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1. Sobre o diálogo

O diálogo em Freire não é bate-papo,  não é uma tática para 
fazer amigos e tampouco uma técnica para obter resultados. 
Vai além da troca de ideias por meio de palavras, já que a 
relação dialógica se consolida na práxis social transformadora. 
Em outras palavras, a ação e a reflexão aparecem em interação 
radical. (FREIRE, 1980)

A coerência com a proposta freiriana de diálogo implica um 
conjunto de práticas e posturas. 

Saber Escutar
 Ir além da capacidade auditiva
Ter disponibilidade para a abertura à fala do outro
Aprender a falar escutando

Tolerância
Conviver com o diferente
Aprender com o diferente
Respeitar o diferente

Curiosidade Epistemológica
Curiosidade que deixa de ser ingênua e se torna crítica

Emancipação
Assumir o direito e o dever de optar, decidir, ajuizar, de 
romper, de fazer política.
Lutar para ser sujeito da história

Dimensão Colaborativa
Transformando práticas bancárias em ações 

colaborativas
Multiplicidade de intercâmbios
Construção coletiva do conhecimento
Coautoria. Produções criativas e pensamentos críticos.

Provocações
  Como inovar em direção à educação dialógica? 
  Podemos ampliar nossas formas de comunicação?
  É possível aguçar o senso crítico no meio digital?

Fonte:
RAMACCIOTTI, Angélica. A prática de diálogo em Paulo Freire na educação on-line, 
uma pesquisa bibliográfica digital: aproximações. Disponível em:  
http://www.paulofreire.org/Crpf/CrpfAcervo000218

2. Em busca da comunidade virtual de 
aprendizagem

Diálogo freiriano na Educação online:
comunidade virtual de aprendizagem

  Centralidade dos sujeitos (saberes, interesses)
  Sujeitos históricos em relação
  Compromisso com o processo de ensino-aprendizagem
  Autonomia
  Liberdade
  Autoridade

Uma rede de aprendizagem online distingue-se das demais 
redes do ciberespaço por apresentar uma proposta de 
aprendizagem inicialmente planejada – mas que permite novas 
proposições pelos participantes –, a presença do educador e 
um objetivo educativo explícito. Quando, além destas 
características, encontram-se nessas redes fortes laços e 
frequente colaboração entre os participantes, com certo 
compromisso desenvolvido entre eles, tem-se a formação de 
uma ou várias comunidades virtuais de aprendizagem – o que 
não exclui a possibilidade de um agrupamento já surgir como 
comunidade. (CARVALHO, 2011, p. 72)

Intencionalidade Educativa

Educador: “nó robusto” (CARVALHO, 2011), 

Ele é quem cria “condições em que se dê a superação do 
conhecimento no nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, 
o que se dá no nível do logos” (FREIRE, 2005, p. 80).

Diálogo => CVA: horizonte a ser buscado

Fonte:
CARVALHO, Jaciara de Sá. Redes e comunidades: ensino-aprendizagem pela 
Internet. Disponível em: http://www.paulofreire.org/Crpf/CrpfAcervo000229.
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