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Introdução: Este estudo traz uma síntese das discussões apresentadas por Paulo Freire
na obra Educação e Mudança. Trata-se de um projeto de pesquisa desenvolvido como
bolsista de Iniciação Científica, que se inicia nas reflexões sobre a importância da
educação na formação do ser humano e da sociedade. As informações e conclusões
abstraídas desta obra irão compor uma produção maior que irá tratar do direito à
educação como direito fundamental e social. Esta obra se destaca na formação de
professores e profissionais das áreas afins, por conta da sua atemporalidade na
expressão de conceitos que expõem as perspectivas da educação Objetivo: Ler,
sintetizar e relacionar a obra Educação e mudança com outras produções bibliográficas
que tratam de definir e conceituar educação;
Evidenciar as principais características da formação educacional advindas das
sociedades e contextos em que o ser humano encontra-se inserido. Conceituar
educação como direito fundamental e social
 Metodologia: Esta fase do projeto de pesquisa consiste na leitura, fichamento e
redação da resenha da obra Educação e Mudança do autor Paulo Freire. Para alcançar
estes objetivos, elaborou-se um portfólio da leitura, com discussão com a orientadora e
outros colegas do projeto. Salienta-se que se trata de uma pesquisa bibliográfica, uma
vez que se baseia em publicações, cujas informações são articuladas por meio de um
raciocínio dialético com os autores e temas apresentados nas obras. As ideias, aqui
reunidas, serão envolvidas em uma publicação mais ampla que abordará a educação
como direito fundamental e, consequentemente, social Resultados: Pelo estudo,
pode-se depreender que para Paulo Freire:
•	 o maior objetivo da educação era desenvolver o pensamento crítico dos alunos, para
que eles possam lutar por sua própria libertação;
•	o homem deve ser sujeito de sua própria educação e não objeto. Por isso, ninguém
educa ninguém.  Esta não deve ser uma busca isolada, mas ao lado de outros seres;
•	devemos nos alertar para o conceito de consciência bancária de educação, no qual o
professor julga-se superior, transmitindo conhecimento, e o educando é o depósito
desse saber; 
•	a alfabetização é muito mais que o domínio mecânico de técnicas para ler e escrever,
é também entender o que se lê e escrever o que se entende, enfim, é comunicar-se
graficamente; 
•	para ensinar adultos, devemos partir de palavras significativas, que tragam sentido
para o aluno adulto, de modo particular com palavras conhecidas, por exemplo, tijolo;
também chamada de ficha de descoberta;
•	entre um mês e meio e dois meses, com círculos de cultura funcionando de segunda à
sexta-feira (cerca de uma hora e meia), deixavam  grupos de 25 a 30 homens lendo e
escrevendo.
 Conclusão: Os verdadeiros sentido e papel da educação dependem de cada um de nós.
Essa formação não acontece somente na escola formal, não somente com o professor e
com quem ensina. A aprendizagem ocorre nas relações e interações nas quais as
pessoas se encontram inseridas. Ninguém escapa da educação
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