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RESUNO

Esta dissertacão visa a demonstrar os pontos S

que as propostas pedagSgicas de Carl R. Rogers e Paulo Freire são

semelhantes e, ao mesmo tempo, complernentam-se, favorecendo a corn

preensão do que 6 a educação de adultos, ao abrir possibilidades

reais Para a sua realizacão.

A fim.dealcancarmos nosso objetivo, dividimos o

• trabalbo em tr&s capitulos. No primeiro, apresentamos a vida e a

obra de Rogers e de Freire, corn o intuito de investigar corno suas

idHas surgiram, cresceram e transformaram-se a medida que se de-

	

senvolviam corno pessoas. A anlise das obras de ambos d9--nos 	 urn

perfil claro da evolucão de seus pensamentos.

No segundo capitulo, apresentàrnos as princIpiose

conceitos que sustentam as propostas pedag6gicas de Rogers e Frèi

re.

0 terceira capttulo corneça corn urna breve exposi-

I ção sobre a educacão de adultos, onde tentamos cornpreender a un-

portãncia da contribuicão destes dois pedagogos neste dornrnio es-

pecifico. Ern seguida, estudamos as semeihancas de anbas as propo

sic6es, bern como mostramos o aspecto de complementariedade que as

une estreitarnente.

&



RESUMfl
0

Ce me-moire a pour but de diinontrer les points oti

les propositions pdagogiques de Carl R. Rogers et de Paulo Frei

re prsentent des traits de ressemblance et, a un seul temps, se

completent, en facilitant la comprhension de ce 	 que	 signifie

l'ducation d'adultes, puisqu'elles donnent 	 les	 possibilits

relles de son effectivation.

	

Pour aboutir a notre objetif, on a	 aivis g	le

I

	

	 travail en trois chapitres. Dans le premier, on prsente la vie

et l'uvre de Rogers et de Freire, avec l'intention d'étudier la

facon par laquelle leurs ides ont surgi, ont grandi et se
	

sont

transform6es, a mesure qu'ils se dveloppaient 	 en	 tant
	

que

personnes. L'analyse des oeuvres de ces auteurs nousdonne
	 un?

esquise fidle de l'êvolution de leurs penses.

Dans le deuxme chapitre, : on prsente les principes

et les concepts qui soutinnent les propositions pdagogiques de

Rogers et de Freire.

Le troisième chapitre commence par un bref expose

sur l' gducation d'adultes, • oü l'on essaye de comprendre l'importance

des contibuitions de ces deux pdagogues	 dans	 ce	 domaine

spcifique. La suite de ce chapitre est conscrëe a g tudier	 les

ressemblances de deux propositions, ainsi qu'a montrer 	 l' aspect

de compimentarit& qui les lie 6troitement.

I
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Este trabalbo surge da preocupaco que sepipre nos

acompanhou durante a atividade docente.

0 que so aprencie nos cursos de formacão de profos-

sores, quer seja na Escola Normal, quer se j a na Universidade,vai'

muito pouco alrn danecessidade do dorninio de algumas tcnicas

didticas. Inicialmente, ao ingressar no rnagistrio, ta.rnb6rn nos

virnos envolvidos corn os cuidados na elaboracão de urn piano 	 de

aula perfeito, em não esquecer os pasonecessãrios para fazer

ditados, cópias, problernas etc. Mas algo não Ia bern. I:or mais

que a tcnica fosse seguida corretarnente, algo ficava faltando.

*	
Aos poucos, fornos nos aprofundando na leitura de autorc:s 	 que

se dedicavarn a educacão e começarnos a identificar o motivo do

nossa insatisfacão: no basta ser professor; dorninar i:gcnicas:

j imprescindivel que sejarnos educadores. Urn nio se confunde corn

o outro, conforme argurnenta Rubern Alves:

"Ptoe44oX g pko44OLO, vtao e alga qae e de.
£ne pox den.iito, pot canox. Edutadox, no con

.titax,Lo,ncto c. p'tosaaoi e vocacao. E	 tod
vocaçao na4ce de am gnsvzda amox,	 de	 ama
gxa.nde. e4pe.kanca".(1)

Ao educador cabe a tarefa de, arnando seus serneihan

tes, acreditando neles, desenvolver urn trabaiho quepermita a

t	 forrnacão plena da personalidade de cada urn.

Entretanto, durante o seu desenvolvirnento, o hornern

v&-se irnpedido, gradativarnente, de participar de forma ativa,do

meio social a que pertence. Os professores, por vezes, inocente

mente, desernpenharn urn papel fundamental, neste trabaiho de iso-

(1) ALVES, Rubem. "0 preparo do educador"; in ERANDAO,Carlos R.

(org.). 0 g dacctdox: v.Lda c. mo/Lte.; 34 ed. Rio de	 Janeiro,
Graal, 1983. p. 16.

'p
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larnento e encarceramento do hornern. Ao atingir a idade aduita, es

te homern - urn grande contingente dc nossa sociedade encontra

se impedido de desenvolver suas potencialidades, uma vez que per

de a sua liberdade e transforma-se nurna peca servil da ociedade;

so instrumentos de producão, mas dela não usufruern.

A educação de adultos, destes aduitos marginaliza

dos, surge corno a esperanca ; de devolucão ao hornern - aduito, a

possibilidade de ser novamente hornem, urn homern participativo,cria

tivo,.ativo, critico, .livree capaz de fazer onc6es.

Os primeiros contatos corn as obras •4e Carl R. Ro-

gers e Paulo Freire nos irnpressionararn pela forma objetiva e real

corn que encaravam o homern. Urn homein livre, capaz de desenvolver

se, de auto-realizar-se, de apreender a realidade que o cerca e

nela atuar. Vimos, de irnediato, urna sernelhanca muito grande en-

tre eles, entre as suas propostas pedagGgicas ea forma de perce

ber o homern.

no contexto social arnericano que surge a propos

ta t.ogeriana: Freire g brasilêiro e atua, igualmente a Rogers,

näo 56 no Brasil, corno ern v grios palses do mundo.	 Resguardando

as diferencas regionais, ern terrnos dos valores rnorais, cultu-

rais, econ8rnicos, sociais, poiTticos, o hornern 6 o mesno aqui ou

ern outra parte qualquer do universo. V o mesmo hornern oprirnido,

subjugado, toihido.

Acreditamos que a cornpreensão e o apro Eundarnento

dos princtpios e conceitos proostos por Rogers e Freire torna-

rão fci1 a cornpreensio de urna piano de educacão de adultos.Seus

prop6sitos se asserneiharn e se complernentain.

a dernonstracão desta serneihanca que nos propornos

*	 ao executar este trabalho.
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Na execuço deste dedicar-nos-emos a uma 'pesqu a

S	
bib1iogrfica, oportunidade em que sero analisadas as obras e

Rogers; obras , elabo, rada .s corn a intencão de compreender	 e
	

a

aprofundar o pensamento rdgeriano; as obras de Freire; H out

que analisam e aprofundam a pedagogia freireana e obras de

cacao em geral.

Para alcangarmos nosso objetivo, dividimos
	

e st e

trabaiho em tr6s partes:

Na prirneira, baseando-nos nas obras de Rogers
	

e

S
	 F.reire. tentaremos apresentar a vida e a obra dos mesmis na

tativa de exp licitar como surgiram os conceitos e	 princip

por des propostos.

Na se .gunda, enfocarenios os conceitos e princip 5

que sustentam a pedagogia rogeriana e freireana.

Na terceira, tentaremos demonstrar cwno as conc

tos e principios rogerianos e freireanos se aproximarani qua

temos por meta a questão pedag6gica, em especial, a edticacão

adultos.	 H

0

0
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Para que nosso objetivo seja alcañcado, 6 indisnen

savei conhecermos urn pouco da vida e da obra dos autores os quai

pretendernos estudar na pesquisa que nos propornos desenvolver.

Rogers tern come berco a sociedade americana; Frei

re 6 brasileiro, rnas ambos tern urna concepco dernundo e de homem

que muito se aproxirna; aprofundarn-se em seu trabaiho, 	 deslurn-

brando e influenciando o mundo, provocando reac6es ora 	 positi-

vas, ora negativas.

S6 a observacão decomo •suas vidas se desenvolve

ram e como suas obras foram surgindo poderâ nos levar 1 compreen
são de suas propostas pedag6gicas e de come elas muito tern a con

tribuir Para a educacão de adultos.

1 - A Vida de Carl R. Rogers

A vida de Rogers 6o meihor exemp lo dos postulados

por ele formulados e difundados. 0 interesse, a curiosidade, o

amor I pesquisa, desde a infancia, fizerarn-no crescer no ãmbito

pessoal, social e profissional. Tais qualidades perraitiram-ihe

a conquista de titulos que dernonstrarn 	 o reconhecimento ao seu

valor - as duas mais altas distincöes da Associacão Americana de

Sociologia (award) I contribuicão cientifica e a distincão	 ao

exito profissional (achievement)Jt

0 profissional 6 antes de tudo urn homern que se de

senvolveu, transforrnou-se, aperfeicou-se. Se quisermos, portan

to, entender o profissional e as id6ias que divulga não podere

mos prescindir do conhecimento de sua vida e da forma come, no

b

0	 (1) Cf. PERETTI, Andre de. EL penbaIiLeJtto de. CcttL Ro9ek4.	 Ma-
drid, Sociedad de Educaci6n,Atctnas, 1979. p. 16.
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transcorrer do tempo, o profissional foi-se caracterizando. Ten

tarernos dar uma idelia de quern foi ou de quern & Rogers: o homern,

o psicGlogo, o pedagogo.

Os relates desuas experincias (no consultGrio,ou

no transcorrer de sua vida) evidenciarn urna grande sensibilidade,"

a qual ihe permitiu, de urna forma nova, a anreensão da realidade

que o cerca. Sensibilidade esta, indispensvel p ara que se esta

beleca urna relacão corn outra pessoa, indispensãvel para que to-

das elas possarn perceber-se come oessoa. Sensibilidade quo ihe

perrnitiu ser influenciado por Kilpatrick, John Dewey,Freud,. Adler

e Rank . entre outros. Sensibilidade para perceber a riqueza

das diferentes culturas do hornern, para lidar corn pessoas de dife

rentes idades e niveis intelectuais, pessoas norrnais, hem adanta

das e individuos psic6ticos cr6nicos, corn rnUitos anos cte hospita

lizacão.

80
0
n
C

Rogers g investigador, fil6sofo, educador,
	 hornem

que se inquieta frente a vida e provoca inquietacöes.

1 . 1' - Sua Forrnacão

As experiëncias vividas por Rogers, as dilvidas que

ihe afligiram, os questionarnentos sobre a vida, a religião, ore

lacionarnento humane - principalmente a relacio estabelecida corn

seus pais-fizerarn corn que se fosse descobrindo. 0 Rogers, cria

dor do urna nova maneira de encarar o desenvolvirnento hurnano, Ia

surgindo. 0 que pretendernos evidenciar g o perfil do hornern "quP_

tern exernpZ.L t Zcctdo, n04 pQ2404 dc 4L1Ct p&opxa uida, Ob CcflCc.04

dc adent-La-Ldade 'a de vaLokc4 cuctOnoma& tao 1Le44U2tad06 em 4c.a t'tczbct

*
e RO

E i' u7
(2) ROSENBERG, Rachel L. "Introdução"; in ROGERS, Carl R

SEMBERG, Rachel L. A 73e440cZ coma: cent/to. São Paulo.
EDUSP, 1977. p. 7.
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A observacão cuidadosa de sua vida, dernotistra-nos

que a sua teoria psicoi6gica, tao ressaltada m seu trabaiho, g
S	

exemplificada no decorrer de sua existência. Os conceitos funda

mentais de sua teoria (os quais verernos no capflulo seguinte. )

sao, paulatinarnente, comprovados em sua pr6pria experi&ncia.

Sua infância transcorreu no seio de urna farnilia de

.principios rigidos, de formação religiosa, de cunho protestante.

Rogers absorveu os valores do seu gruo familiar, agindo de con

formidade corn eles: o cornportamentO das outras pessoas g duvido

so; Sua atitude ë de isolamento, guardando para si suas fanta-

sias, id6ias e sentirnentos, segundo confirma; " g.a..te act4.tctmevLto

•	 £neon4cLentemeJl-te ak&ogan.te cct/LactCJUtZQLL mea compottcunanto divtan

te toda a a4c0Za

Seguindo o exemplo dos pais, distanciava-se e man

tinha-se tarnb g rn na adolesc&ncia alheio as outras pessoas. Assim,

afirma ele, "duxavt-ta 04 avio4 tao £mpo/ltaItte4 cia adote4eeflcLa,flao

ttve nenharn amigo Znttmo, .apevta4 covttcuto4 p440a-L4 supek6iciai6'? (4)

Como urn solitârio Rogers ingressa na faculdade. Na

quela poca, experimentou, pela prirneira vez, a importimncia 	 do

contato com companheiros, amigos. Segundo ele, começa a 	 surgir

a possibilidade de comunicação corn seus colegas, scm que, no en

tanto, em tempo algurn tenha vislumbrado esta possibili ':lade. A

descoberta de que os mais rec8nditos pensarnentos, id gias e pla

nos poderiarn ser cornpartilhados corn outra pessoa, corneça a deli

near-se corn mais clareza, quando conhece Helen, sua futura espo

(3) ROGERS, Carl R. "Minha Filosofia das relacSes interpessoais
e como ela se desenvolveu"; in ROGERS, Carl R. e ROSEMBERG,Rachel

L. A Jo'2:540a conlo cLeEvt'w,:p. '195
(4) Ibidem, p. 196.

(5) Cf. Ibiden, p. 197.
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A descoberta de poder corn partilhar sua vida corn o

outro, d& nova orientacão a sua existncia.

"Corn cut-to	 aaxZtto do aca4o,	 ap'tendenio4
qu	 04	 o.4per_?t04 da itgtctçao qae pctkec-utfll
£mpo44A..Ue-t4 de c.onpcvutt&kan. - aqttea4	 qae
4ecketamenta caa6avam pvttakbaccto e
6acao - 4cto 04 ma-L4 gkcLtL6Lcan.te4 de compc.k
tiihan.".(6)

Urn serninãrio organizado e dirigido pelos pr6prios

alunos, sern lideranca algurna nor parte dos membros da faculdade,

qundo cursava a p6s-graduacão no Union Seminary e urn c:urso so

bre "trabaiho corn jovens' t , rninistrados por Goodwin Watson, con-

tribula para formar a rnaneira corno Rogers iria se realizar corn

os outros. Ele aprendeu a respeitar a .independ6ncia do pensarnert

to dos estudantes e a perceber a importncia de estar corn outro,

numa relação enriquecedora e de liberdade de expressão São irn-

portantes, para fortalecer esta visão, os contatos estabelecidos

corn Mac Giffort, diretor do Union Theological Seminary, 	 Godwin

Watson e Joseph Chassel.

A preocupacão corn o outro, a percepcão de que o ou

tro g urn ser corn caracteHsticas peculiares, levararn-no, antes

de tudo, a cornpreensão da necessidade do estabelecirnento de urna

relacão de res peito, confianca e cornpreensão do outro.

	

A descoberta das qualidades nà outro aumenta 	 a

sua confianca nas pessoas corn quern se relaciona; nesse sentido,

ele se expressa:

"Congo no.4 pa44Ott4 - am 41ua co.pacLdade de
explokat a aompitaandan. a 4c m€.4ma.4 c. a. 4ea4
pkoblema4 a am 4u.ct capacldada de 4oLac.LOflCLk
e4-ta4 pxob.taraa4 - am qaalqaeit ke.Laccto p)cot-c.
ma, dan.ctdowta, onda act p044Ct yFtoue)t am cttnict
de catox a c.ompkaan4a.0 aa.tavttiiC04	 you.	 m e

(6)	 Ibiden, p. 198.

S

S
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averttu'tait a depo.o-t.ta't a mesrno ttpo de 	 con-
ança vturna eqwLpz, empenhando-me am 	 c'tLcvt

am c.ttma do quaZ cada tni zeja	 -te4pona&ve
patoa o2o4 do gxapo carno am .todo e onde a
gicapo aaaarna a )te4pon4ab-Ltcdada pox cada in
duZdao. A aa-toxdade 6oi a rn-tm de.Zegada, c
cit a tkan4exL .to.tctZmcn-te to gn.apo".(7)

Rogers se p ropöe a estender essa confianca aos alu

nos, acredita que eles são pessoas, que podem escoiher seus pr6

prios caminhos, tendo ôondicöes de avaliar seus gxitos, em fun

çãø da escoiha feita. Para tanto o conhecimento de Martin Buber

- de inIcio atrav6s de seus escritos e ap6s, pessoalmente - 	 e

de Soren Kierkegaard, fazem-no sentir apoiadb em sua abordagein

psicol6gica que percebe estar inserida na filosofia existencial.

F, pouco a pouco,a prende que poderia confiar não s6.nos clientes,

na equipe, nos alunos, inas tambgm nele mesmo, aprendenclo a con-

fiar nos seus sentimentos, nas suas id&ias, nos seus prop6sitos

que continuamente, nele emergiam. (8)

Assim, esta crenca na ca pacidade explorat6ria 	 de

compreensão e solucão de problemas, per outra pessoa s6	 serão

possiveis, por&m se, numa relacão •por urn pertodo, seja criado

urn clima de calor, de compreensão e de autenticidade. Rogers apon

ta, ainda, como fonte de sua aprendizagem, a Leona Tyler. Fm suas

cartas a Rogers ela mostra-lhe a importancia das suas idias,das

experincias que vem vivendoJ9

1.2 - . Sua Prtica Citnica

A comunicacão de suas ex periancias, atravs de Pu

blicacôes, fitas, cassetes, confer gncias, cursos, favorece a pos

(1) Ibidem, p. 203.
(8) Cf. Ibidem, p. 203.
(9) Cf. ibidem, p. 205.

S

S



18

sibilidade de major entendimento dos processos teraputicos.

$	 Sua jniciação na psicologia clinica sof:re a in-

flu€ncia da beta !-1o11ingworth, 0	cujos trabaihos caracterizarn

se per uma atençäo muito grande pela individualidade de cada pes

soa.

Trabaihando no Instituto de Orientacão Infantil,

Rogers opöe-se ao ensino e a metodologia rigorosamente experimen

talistas dos Teacher's College - centrados em medicöes estatis

ticas e entrevistas diagn6sticas - "o espirito altamente espe-

culativo" e o "freudismo ecl6tico" que eram dominantes no Insti-

tuto.

Süas experincias fazem progresso apesar das teses

psicanaitticas presente.s neste Instituto.

Seu primeiro caso de terapia sofre durante o aten

dimento transformacöes significativas. Assim, "LrtLc-Loa-.4e	 corn

am acompanhctrnen-to, ma-s LoL 4€. ttctn46okmctndo em e uLs-taa cadc.

V€.Z mats pe44oaL4, a pada da4cobxt'c ct emoço qae p'touErn da ob4vt

vaçao cia madattga4 de aompo'itctmavtto de amctpa44OCt"J1

Neste instituto o atendimento a crianca era	 pres

crito apGs um minucioso exame da hist6ria do indivcduo, aplica

cão de uma bateria de testes e muitas entrevistas. 0 diagn6stico

estava pronto, a f6rinula Para o atendimentode cada caso j6 esta

va pr-determinado quando o individuc chegava.

A prftica, .porm, mostrava o inverse. A autoridade

outorgada polo diagnstico não era suficiente. Para ele, havia

necessidade de algô mais:

(10) Ibidein, p. 199.

(11) Ibiden, p. 199-200.

r
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	 "MaLta.o da4 ckLanca4 corn as qaao tn.a bat he'..
e4s.tavarn 'tecothi.da4 .tempoaaic.Lamente & ca4a 4€.

•	 detencao viziinha a noaoa, de rnodo qac. ea
*	 ctLa v-a4 d-LaLarnen.te. SuJtpkeendLa-me qa

p0k ueze4, apos ama entAetLL4.ta paktLcaZakme1
.te 'boa', os-ide hawLa .Ln.teitpn.etadoao ga'to.to
todao as caa4a4 dc. 4aa ma condwta, e.Le 4€.
ca4ava a vCJi-mc, no dZa 4egWLn-te E, ct44Lm,tL
nha de kecOvlqa.L4.ta-.P_0 pa/La de4cobk.L)L 0 qua
.tek.La_havLdOde c/i/Lade. Cornec.e.L a apn.end€.ii
ct.tkave4 da vLvEnèLa".(12)

Rogers livra-se da minuciosidade dos diagnLsticos,

permitindo-se uma aproxirnacäo major corn a pessoa a criaçio	 de

•	 urna.relacão que proporcione uma ajuda real e eficaz.

"E4.ta tLbvtac&o da rnLnac.,LoijLdade nianZaca dos
dLagsio'tLco4, Lita 4endo de dLa em dLa e. maLo•	 6andamevutaZ pakc.Rogen.4 e. 6o,%maiLa a ban. de
4€.a pxo fete de £evan. ama tekapaatLca, ptt/t.tit

•	 •	 cada medLante ama uovitade de dornZnLo &ac.Lo
na.t".(13)	 -

•	 Em lugar de ceder aos seus desejos, de demonstrar

-	 a sua destreza, os seus conhecirnentos, convence-se de que "o

thok via de-Lzak ao pac.Lente a dL'teçao do p,wceMo ekapeatLc0". (11)

Em 1928, oferecem-ihe urn posto de Rochester, onde

permanece por doze anos isolado do mundo e em contato corn a natu-

reza. Promove-se profissionalmente, tratando jovens 	 deliqilentes

e montando entrevistas terapëuticas em um relativo 	 jsolamento,

"e4tavarno4ob/L-cgado4 a iJiOeC, tan.to corn no44o4 eXL.t04 domo	 corn

o44o4 6,%acazzoz, e Zto nos 60/icaua a	 kndek" observa Roges

nessa epoca, precisando adiante: ",6 5 dL4p6nftamo4 de am	 ck..L.tLO

pa/ta fatgait. 04 m€20d04 qae empfl.egcLvarnO4 cam 04 menLno4	 eu	 corn

(12) Ibidem, p. 201.

(13) PERETTI, Andre de. Op. cL.t., p. 60.

-. (14) ROGERS, Carl R. Toknak-4e	 24 ed. Santos,	 Martins

Fontes	 1973. p. 23.	 I4
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Para n6s, a educavio de adu1tos, enquanto ato poll

tico,	 uma opcão pelo hornern e de todo obsforco cm sua leitura da rca

S	
-	 F

lidade social, economico, cultural e polit-ica.

Assirn, o homern 6 capaz de ultrapassar as contradi-

coos deste mundo e, ao mesmo tepo, perceber os elernentos quo fo

mentam estas contradicOes.

	

Assim sendo, a educação de adultos, assirn como 	 a

educacão do forma geral, "-tern t4rn pctpel potZtLco 6andamen.tal [. ..J

Eta deue de4ernpenhak am papet eJrnLnen.ternente dernocnitLco,. 6iak	 urn

Luga.& de evicontko4, de petcrnanere -tkoca de expekLencLa4i.(tSG)

•
Nesse sentido, Freire so expressa:

"a aabetLzaçao de adatto4, corno a entende-
nio4, 4C 1 a ama dLmen4ao da açao CLLttLL/LctlL U-
bvt-tado'ta., nao podendo 4ek, pot £44o rna4rno 4e
que/t pekuada .L4otcLdarnen-te, ma4 -oernp'te em )Leta-
çao corn ocut-t04 a4pect04 da açao caUtvtalL, -to-.
niada em 4w1. glLobattdade. tLL4catZ-ZaLgnL4.L
ca d-Lacut4, -tambem, a polLZtLca econ6w-Lca, a

•	 ciat e catta-&a-t do Pa-Z4".(87)

A questão da alfabetizacão dos.adultos do urna determinada coinuni

dade sö tern sentido quando so iercebe que ela est g ligada Rs ques

toes sociais, econ8rnicas e p ollticas. 0 adulto que so alfabetiza

dentro dessa perspectiva não apreende apenas simbolos, mas adqui

re novos instrurnentos do partitipacão.

5.5 - União entre teoria é prtica

	

na pec1gogia freireana a preocupacão 	 de

que a educação não seja, rneramnte, urn trabaiho intelectual vazio

(86) GADOTTI,M. Op. cit., P. 157.
(81) FREIRE,	 au1b. Cct)Ltct4 &GuLnii-BL45aa,	 '. 92.

-	 .--	 I-
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