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"....através dessa forma de entender o diálogo, o objeto a

ser conhecido não é de posse exclusiva de um dos sujeitos

que fazem o conhecimento, de uma das pessoas envolvidas

no diálogo. No caso da educação, o conhecimento do objeto a

ser conhecido não é de posse exclusiva do professor, que

concede o conhecimento aos alunos num gesto benevolente.

Em vez dessa afetuosa dádiva de informações aos

estudantes, o objeto a ser conhecido medeia os dois sujeitos

cognitivos. Em outras palavras, o objeto a ser conhecido é

colocado na mesa entre os dois sujeitos cognitivos. "

(FREIRE; SHOR, 1987, p.65)





“Na primeira são situações nas quais a invenção, design ou

arranjo de uma ferramenta específica ou sistemas podem se

tornar uma forma de organizar um problema ou questão

relacionados à uma comunidade particular (...). Segundo são os

casos que podem ser chamados “tecnologias inerentemente

políticas”, sistemas feitos pelo homem que aparentam requerer

ou ser fortemente compatíveis com tipos particulares de

relacionamentos políticos (...). Pelo termo “políticos” eu me

refiro aos arranjos de poder e autoridade em associações

humanas assim como atividades que tomam lugar dentro destas

estruturas” (WINNER; 1986, p. 22).





"A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um
ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a
oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos

nossos camaradas uma abertura da mente e do coração e que nos
permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que,

coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para
transgredir. Isso é a educação como prática de liberdade."

(bell hooks; 2013, p. 274)

 
 

"A noção tradicional de estar na sala de aula é de um professor atrás
de uma escrivaninha ou em pé à frente de uma classe, imobilizado.

Estranhamente isso lembra o corpo de conhecimento firme e imóvel que
integra a imutabilidade da própria verdade"

(bell hooks; 2013, p. 184)

"As práticas pedagógicas feministas sempre reconheceram a
legitimidade de uma pedagogia que ousa subverter a cisão entre

mente e corpo e nos permite estar presentes por inteiro e,
consequentemente, com todo o coração, na sala de aula."

(bell hooks; 2013, p. 256)
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