
esperançaProjetar para a 

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative 
Commons - Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 
Internacional.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


objetivos
da oficina

É possível discutir o tema 
esperança em projetos?

Como podemos gerar 
sensibilidades sobre o sonho e 
esperança daqueles para 
quem/com quem projetamos?

Como podemos transformar essas 
reflexões sobre esperança em 
recomendações ou boas práticas 
de projeto?



como essa oficina foi planejada?

Codificação e 
Decodificação

Imagens e vídeos de 
identificação aos temas do 
contexto

Diálogo e
Ação

Baseada na conversação e 
na dinâmica de grupos para 
a produção das reflexões

Documentação
para REAs

Documentação das ideias e 
organização visual das 
intenções



com esse
material,
você pode...

● Remixar, reescrever, contribuir com esses 
materiais no repositório.

● Aplicar suas próprias oficinas sobre esperança.

● Utilizar um trecho ou o todo dos materiais 
produzidos  - sondas culturais, material do 
mediador, material dos participantes.

● Criar novos desdobramentos desses materiais, 
como jogos, roteiros, aulas,...

● Publicar e distribuir, desde que em mesma 
licença. 

Toda a produção dessa oficina é 
um recurso educacional aberto 
licenciado pela Creative Commons

CC BY-SA 4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


A coleção 
aberta 
Paulo Freire

É uma proposta de coleção de 
recursos educacionais abertos, da 
qual essa oficina faz parte.

É orientada a discussão dos temas 
e pedagogias propostas na obra do 
educador Paulo Freire.

Os ideais de uma educação aberta, 
democrática, para a transformação 
social e para todos são as 
inspirações desse projeto.



esperança e sonho



“É quando eu traço um objetivo e consigo alcançá-lo”
“É uma possibilidade que alguma coisa aconteça”. 
 “É acreditar em algo que é bom”. 
 “É algo que temos dentro de nós e no decorrer de nossos dias de 
vida. Dependemos [dela] para imaginar ou até chegar a um 
resultado positivo”. 
“É o desejo que as coisas que eu planejei sejam realizadas”. 
 “Disposição íntima que impulsiona o indivíduo a realizações”. 



esperança e sonhocomo acreditar no 
futuro?



esperança e sonho“Na percepção dialética, o futuro com que sonhamos não 
é inexorável. Temos de fazê-lo, de produzi-lo, ou não virá 
da forma como mais ou menos queríamos. É bem 
verdade que temos que fazê-lo não arbitrariamente, mas 
com os materiais, com o concreto de que dispomos e 
mais com o projeto, com o sonho por que lutamos.
(p.141, Pedagogia da Esperança)”



Projetar não 
é aleatório



sonho de alguém?

esperança de muitos? esperança de alguns?

sonho de muitos?



sonho de alguém?

esperança de muitos? esperança de alguns?

sonho de muitos?

 ABRIGO

 SEGURANÇA

 MEU TIME 
NA 1A. DIVISÃO

 SALVAR MEUS 
VÍDEOS FAVORITOS 

UM JOGO COM 
PERSONAGENS 
MULHERES NÃO 

ESTEREOTIPADAS

PISTA DE SKATE 
NOS BAIRROS

CONEXÕES MAIS 
RÁPIDAS

NOVAS 
ABORDAGENS PARA 

A MEDICINA



Produtos são
parte 
da cultura
material



de parafusos à
turbinas, tudo é
projetado



“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque 
tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo 
esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é 
ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é 
levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo.”
Pedagogia da Esperança, Paulo Freire



A esperança
de Freire

Intencionalidade Cognitiva

Asserção Ontológica

Consciência Antecipatória

Segundo Giroux e McLaren, 1997
Henry Giroux & Peter McLaren. “Paulo Freire, 
postmodernism and the utopian imagination: a 
Blochian reading”. In: J. Daniel and T. Moylan (eds.). 
Not Yet: Reconsidering Ernst Bloch, Not Yet: 
Reconsidering Ernst Bloch 1997, p.147.



A esperança como 
intencionalidade 
cognitiva



Como se produz?
Por meio do modo como me aproximo 
dos objetos do conhecimento - qual a 
intenção quando me aproximo de um 
tema de estudo?

1. Se creio que conhecimento não é algo dado, imutável, fechado e 
acabado, me aproximo com curiosidade epistemológica, e 
portanto, com esperança;

2. Se creio que posso questionar, transformar, repensar o 
conhecimento do qual me aproximo, como ser da história, me 
aproximo com ação transformadora, e portanto, com esperança.



A esperança como 
asserção ontológica



Na percepção de si e dos seres 
humanos como seres ‘naturalmente’ 
com esperança, em um mundo aberto à 
história como possibilidade.

Como se produz?

No direito de construir a própria identidade com liberdade e autonomia 
de tal forma a ser autora e autor da própria história e a participar, 
solidária e criativamente, da construção da história coletiva;



A esperança como 
consciência 
antecipatória



Como se produz?
Por meio da utopia, do sonho (ou do 
sonho diurno da consciência, como diz 
Eric Fromm), que estimula as pessoas a 
partir de uma reflexão sobre a realidade, 
que permite que o desejo tenha espaço. 
.



Esperança “é força que estimula, que amplia a visão, que 
estabelece resistência e alimenta processos criativos, 
ela deve ser resgatada em nossas análises, nossas 
reflexões e nossos processos formativos”....    

Esperança, utopia e resistência na formação e
prática de educadores no contexto neoliberal
Elydio dos Santos Neto



e nos
nossos
projetos.
Como?



O autor  não possui autoria ou direitos e responsabilidades pela imagem de veiculação. 
Vide anotações dos slides para a referência completa da imagem.
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o que pode 
significar 
projetar para 
a esperança?



o que pode significar projetar para 
a esperança?

Concepções de projeto 
e uso

Nas definições de públicos 
alvo e objetivos é preciso 
pensar que uso e projeto 
não deveriam ser tão 
distantes 

Modos de projetar

Uso de metodologias 
cooperativas e co-criativas, 
com aproximação dos 
públicos e compreensão 
atenta das diferenças

Atenção às barreiras

Pensar que alguns 
requisitos são barreiras para 
as esperanças de algumas 
pessoas é um bom modo 
de pensar 



o inédito
viável



qual futuro
queremos
projetar?

“Pensar que a esperança sozinha 
transforma o mundo e atuar 
movido por tal ingenuidade é um 
modo excelente de tombar na 
desesperança, no pessimismo, no 
fatalismo. Mas, prescindir da 
esperança na luta para melhorar o 
mundo, como se a luta se pudesse 
reduzir a atos calculados apenas, à 
pura cientificidade, é frívola ilusão.”

Pedagogia da Esperança, Paulo Freire
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