 

- E nesse caso, amigo, esse bolo é meu também! Freire, en-
quanto falava, saiu correndo com o pedaço de bolo de Pau-
lo que ele havia pegado, pelo corredor.

-  Frei, devolve!!! Eu quero todo um pedaço só para mim!!!
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diálogo vinte e dois

LÍNGUAS...

...ou A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE WITTGENSTEIN

“os limites da minha linguagem denotam os limites de 
meu mundo[...] o que não se pode falar, deve-se calar”

WITTGENSTEIN, L.  Tractatus Logico-Philosophicus. 

- Frei, o Professor Miguel disse que sabe falar Latim! Você 
também sabe?

- Um pouco meu amigo. Aprendi algumas coisas no meu 
tempo de escola que eram diferentes.  Freire ria enquanto 
respondia. Prosseguiu:

- O Latim é uma língua morta entre os humanos. Era falada 
pelos romanos antigamente, por isso pouca gente sabe.

-  Freire você sabe me falar por que nós trocamos de lín-
guas? Por que não falamos sempre as mesmas?

Freire refletiu por um instante.

 - A evolução exige novas palavras meu filho. O Latim ficou ul-
trapassado. Nossa língua também ficará. Precisamos evoluir 
nossa linguagem para cada vez mais comunicarmos melhor.

- Espero que demore essa evolução, viu! Respondeu pron-
tamente Paulo.  - Custei tanto para aprender essa língua que 
uso hoje!

Freire sempre se divertia com a espontaneidade de seu 
amigo.
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diálogo vinte e três

PESSOA... 

...ou A ÉTICA DOS ANIMAIS DE PETER SINGER

“Seja qual for a natureza do ser, o princípio de igualda-
de exige que o sofrimento seja levado em conta em 
termos de igualdade com o sofrimento semelhante 

- até onde possamos fazer comparações aproximadas 
- de qualquer outro ser. Quando um ser não for capaz 

de sofrer, nem de sentir alegria ou felicidade, não 
haverá nada a ser levado em consideração”

SINGER, P.  Ética Prática.

-  Freire, os animais também são pessoas, não são?

- Claro, meu amigo. Por que da dúvida?  Freire mantinha sua 
tradicional serenidade.

- Vi alguns caras do bar da rua da minha casa falarem que 
os animais só servem pra brincar com as crianças, mas não 
devemos considerá-los relevantes.

- Paulo, preste atenção. Freire demonstrou seriedade.  E 
prosseguiu:

-  Para mim, todo ser consciente capaz de sentir prazer e dor 
deve ser respeitado. Inclusive os cachorros.

- Eu sei, que pensa assim Frei. Te conheço. Pena que nem 
todos os  humanos entendem isso.

 - É verdade, meu amigo. É verdade. Mas o dia que todos 
compreenderão essas palavras chegará. Mais rápido do 
que você imagina! 
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diálogo vinte e quatro

HIERARQUIAS SEM VALOR... 

...ou  O PROBLEMA DA  SUPERIORIDADE EM VOLTAIRE

“A miséria, condição agregada à nossa espécie, subor-
dina um homem a outro homem; não é a desigualda-

de que é um mal real, mas a dependência.”

Voltaire. Dicionário Filosófico.

 
- Frei...não estou entendendo uma coisa. Alguns humanos 
se consideram superiores a outros?

 - Sim, Paulo. Alguns humanos relacionam-se de forma ver-
ticalizada. Uns por cargos, outros por religiões, posições 
sociais ou qualquer outra coisa que os façam se sentir  pri-
vilegiados.

- E nós? Como vamos lidar com isso? Nem estudo direito 
temos!

Freire fez a tradicional cara de quem estava pensando, ape-
sar de Paulo achar que aquela expressão só era usada pra 
dar mais emoção a reposta. Seu velho amigo, ou melhor 
seu amigo velho, parecia sempre ter uma resposta na ponta 
da língua, afinal!  Prosseguiu, sorrateiramente:

- Paulo! Todos os homens têm boca, coração e bunda!! Por 
que nos sentiríamos melhores que qualquer outro de nós? 

Rindo pelo palavreado do amigo, Paulo respondeu: 

- É, não faz sentido.  Se pelo menos voássemos como o Su-
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perhomem! Aí poderíamos nos achar melhor por ver de 
cima.

- Nem assim, Paulo... Nem assim! Somos todos fi lhos da 
mesma matéria, independente das características físicas 
que possuímos por hoje. Não vale achar que se é tão dife-
rente assim.
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diálogo vinte e cinco

ALEGRIA... 

...ou O PRAZER  PARA  EPICURO

“O prazer é, na verdade, considerado por nós como o 
primeiro dos bens naturais, é ele que nos leva a aceitar 

ou a rejeitar as coisas, a ele vamos parar, tomando a 
sensibilidade como critério do bem.”

Epicuro. Carta sobre a felicidade.

Ouvindo a rádio nos seus fones de ouvido, Paulo cantava e 
dançava em cima da voz que era projetada pelas ondas do 
som:

Freire chegou em sala rindo muito daquela cena que assistia. 

  -Está feliz, amigo? Questionou.

- Sim, Frei! Muito! O professor Miguel  disse na aula de on-
tem que devemos ser alegres! Resolvi seguir!

Gargalhando pela costumeira sábia ingenuidade do amigo 
em interpretar a música e a dança como forma de ser alegre 
, comentou mais pra si mesmo do que pra Paulo:

-  Esse professor Miguel! Sábio professor de todos nós!!
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diálogo vinte e seis

LIBERDADE...

...ou O CONTRATO SOCIAL DE ROUSSEAU

“Renunciar a própria liberdade é o mesmo que renun-
ciar à qualidade de homem, aos direitos da humanida-
de, inclusive aos seus deveres. Não há nenhuma com-

pensação, possível para quem quer que renuncie a tudo. 
Tal renúncia  não se compadece  com a natureza huma-

na, e destituir-se voluntariamente de toda e qualquer 
liberdade equivale a excluir a moralidade de suas ações.”

ROUSSEAU, J, Do Contrato Social.

-  Frei eu queria ter liberdade! Fazer aquilo que me desse 
na telha!

Freire riu, mas como de costume aproveitou o momento 
para provocar o jovem amigo.

- E quem te disse que fazer tudo o que quiser é ser livre. 

 -E não é?

 - Tsc tsc.  Freire balançou a cabeça em sentido negativo. E 
prosseguiu:

- Paulo, liberdade é diferente de livre arbítrio.  Fazer o que a 
gente quiser não nos torna livres. Talvez fiquemos até escra-
vos de nós mesmos assim.

 - E o que é liberdade, então, velho amigo?

-  Voar, meu filho, é liberdade. Só voa quem primeiro obe-
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dece à lei do universo, no caso a gravidade, quem respeita 
as outras aves e não as atropela e quem ama o sufi ciente 
pra não voar sozinho.

 - Nú! Essa foi profunda, heim?

 -Pelo contrário, amigo, foi leve como o ato de voar.

- Mas eu não voo, viu? Retrucou Paulo, mais por hábito de 
não saber a hora de parar,

 -Ah não!  Então você vai se surpreender nessas férias!

 - Por que, amigo?

 - Se animar comprei duas passagens paras viajarmos jun-
tos. E olha que é de avião! Anima?
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diálogo vinte e sete

ANSIEDADE...

...ou COMO TRATAR AS NEUROSES PARA JUNG

“O doente não tem de aprender como se livrar de uma 
neurose, mas, sim, como suportá-la. Pois a doença não 

é uma carga supérflua e sem sentido, mas é sim, o 
próprio doente; ele mesmo é o “outro” que por como-

dismo infantil, por medo ou por qualquer outra razão 
qualquer, sempre procurou excluir. Deste modo, como 
afirma acertadamente Freud,  fazemos do eu “um lugar 

de ansiedade” o que nunca aconteceria se não nos 
defendêssemos neuroticamente contra nós mesmos”

Jung, C. Psicologia em Transição. 

-  Frei, eu estou muito ansioso! Por que você não quer me 
contar para onde vamos nas férias?

- Um bom amigo também tem uns segredinhos, filho.

- Mas eu “to ansiosão”! Não vou conseguir nem ir à aula e 
prestar atenção no que o professor Miguel vai falar.

- Você está muito é esperto! Faz o seguinte:  suspira bem 
fundo e vai em frente.

-  Frei é sério! Se eu tivesse com dor no corpo e febre você 
me aconselharia pra eu ir embora e faltar na aula. Por que 
com ansiedade você não faz o mesmo e me aconselhar ir 
para casa?

- Porque esse medo todo diante do novo que você sente vai 
só aumentar se você ficar parado pensando nele. 
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 - Tá bom! Tá bom!  disse Paulo, meio ansioso e  meio bravo,  
já se dirigindo rumo a sala de aula.

Pensando alto, bradou:

- Meu velho amigo não dá brecha, mesmo! 



diálogo vinte e oito

ANA...

...ou A CONSCIÊNCIA FENOMENOLÓGICA 

“[...] a consciência retém em si mesma o mundo, com 
todas as realidades nele contidas a título de objetos 

intencionais. Mas, por outro lado, o mundo continua 
sempre transcendendo a esfera imanente da consciên-
cia e esta se encontra em contínuo movimento de dar 

sentido e constituir as realidades.”

ZITKOSKI, J.J. O Método Fenomenológico de Husserl. 

- Paulo , Paulo acorda!

 -  Ham!  Que foi? Onde estou? Eu juro que nem se me pa-
garem eu digo quem foi!

Rindo baixinho, a jovem companheira de sala de aula falou: 

 - Calma Paulo! Estamos na escola.  Você dormiu e devia tá 
sonhando. É que o professor Miguel já deve estar voltando 
e você não fez nem o primeiro exercício que ele pediu. É só 
o Freire faltar um dia que você já sai da linha!

- Ixi! me dei mal. É que sinto um sono com essa matéria de 
História. O professor Miguel é muito bom sabe, mas ele é 
muito detalhista.

Ana riu mais uma vez. Pegando seu caderno e colocando-o 
na mesa de  Paulo:

 - Tome, vou deixar você copiar meu exercício... Mas só des-
sas vez, heim!
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- O que seria de mim sem você,  Ana.

- Nada Paulo.  Absolutamente, nada!  Ana ,respondeu, sem 
tirar aqueles lindo sorriso dos olhos. 

 - Que olhos! Pensou Paulo enquanto copiava, secretamen-
te, a tarefa. 

 Um incômodo surgiu em seu coração por estar copiando 
aquela atividade e não a realizando por suas próprias con-
dições como havia pedido o professor Miguel. Sem a pre-
sença de seu amigo naquele dia, optou, todavia, por igno-
rar sua consciência. 
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diálogo vinte e nove

SABEDORIA...

...ou  SÓ SEI QUE NADA SEI POR  SÓCRATES

“ Sócrates: Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, 
me coloca em vantagem sobre aqueles que acham 

que sabem alguma coisa”

PLATÃO. Apologia de Sócrates.

Paulo  chegou na sala de aula e viu Freire, já sentado em sua 
carteira, com aquele enorme  Grande Livro no colo.

 - Frei!  Já disse que não entendo! Pensei que você soubes-
se de cor e salteado tudo que estava escrito aí!

- E por isso eu não posso ler de novo?  Respondeu Freire 
sorrindo parecendo ter montado aquela cena de propósito 
para ensinar algo a mais ao filho.

 - Pode, mas eu não faria isso. Se eu já soubesse um livro in-
teiro de cor eu não o leria de novo, afinal eu já saberia tudo 
que está escrito nele.

- Não filho, você estaria informado do que está escrito. Sa-
ber é uma coisa diferente. 

 - Para saber tem que ler o que você já sabe várias vezes? 
Questionou Paulo.

 - Para saber você tem que estar disposto aprender algo 
novo em todo momento da vida e em tudo que você se 
depara.
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 - Mas isso cansa demais, Frei!
 
 - Eu sei amigo, eu sei! Por isso sugiro que você leia sempre  
sentado!

Velho e Jovem caíram na gargalhada mais uma vez.
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diálogo trinta

DOCE... 

...ou O MAL ESTAR NA CIVILIZAÇÃO DE FREUD

“Contra o temível mundo externo, só podemos de-
fender-nos por algum tipo de afastamento dele [...]. 

O serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta 
pela felicidade e no afastamento da desgraça é tão 
altamente apreciado como um benefício, que tanto 
indivíduos quanto povos lhe concederam um lugar 

permanente na economia de sua libido. Devemos a 
tais veículos não só a produção imediata de prazer, 

mas também um grau altamente desejado de inde-
pendência do mundo externo”

Freud, S. O mal-estar na civilização. 

 -  Frei será que a Diretora Lise vai nos dar doce hoje quando 
ela nos visitar novamente?

-  Você gosta mesmo de doce, Paulo!

- Lógico! E tem coisa melhor para adoçar a boca!

- Mas você já jantou ? Sabe que só pode comer doce depois 
que se alimentar direito.

-  Sim,  comi direito! Tá parecendo meu pai heim!  Por que 
toda gente velha fala isso heim?

- Porque eles têm toda razão! Para gente saborear as doçu-
ras temos que estar fortes, bem alimentados e preparados 
para o que der e vier.  Se não aquilo que é doce só dá dor 
de barriga  e faz mal!

- Lógico! E tem coisa melhor para adoçar a boca!
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diálogo trinta e um

MENTIRAS...

...ou O PROBLEMA DA INVERDADE PARA KANT

“Por conseguinte a mentira define-se como uma de-
claração intencionalmente não verdadeira feita a outro 

homem e não é preciso acrescentar que ela deve 
prejudicar a outrem, como exigem os juristas para sua 
definição - A mentira é a declaração falsa em prejuízo 
de outrem. Com efeito, ela sempre prejudica outrem, 
mesmo se não é um homem determinado, mas sim a 

humanidade em geral, ao utilizar a fonte do direito.”

KANT. I. Fundamentação da Metafísica dos Costu-
mes.

 - Frei, por que os humanos contam tantas mentiras?  Fiquei 
sabendo que os seres humanos são os animais que mais 
mentem no mundo!

-Sabe Paulo, acho que os seres humanos mentem porque 
eles acham que precisam se esconder.

 - De quê,  Frei?

- Deles mesmos. No fundo, fundo eles se acham feios e 
acham que se mentir vão ficar mais bonitos.

 -  Mas não ficam, não é?

 - Não... Só mais perfumados mesmo.  E, pior, com o perfu-
me mais doce e enjoado possível.

- Por um mundo sem perfumaria, amigo!
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diálogo trinta e dois

O BEM E O BOM...

...ou A EDUCAÇÃO DO HOMEM NA MODERNIDADE  

 “O homem natural é tudo para si mesmo; é a unida-
de numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona 

consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem 
civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao 

denominador, e cujo valor está em sua relação com o 
todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais 

são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-
-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, 
e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que 

cada particular não se julgue mais como tal, e sim 
como uma parte da unidade, e só seja percebido no 

todo.” 

ROUSSEAU, J. J. da Educação. 

- Paulo ,  você fez o dever de casa de ontem?

- Já!

- Você me deixaria ver o que escreveu?

 Paulo pegou o caderno que tinha a imagem de sua banda 
preferida  e entregou a seu velho amigo.

 - Filho, não acho que está bem feito. Eu sugiro que você 
faça de novo.

 - Ah não! Pára! “Tá” bom sim! Deixa do jeito que está. O 
professor Miguel nem vai perceber.
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 -Paulo!  Disse Freire em tom repreensivo, mas sem deixar 
de emanar imenso carinho: 

 - Nunca seremos verdadeiramente bons se não trabalhar-
mos com dedicação em fazer o bem a cada momento.

 - Mas para ser bom, tudo tem que estar feito bem feito?  
Questionou Paulo.

 - O que seria o bom, filho, senão o bem feito diário que 
realizamos? 

O silêncio que pairou na sala de estudo, fez Paulo refazer 
suas atividades. Lembrou-se de Ana e buscou inspiração na 
amiga que sempre fazia tudo o que devia ser feito na escola.
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diálogo trinta e três

GUERRA...

...ou A ANTROPOLOGIA DO CONFLITO DE                          
MARGARET MEAD

"a guerra é uma invenção igual a quaisquer outras in-
venções pelas quais ordenamos nossas vidas, tais como 
escrever, casar-se, cozinhar nosso alimento em lugar de 

comê-lo cru, o julgamento por jurados, o enterro dos 
mortos, etc.". Mas, se podemos ensinar a guerra não 

deveríamos também ensinar a “não guerra?”

MEAD. M. Sobre a guerra.

- Frei, vi no telejornal que os homens continuam bombar-
deando uns aos outros. Sério mesmo? Por que eles insistem 
nisso?

- Imagina Paulo: Se eles parrassem de fazer isso o que res-
taria?

- Ué, amigo! Pelo menos um baita silêncio.

 - Pois é, amigo, e aí, sem barulho fora, eles teriam que es-
cutar os barulhos dentro deles mesmo. Você já sabe não é 
Paulo?  Os humanos preferem destruir o mundo a ter que 
encarar de frente os barulhos que os habitam.

-Freire, agora que você tá falando eu estou reparando.  
Ouve só,  eu também tenho barulhos internos.  Olha só mi-
nha barriga !É sério que os seres humanos tem medo des-
ses barulhos!? 
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- Desses e de muitos outros! Respondeu rindo o velho e 
paterno amigo. 

-Nossa, como são infantis, os humanos! Concluiu Paulo diri-
gindo-se ao banheiro para eliminar aqueles barulhos.
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diálogo trinta e quatro

FAZER O CERTO OU O  CORRETO...

...ou A MORAL CRISTÃ PARA  MAQUIAVEL

“A filosofia cristã, legada pela Idade Média ao 
Renascimento, concebia o homem como um ser 
temporal, de vocação social, dotado, porém, de 

uma destinação extraterrena, isto é, como um ser 
que vive naturalmente em sociedade, subordinado 

à lei positiva, mais que deve, antes de mais nada, 
obedecer à lei natural, colocada acima da própria 

autoridade do Estado, e que este não deve contra-
riar, pois ela emana da própria lei eterna”

MAQUIAVEL. Ética e política. 

 
- Frei, eu estou com um mega problema que está angustian-
do meu coração!

Sentando-se na cadeira, Freire prestou atenção já sabendo 
que aqueles momentos com o jovem amigo eram funda-
mentais para formação do caráter do amigo:

- Um dia desses na escola, no dia em que faltou, eu acabei 
dormindo na aula do professor Miguel e para eu não levar 
punição a Ana deixou que eu copiasse o caderno dela.  Não 
sei se fiz certo de copiar e nem se ela fez correto em me 
emprestar. Estou me sentindo meio mal, Frei.

Freire meditou por um instante,  pois  sabia que aquele era 
um questionamento importante de seu amigo e não queria 
responder com um simples moralismo.  Depois de alguns 
instantes soltou as primeiras palavras.



70

- Na verdade, dessa vez, quero que você me  responda: 
Como você está se sentindo em relação a isso?  

- Estou me sentindo culpado!

- E a Ana? 

 - Disse que só ia fazer isso daquela vez, mas que não ia me 
ajudar desse jeito mais.

- O você acha da atitude da Ana?
 
-  Acho que ela fez de coração. Pra me ajudar mesmo. Na 
cabeça dela, ela estava fazendo o correto. Na verdade, você 
sabe, ela faz muito isso, Frei. Ela sempre ajuda todo mundo 
na sala. Já até se meteu em problemas por causa disso. Mas 
ela sempre diz que pensa em fazer o que é melhor para to-
dos e não necessariamente o que é certo.

- E o que você achou da sua atitude de ter copiado?

Paulo ia responder de imediato, mas resolveu parar um se-
gundo e, como Freire de costume fazia,   esperou um pouco 
até ouvir o silêncio de maneira atenta . Ai então respondeu: 

- Acho que não fiz o certo. Devia ter sido sincero com o pro-
fessor Miguel e dizer que não tinha feito a atividade, pois 
tinha dormido quando ele saiu de sala pra resolver proble-
mas  com a Diretora Lise.

 Com um leve sorriso no rosto, Paulo levantou da cadeira e 
dirigiu-se para casa.

-  PeraÍ!   Paulo  ficou sentado na cadeira, enquando Freire, 
já próximo da porta e indo embora,  virou  novamente  e 
olhou para seu amigo:

- O senhor não  me falou  ainda a sua opinião! 



Paulo ainda tinha aquele belo olhar ingênuo de sua pouca 
idade.

- Não precisa mais, Paulo. Você já começou a aprender a 
escutar sua própria consciência. 

E em mais uma noite de lua imensa no céu  o velho foi em-
bora para casa.
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diálogo trinta e cinco

RESPONSABILIDADE... 

...ou A VERDADEIRA LIBERDADE PARA SARTRE

“Aquele que realiza na angústia sua condição de ser 
arremessado em uma responsabilidade que reverte 

até sobre sua derrelição já não tem remorso, nem pe-
sar, nem desculpa; já não é mais do que uma liberda-
de que se revela perfeitamente a si mesmo e cujo ser 

reside nesta própria revelação.”

SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo.

- Frei, por que os seres humanos fogem tanto?

- Como assim, Paulo ? Sobre o que você está falando? Freire 
sempre questionava o filho com um interessante sorriso de 
canto de boca.

- Ontem, voltando pra casa, um carro atropelou o Jota, o 
velho porteiro lá da escola,  e você acredita que não pres-
taram socorro.

- Sabe Paulo , responsabilidade é uma coisa difícil pros hu-
manos mesmo. Eles acham tudo muito pesado.

- Mais o Jota nem é tão pesado assim , Frei!

Freire riu por um longo tempo. E respondeu: 

- É verdade, Paulo! Mas a culpa que os humanos sentem 
é tamanha que qualquer folha de árvore de macieira que 
tenham que carregar eles já pensam que não aguentam o 
peso! 
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diálogo trinta e seis

GRITOS... 

...ou  A FUNÇÃO DAS PALAVRAS PARA O BUDISMO

“ E todas as suas palavras criarão aquele silêncio. O 
propósito das palavras é criar o silêncio. Se as pala-

vras criam mais barulho, então elas não atingiram seu 
propósito.”

BUDA e os ANJOS.. Provérbios populares. 

 - FREI! Paulo falava com seu amigo ao telefone.  

- HOJE  ESTAVA TODO MUNDO GRITANDO NA AULA  O 
PROFESSOR MIGUEL  NEM ESTAVA CONSEGUINDO DAR 
AULA! FOI UMA CONFUSÃO! QUE BOM QUE FALTOU 
QUE VOCÊ IA FICAR SEM PACIÊNCIA!

 - O que aconteceu, Paulo?

 - SEI LÁ! ÀS VEZES TODO MUNDO FALA ALTO DEMAIS! 
DÓI ATÉ OS OUVIDOS.

- É verdade, Paulo. Você mesmo agora está falando mais 
alto do que o de costume comigo. Será que isso pega? Brin-
cou Freire.

- Deve ser. Nem tinha reparado. Que doideira...

 - Por vezes, Paulo, a gente esquece que não basta falar alto 
pra prestar na vida.. 

 - Acho que nem todo mundo quer prestar, Frei.
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 - Realmente... Mas se perdemos a fé na possibilidade da 
quietude e da mansidão não nos restará nada!

Freire esperou o silêncio tomar conta do ambiente para di-
zer um “ até amanhã” para seu jovem amigo que tinha na 
conta  de um  fi lho que nunca teve.
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diálogo trinta e sete

ÉTÍCA... 

...ou O EMBATE ENTRE DEONTOLÓGICOS E  
CONSEQUENCIALISTAS

“Imperativo Categórico:
Age somente, segundo uma máxima tal, que possas querer 

ao mesmo tempo que se torne lei universal.
Imperativo Universal:

age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, por tua 
vontade, lei universal da natureza.

Imperativo Prático:
age de tal modo que possas usar a humanidade, tanto em 

tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como 
um fim ao mesmo tempo e nunca apenas como um meio.”

KANT, E.  Fundamentos da metafísica dos costumes. 

Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que 
aprova ou

desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a 
aumentar ou a

diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, 
ou, o que é a

mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a pro-
mover ou a

comprometer a referida felicidade.
(...) O princípio que estabelece a maior felicidade de todos 

aqueles cujo
interesse está em jogo, como sendo a justa e adequada finali-

dade da ação
humana, e até a única finalidade justa, adequada e universal-

mente desejável;

BENTHAM, Uma Introdução aos Princípios da Moral 
e da Legislação.
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 -  O professor Miguel continua confundindo nossas cabe-
ças durante suas aulas. Tudo porque ele resolveu ensinar a 
filosofia de Kant. 

 - E o que você  tem achado Paulo?

 - Fiquei em dúvida sobre as coisas que ele ensinou. A Ana, 
por exemplo, disse que não concordava com Kant. Disse 
que não existia uma ética única. Disse que deveríamos pen-
sar em causar o bem estar para as pessoas com quem con-
vivemos . Falou até que quando estivesse na universidade  
ia escrever um livro mostrando que a ética estava errada.
Freire ria e refletia sobre aquela discussão complexa sendo 
feita pelo seu jovem amigo.

 - A Ana não perde uma em Paulo! Sempre ativa e questio-
nadora...

 - Você gosta dela, Frei?

 - Claro, meu amigo! Nós temos que ter a liberdade de pen-
sar por nossas próprias mentes.

 - Mas você concorda com ela ou com Kant?

 - Eu.... Freire respirou por um segundo antes de responder.
 
 - Gosto da ideia de Kant, Paulo, mas admiro muito a atitude 
da Ana de buscar por si mesmo o conhecimento verdadei-
ro.

 - Ah não vale! Com essa resposta você não irá falar quem 
está certo.  Vai me deixar no escuro! Agora não sei se tenho 
que concordar com você ou com a Ana!

  - Será?  Se é assim que vê, filho, vamos dizer que só por 
hoje -só por hoje - essa é a resposta que basta.
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diálogo trinta e oito

NARCÍSICO...

...ou A FUNÇÃO EDUCATIVA DO MITO EM  BARTHES

“... o mito é um sistema de comunicação, é uma men-
sagem. Eis por que não poderia ser um objeto, um 

conceito, ou uma ideia: ele é um modo de significa-
ção, uma forma ... já que o mito é uma fala, tudo pode 

constituir um mito, desde que seja suscetível de ser 
julgado por um discurso. O mito não se define pelo 

objeto de sua mensagem, mas pela maneira como a 
profere: o mito tem limites formais, mas não substan-

ciais.”

BARTHES, R. Mitologias. 

- Paulo,   hoje após a aula irei te levar a um lugar especial. 
Depois te deixo em casa na carona de sempre.

 - Aonde, Frei?

 - Não vou te falar. Só venha comigo.

...

 - Já chegamos, Frei? Posso abrir os olhos?

 - Sim! O que você vê? Questionou Freire com aquele velho 
sorriso.

Paulo ficou desapontado. 

- Ué! Nada! Só um lago grande.
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 - Olhe na água,  Paulo.

 - Não tem nada aqui, Frei! Está tudo 
parado.

 - Olhe direito Paulo. Com mais atenção.

De repente Paulo levou um enorme susto.

 - Freire! Esse na água sou... eu?

 - É seu refl exo, meu fi lho.

 - Meu Deus como eu sou lindo!  Disse, 
encantado, o jovem meio na brincadeira, 
meio na arrogância. 

Paulo curvou-se ao seu refl exo na água e, enamorado com 
sua própria imagem, caiu dentro do lago. Emburrado, saiu 
reclamando:

- Frei porque você me deixou cair? Por que não me segu-
rou?

Seriamente Freire respondeu:

 - Você é realmente lindo Paulo, mas vá com calma quando 
apaixonar-se pelo seu próprio eu. Pode ser que você afun-
de e  nem eu consiga te segurar.

 - E  o que é pior quando isso acontece é que fi camos todos 
molhados! Murmurou Paulo,  cabisbaixo.

- Vamos voltar e te deixo em casa pra você se secar agora 
que já se conhece, amigo. Freire tinha a cara de reconhe-
cimento por saber que não seria a última vez que seu fi lho 
cairia naquela armadilha molhada. Todavia, sorriu como de 
costume.

De repente Paulo levou um enorme susto.

 - Meu Deus como eu sou lindo!  Disse, 
encantado, o jovem meio na brincadeira, 
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diálogo trinta e nove

TELEFONE...

...ou A MODERNIDADE LIQUIDA DE BAUMAN

“Uma vez que os bens capazes de tornar a vida mais 
feliz começam a se afastar dos domínios não-monetá-
rios para o mercado de mercadorias, não há como os 
deter; o movimento tende a desenvolver um impulso 

próprio e se torna autopropulsor e autoacelerador, 
reduzindo ainda mais o suprimento de bens que, pela 

sua natureza, só podem ser produzidos pessoalmen-
te e só podem florescer em ambientes de relações 

humanas intensas e íntimas.” 

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. 

- Frei por que, todo mundo, inclusive eu, usam tanto o ce-
lular ?

- Para facilitar a comunicação, Paulo, não é?

- Mas será que eles não podiam falar presencialmente como 
a gente faz?

- Sim, mas acham mais fácil usar a tecnologia.

- Nossa! Graças a Deus que é só pra isso! Pensei que era 
porque eles tinham  algum problema que os impediam de 
conversar olho no olho. Ainda bem que tenho você para 
conversar! Senão nunca ia ver ninguém!

Freire  como de costume ria da sábia ingenuidade do jovem 
amigo.
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diálogo quarenta

FALAS...

...ou A ORATÓRIA  E A RETÓRICA SOFISTA 

“Sócrates: Responde que bem é esse que afirmas 
ser o maior bem para os homens e cujo artífice és tu! 
Górgias: Aquele que é, Sócrates, verdadeiramente o 

maior bem e a causa simultânea de liberdade para os 
próprios homens e, para cada um deles, de domínio 

sobre os outros na sua própria cidade. 

Sócrates: O que é isso, então, a que te referes? 

Górgias: A meu ver, ser capaz de persuadir mediante o 
discurso os juízes no tribunal, os conselheiros no Con-

selho, os membros da Assembleia na Assembleia e em 
toda e qualquer reunião que seja uma reunião polí-
tica. Ademais, por meio desse poder terás o médico 

como escravo, e como escravo o treinador. Tornar-se-á 
manifesto que aquele negociante negocia não para 
si próprio, mas para outra pessoa, para ti, que tens o 

poder de falar e persuadir a multidão.” 

Górgias. 452d-452e

- Frei é verdade que quem ganha uma discussão é o cão 
que late mais alto?

Freire balançou a cabeça negativamente

- Então cão que ladra não morde?

Freire continuou fazendo o  movimento horizontal com a 
cabeça dizendo que não.
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 -  Velho então, qual é a verdade?

 - Que nós  ainda não sabemos nada!  Brincou Freire.  A gen-
te  só late, late e late mesmo!
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diálogo quarenta e um

CHICLETE... 

...ou A FILOSOFIA DO CUIDADO EM HEIDEGGER

 “o ser-no-mundo é cura, pode-se compreender, nas 
análises precedentes, o ser junto ao manual como 

ocupação e o ser como co-pre-sença dos outros nos 
encontros dentro do mundo como preocupação. O 
ser-junto a é ocupação porque, enquanto modo de 
ser-em, determina-se por sua estrutura fundamental 
que é a cura. A cura caracteriza não somente a exis-

tencialidade separada da facticidade e de-cadência, 
como também abrande a unidade dessas determina-
ções ontológicas. A cura não indica, portanto, primor-

dial ou exclusivamente, uma atitude isolada do eu 
consigo mesmo”

HEIDEGGER,M.  Ser e Tempo. 

- Paulo! Pare agora de ficar viajando e presta atenção na 
aula do professor Miguel! To de olho!

 - Nossa, Ana, como você é mandona! Me deixa tranquilo 
aqui no fundo...

- Lógico que não! Se não estudarmos seremos ignorantes! 
Dá seu jeito de acordar aí...

 - Ana, por que você fica cuidando de mim?

 - Ah Paulo! Até parece que você não sabe...

 - Não sei! Você não me deixa em paz! Fica grudada igual 
chiclete... Não entendo!
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Ana lagrimejou os olhos e Paulo ficou confuso... Com o tom 
triste a jovem falou:

- Seu estúpido! Eu, apenas, gosto... Eu gosto de você! Sol-
tou em meio ao choro.

As bochechas de Paulo ficaram vermelhas tal como os olhos 
lacrimejantes de Ana  que, imediatamente, pediu ao profes-
sor Miguel para ir ao banheiro.

- Ixi. Acho que falei a maior burrada. Pensou Paulo em voz 
alta.

Aproximando do pequeno cão, o Professor Miguel que de 
longe observa seus alunos  falou baixinho, parecendo com-
preender a situação:

- Fica tranquilo, Paulo. Pessoas fazem burradas o tempo 
todo. É só não sermos igual aqueles que não conseguem 
errar e pedir desculpas.

E prosseguiu a aula passando mais exercícios.

...

O sinal bateu e Paulo correu para o pátio em procura de 
Ana. Encontrou a jovem menina emburrada em um canto. 
Aproximando-se lentamente abaixou-se e sentou-se  ao 
lado da amiga falando baixinho:

 - Ana... Me … me desculpe.

Choramigando Ana respondeu:

 - Tudo bem Paulo! Não vou ficar mais igual chiclete em 
você. Você pode fazer o que quiser em sala.

Meio sem graça, Paulo, respondeu:
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 - Sabe de uma coisa, Ana. Eu gosto de chiclete. Chiclete é 
doce.

Ana levantou os olhos que estavam cabisbaixos e olhou ,fi -
xamente, para Paulo. Meio trêmulo o jovem conseguiu abrir 
a boca e falar:

 - Eu também gosto de você, menina...

E abraçados fi caram juntos durante todo aquele intervalo 
noturno.
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diálogo quarenta e dois

RELÓGIO...

...ou A TEORIA DO TEMPO EM KOSELLECK

“O tempo aqui não é tomado como algo natural e 
evidente, mas como construção cultural que em cada 
época, determina um modo específico de relaciona-
mento entre o já conhecido e experimentado como 
passado e as possibilidades que se lançam ao futuro 

como horizonte de expectativas”. 

KOSELLECK, R. Futuro Passado.

 - Frei, por que a gente conta o tempo?

 - O tempo ajuda, Paulo, a organizar nossas metas.

 - Mas quanto tempo demora,  para gente conseguir o que 
quer?

 - Aí depende, Paulo. Se formos pacientes demora pouco, 
mas se ficarmos com pressa demora muito.

 Olhando para o relógio, Paulo parou a conversa.

 - Frei se a gente fica olhando pro relógio o tempo não pas-
sa!

 - Verdade, filho. E parado olhando o tempo passar não se 
consegue nada, nem rápido nem devagar.



86

diálogo quarenta e três

FÉRIAS...

...ou A IDENTIDADE NACIONAL PARA BOURDIEU

“a identidade é um ser percebido que existe funda-
mentalmente pelo reconhecimento dos outros”

BOURDIEU, P. A identidade e a representação. 

 - Frei! Finalmente chegou o Natal!  Estou de férias! É   o dia 
de você me contar o lugar pra onde vamos viajar! O convite 
ainda está de pé?

 - Sim, Paulo! Iremos viajar. Vamos pela primeira vez à Be-
lém! 

- Sério, Frei! Você me convidou para conhecer a terra onde 
o Jesus Cristo nasceu? Vou poder conhecê-lo?

- Não, filho! Jesus nasce a cada dia em nossos corações, pra 
mim! Não precisamos ir a essa Belém  para isso.

- Te chamei pra ir a Belém, Paulo, no Brasil. E não vamos só 
lá. Vamos a Paraíba, ao Pernambuco.

- O que vamos fazer conhecendo o Brasil? Eu queria era ter 
dinheiro pra viajar para o exterior!

- Vou te mostrar um povo, filho. Um povo –presente. Você 
vai conhecer, o congo, o carimbó, o maracatu, a feijoada, a 
capoeira e a festa do boi-bumbá! Tudo de cultura da minha 
terra!
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-  O que são essas coisas que você falou, Frei?

- Isso, meu amigo,  é o que eu mais gosto nos humanos. Sua 
cultura rica, diversifi cada que tem como norte o amor, o res-
peito e a tolerância pelo diferente. E no Brasil encontramos 
tudo isso. É só saber aonde  procurar.

- Pensei que o Brasil era um país só ruim, meu  amigo. Só 
escuto falar de violência, corrupção...

-  Tem lá suas difi culdades a gente vê. Mas também é um 
dos meus cantinhos... Um dos lugares onde sou mais bem 
recebido. Vamos para a praia também?

- Vamos ! Melhor aproveitar bem essas férias porque ano 
que vem tem mais e o professor Miguel disse que o segun-
do ano do ensino médio é mais difícil... e olha que esse eu 
passei raspando heim... e você também!

- Sábio Miguel! Riu Freire.  – Partiu, conhecer nosso povo, 
nosso Brasil!
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É possível ensinar Filosofi a para qualquer idade 
e para qualquer modalidade de ensino? Para 
além, é possível ser a refl exão fi losófi ca o instru-
mento a unir estudantes em uma mesma relação 
de aprendizagem? Mais ainda, é possível que os 
estudantes de todos os cantos do país se interes-
sem por fi losofi a para além do que é apresenta-
do pelos livros didáticos?

A obra Conversas Filosófi cas na EJA surgiu da ne-
cessidade de apresentar os conceitos fi losófi cos 
estudados nas escolas de Ensino Fundamental e 
Médio de todo o Brasil em um formato acessível, 
divertido e lúdico para o público da EJA. 

Filosofi a é para todas as idades! 

Filosofi a é para todas as formas de 
ensino!

Filosofi a é o conhecimento verda-
deiro a encantar os moradores di-
versos deste planeta!


