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Resumo 

Os autores deste texto buscam extrair da cultura do Otchiwo, do Ondjango e dos Círculos de Cultura, 

tradicionais organizações educativas africanas e brasileira, respectivamente, referências para a instituição da 
educação libertadora, desde a aposta do diálogo entre Brasil-Angola. As três perspectivas são tomadas, aqui, 

como práticas de resistência dos oprimidos que tanto no Brasil como em Angola, pelos mesmos processos de 

colonização e opressão, tem jogado pessoas à desumanização. O projeto pedagógico de Paulo Freire, expresso 
pelos Círculos de Cultura, é, aqui, posto em diálogo com a cultura africano/angolana, neste texto desde o 

Ondjango e o Otchiwo, expressões vitais ao movimento de resistência à colonização e à opressão. Extrair 

referências das três dimensões culturais e educativas aqui anunciadas, para (re) significar a educação (Brasil-
Angola) na perspectiva libertadora, é tarefa que intencionamos enfrentar neste texto, apontando para a 

possibilidade do diálogo entre as perspectivas de educação que brotam, então, do ideário freiriano e das 

perspectivas ondjangiana e otchiwiana. A intenção é mirar os ideários pedagógicos (sem descartar os 

escolarizados), sempre, como tanto o apontam os Círculos de Cultura, o Ondjango e o Otchiwo, para fortalecer 

processos de libertação que demanda tanto a realidade angolana como a brasileira. 

Palavras-Chave: Otchiwo; Ondjango; Círculos de Cultura; Educação Libertadora. 

 

Abstract 

The authors of this text have aimed at extracting references from the cultures of Otchiwo, Ondjango and the 

Círculos de Cultura, traditional African and Brazilian educative organizations, respectively, for the institution 

of emancipatory education while developing dialogue between Brazil and Angola. In this study, these three 
perspectives have been understood as practices of resistance of the oppressed, since in both countries, similar 

colonization and oppression processes have thrown people into dehumanization. Paulo Freire’s pedagogical 

project, expressed by the Círculos de Cultura, has been used to develop a dialogue with the African/ Angolan 
culture in this text whose bases are Ondjango and Otchiwo, which are vital expressions of resistance against 

colonization and oppression. Extracting references from these three cultural and educative dimensions to give 

(new) meaning to education (Brazil-Angola) from the emancipatory perspective is the task that we have faced 
in this text by highlighting the possibility of promoting dialogue among the perspectives of education that are 

triggered by Freirean’s thoughts and by the ondjangian and otchiwian perspectives. We have aimed at pointing 

out pedagogical ideas (even though school ones are not ignored) in accordance with the Círculos de Cultura, 

Ondjango and Otchiwo in order to strengthen emancipatory processes that both the Angolan and the Brazilian 

realities need. 

Key words: Otchiwo; Ondjango; Círculos de Cultura; Emancipatory Education. 
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1. Instalando o debate 
 

Para instalar o debate que cerca as três perspectivas político-educacionais aqui 

discutidas - Ondjango, Otchiwo e os Círculos de Cultura - é central anunciar uma dimensão 

que brota da leituras desses ideários pedagógicos: tanto a realidade de opressão e 

resistência quanto o acolhedor mundo humano brasileiro e africano apontam para uma 

condição dialógica indispensável para cercarmos o mundo da educação, em suas 

possibilidades e limites. 

Freire, tanto no Brasil como andarilho pelo mundo, sempre brigou para que a educação 

estivesse a serviço da mudança, melhor ainda, que a tarefa da mudança fizesse, sempre, 

parte do conjunto dos movimentos da educação em geral e, especialmente, da escola: do 

trabalho curricular ao trabalho de gestão, enfim, da organização geral da vida escolar. Tal 

dimensão política, cassada pela ditadura no Brasil, Freire a levou para os lugares por onde 

andou, com o exílio, a partir de 1964. 

É possível compreender o pensamento de Freire a partir de quatro momentos de sua 

vida: a constituição do homem/educador (1921-64); o exílio (64-80); o retorno ao Brasil 

(80-89); a sua estada à frente da SME/SP (1989-1991); e o período pós SME/SP (91-97). 

No exílio, fecundo tempo de (re)elaboração do seu pensamento, Freire reflete as 

experiências educativas vividas no Brasil (educação popular) e analisa a brutal interrupção 

do trabalho pela ditadura militar. Após reencontro com o Brasil, Freire dirigiu a SME/SP. 

Estará, a produção dos anos 90, mais a serviço da educação escolar? Quais marcas 

teóricas tem o texto freiriano? Estará Freire próximo do denominado ecletismo, termo de 

Fiori (1987), importante referência teórica na sua obra? Freire levou para seu texto 

interlocuções para pensar contextos e textos, adensando base ética e política ao trabalho 

educativo. Respeitando Freire quando afirma “... algumas pessoas na década de 1970 

diziam-me que eu era eclético. Insanidade!” (In TORRES, 2000, p87), entendemos que ele 

dialoga com muitos autores e experiências para elaborar o seu próprio pensamento. Cabe 

adiantar: tanto o humanismo cristão como o marxista marcam profundamente o seu 

pensamento no exílio. No retorno ao Brasil (80/90), mantidos os fundamentos do tempo do 

exílio, Freire amplia a sua percepção do mundo, em especial na relação do humano com a 

natureza. Freire assume em seus escritos a dimensão política, ontologicamente atada ao 

trabalho educativo. No conjunto de sua obra, encontramos um Freire que escreve com amor 

e indignação, razão porque o seu texto é revolucionário, com caráter de inovação e 

originalidade. 

Mas, por que apostar na leitura da biobibliografia de Paulo Freire, especialmente na 

pedagogia que nasce dos Círculos de Cultura? Os temas que Freire aborda nas Cartas 

Pedagógicas (2000) expressam a sua importância para a educação, o seu legado à 

sociedade no seu conjunto e as urgências do nosso tempo. A centralidade é a indignação: 

“cinco adolescentes mataram hoje, barbaramente, um índio pataxó, que dormia tranquilo 

(...). Disseram à polícia que estavam brincando”. A indignação com a brincadeira de 

jovens, que já não sabem o que fazer com tanta liberdade que presumem ter, revela temas 

com os quais Freire se ocupa na fase final de sua vida. Para ele, a indignação é central para 
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que se possa trabalhar com o acolhimento ao “... outro, o respeito ao mais fraco, a 

reverência à vida, não só humana, mas vegetal e animal, o cuidado com as coisas, o gosto 

da boniteza, a valoração dos sentimentos ... ” (id.) Para a elaboração da indignação, aponta 

as marchas como diretriz pedagógica e política que ganha importância num tempo bastante 

tomado por incertezas e vazios. O caminho indicado é juntar descobertas, reflexões 

singulares e escritos de autores diversos, com as diversas leituras de realidade que se 

realiza. Ou seja, Freire aponta o caminho das marchas como “ímpeto da vontade amorosa 

de mudar o mundo”. Indica, pouco antes de sua partida (para continuar caminhando 

conosco!), as necessárias marchas “dos que não têm escola”, “dos reprovados”, “dos que se 

recusam a uma obediência servil”, “dos que querem amar e não podem”, “dos que se 

rebelam”, “dos que querem ser e estão proibidos de ser”. Por isso afirma: “eu morreria 

feliz se visse o Brasil cheio, em seu tempo histórico, de marchas”, tomando o MST como 

referência para tal pedagogia, pedagogia esta, aliás, propulsora de uma perspectiva de 

formação das pessoas contra “uma vontade reacionária, histórica, implantada no Brasil”
1
. 

Ou seja, com a conclamação da passagem da indignação às marchas Freire nos convoca à 

realização de uma nova pedagogia: da superação da sem-vergonhice e a favor da decência, 

condição para a educação possa estar a serviço da dignidade de todas as pessoas. 

Da realidade da África subsahariana afirmamos que os povos africanos do Sul de 

Saara, incluindo Angola, têm no Ondjango e no Otchiwo formas peculiares de organização 

comunitária, contraponto, aliás, ao modelo colonial e opressor que tanto Brasil como 

Angola viveram (vivem!) durante anos. Ressaltamos que as expressões Ondjango e 

Otchiwo são do uso ordinário e originário em Angola, especialmente no centro-sul desse 

país. São organizações com formato de pequenos parlamentos: um feminino, mais restrito, 

e outro masculino, mais abrangente. É através desses parlamentos tradicionais (Ondjango e 

Otchiwo) que as sociedades africanas constituíam-se democraticamente, ou seja, formas de 

vivência democrática. 

Ondjango nos remete à realidade da casa (NUNES, 1991, 159), da casa de conversa, de 

reunião, de hospedagem, de partilha de bens/refeição/serviços, de educação/iniciação 

sociocultural, de entretenimento e/ou de fazer justiça. É uma casa, ponto de partida e de 

confluência, casa com as condições de se poder sentar, de reunião junto a alguns mais-

velhos, enfim, lugar de encontro. Enquanto realidade física, o Ondjango é uma construção 

de pau-a-pique, em forma circular, sem paredes, encoberta de capim (colmo), ou localizado 

sob uma árvore frondosa, de grandes sombras
2
, onde todos (os homens) se sentavam para 

que o ohango (diálogo) se tornasse realidade. 

A vida comunitária iniciava e culminava no Ondjango, que incluía: “ulonga” (relato da 

vida desde o encontro anterior); “elongiso” (ensinamento e aprendizado); “ekuta” (partilha 

de alimentos); “ekongelo” (reunião de caráter deliberativo); 

“ekanga/okusomba/okusombisa” (reunião para fazer justiça e sentenciar, para punir ou 

absolver o argüido); “okupapala” (encontro de entretenimento, festas e danças culturais e 

tradicionais, conforme a situação vivida no momento: morte, caça, casamento, iniciação 

sociocultural e comunitária, acolhimento de uma visita etc.); “ondjuluka” (encontro para 

organizar um mutirão comunitário em favor de alguém da comunidade) (KAVAYA, 2006, 
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p.147). Ou seja, o Ondjango é o lugar comunal (vital) onde se instituem as relações de 

convívio geohistórico, econômico, sociocultural, político etc., em vista do bem 

comunitário. Por isso, o Ondjango estava habitualmente localizado numa área considerada 

espaço de todos os residentes da comunidade; lugar respeitado, quase sagrado, e era da 

consciência da comunidade ser aquele espaço o centro da vida comunitária, da aldeia; o 

centro onde passava e dimanava a corrente vital do clã ou da aldeia, de onde fluía o respeito 

e as decisões substantivas em prol da comunidade (ibid.). Por isso, era a casa da conversa, 

da discussão e de resolução dos vitais temas da vida, que fluíam do ulonga. 

Por sua vez, o Otchiwo/Ehula, no decurso da história, foi considerado, pelo subgrupo 

ovimbundu do Centro/Sul de Angola, como cozinha separada da casa grande. Este lugar 

era essencialmente o espaço do encontro aprendente/ensinante da mãe com as filhas durante 

o ato do fazer refletido. Nessa cultura, africana/bantu/angolana/umbundu, a mulher era 

chamada de dona-de-casa. Para o efeito, mãe e filha(as), enquanto preparavam os manjares, 

entabulavam diálogos pedagógicos atinentes à vida social, doméstica, cultural e à educação 

sexual. Concluídas as atividades da culinária, as filhas tinham a responsabilidade de 

transportar a comida confeccionada durante o ato pedagógico matriarcal para o Ondjango, 

no qual o(s) esposo(s) ou pai(s), os meninos com idade e capacidade de escuta e os mais-

velhos das redondezas desfrutavam da comensalidade que consistia na partilha de 

alimentos, fazendo, assim, acontecer o Ondjango, como espaço e como ato grupal. O 

Ondjango, no quotidiano sócio-familiar abarcava a família extensa, isto é, vizinhos, 

familiares mais próximos geograficamente situados, amigos etc. O Otchiwo tinha, na sua 

centralidade, a educação das moças para a escola da vida, a construção da família sólida e 

madura, para a vida sócio-afetiva promotora da vida, ponto mais alto da filosofia africana. 

Neste sentido, é possível entender ainda o Otchiwo também como dormitório das meninas 

pertencentes a várias famílias, quer dizer, lugar verdadeiramente de iniciação pedagógica. 

O Otchiwo, enquanto espaço político-pedagógico, resulta de necessidades como: 

espaço restrito ao sono na casa dos pais, privacidade da parte dos pais e dos filhos e do rito 

natural de passagem da infância-adolescência à juventude das meninas/moças. O ingresso 

no Otchiwo era reservado exclusivamente às meninas. Uma senhora de certa idade, 

prudente e com experiência vital, era a responsável pelo cuidado em relação ao lugar e à 

educação das jovens. 

A seguir, retomamos a proposta dialógica de Freire, a qual ganha denso sentido ao 

partir do mundo da vida ou a cultura da pessoa com quem se dialoga, aqui com as pessoas 

que fazem parte da cultura do Ondjango e do Otchiwo. Freire, defendemos, trabalha a favor 

da larga compreensão de caminhos que levam à transformação, aqui mirando a constituição 

da educação libertadora. Tal discussão será desenvolvida, como anunciado, desde a sua 

experiência com o mundo africano. 
 
 

2. Freire e sua trajetória pelo mundo africano 
 

Conforme já afirmamos neste texto, Freire, fundamentando suas experiências em bases 
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teóricas bastante abertas, passou para as elites brasileiras, no início dos anos 60, certo 

temor, sendo classificado como inimigo da pátria e um agente a serviço da instalação do 

comunismo no Brasil. Não bastasse toda a herança colonialista, a ditadura militar instalada 

em 1964, decretou, no Brasil, o fim de uma experiência que apontava, pelo menos, à 

erradicação do analfabetismo. O Brasil perdeu e o mundo ganhou, pois Freire partiu (1964) 

para o exílio carregando experiências e esperanças, logo postas em desenvolvimento tanto 

no Chile como no Conselho Mundial das Igrejas, de onde partiu, por exemplo, para a África 

e, lá, também para a Angola. 

E para compreender a trajetória de Freire pelo mundo africano, onde se localiza a 

cultura Ondjangotchiwiana, é central passar pelo mundo vital por onde ele navegou e a 

partir do que deixou para a humanidade instigador ideário filosófico, antropológico, 

sociológico, político, teológico e pedagógico. 

A biobibliografia de Freire tem no compromisso sócio-político com a história vivida no 

Brasil a marca de sua coerência que sempre adensou ao seu fazer social em geral e, em 

particular, relacionado à educação. Conforme periodização acima apontada, no período 

1921-1964 vislumbra-se a primeira parte da trajetória freiriana: “Paulo Reglus Neves 

Freire, conhecido, no exterior apenas como Paulo Freire” (GADOTTI, 2001, p.28), 

nasceu em Recife, Pernambuco; lá concluiu os estudos secundários e fez sua primeira 

Universidade: Direito. Em 1944 casou-se com Elza, docente da escola primária, introdutora 

de Freire no mundo educacional no chão recifense. A sua primeira experiência educacional 

de impacto (tanto para sua própria formação como para a sociedade) deu-se junto ao 

Serviço Social da Indústria (SESI) e ao Movimento de Cultura Popular (MCP), ambos em 

Recife, de onde nasceu a proposta de alfabetização, centrada nos Círculos de Cultura. 

Ganha importância, a seguir, o trabalho desenvolvido no Município de Angicos/RN. 

Antes, em 1959, na Universidade Federal de Recife, Freire redige sua primeira obra, 

Educação e Atualidade Brasileira, texto para o Concurso Público para a carreira de 

História e Filosofia da Educação de Belas Artes de Pernambuco (GADOTTI, op.cit., 

p.257). Nesse texto já podemos ler a ideia de uma escola democrática, centrada na 

dialógica relação entre educando e educador e na problemática da comunidade em que 

ambos vivem e atuam. Freire aponta para uma escola que se capacita para atuar a favor da 

transição da consciência mágico-ingênua à consciência crítica, fomentadora de 

transformações sociais (ibid.). Com revisões e acréscimos, a tese doutoral resultou, mais 

tarde, na obra Educação como Prática da Liberdade, constituindo-se como primeira 

publicação de Freire, marcando sua presença no mundo tanto de leitura da realidade social 

na qual vivem as pessoas como no cenário da educação nacional e mundial. 

Hoje, avaliando a presença/ausência de Freire, entendemos que ele apresenta-se ao 

mundo que acredita na transformação, deixando, em sua trajetória de educador, um legado 

que Souza (2002, p.67) assim sintetiza: a) crença no humano e na sua capacidade de educar-se 

como sujeito da história; b) opção política coerente com as causas dos oprimidos; c) a ousadia de 

lutar pelo que se acredita, com a humildade de quem sabe que nada se faz sozinho e que é preciso 

aprender sempre; d) atuar para a produção de uma pedagogia capaz de atuar com o povo para que a 

educação atue para transformar a realidade; e) preocupação especial com a superação do 
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analfabetismo e com uma pedagogia que alfabetize as pessoas para ler e escrever o mundo, 

inseparável da conscientização. 

Do tempo do exílio, além de outras tantas andarilhagens, nos deparamos com o 

reencontro de Freire com a África. Falamos de reencontro e não de encontro na medida em 

que, quando lá pisava pela primeira vez, o chão africano parecia-lhe um mundo que teria 

visitado e experienciado (FREIRE, 1984). As semelhanças encontradas no mundo africano 

(Tanzânia) levavam Freire a sentir o reencontro com o Brasil, com a sua terra mãe, a mãe 

África. Assim expressa (ibid., p.13-14): “A cor do céu, o verde-azul do mar, os coqueiros, as 

mangueiras, os cajueiros, o perfume de suas flores, o cheiro da terra; as bananas, entre elas a minha 

bem amada banana-maçã; o peixe ao leite do coco; os gafanhotos pulando na grama rasteira...”. 

Especial atenção despertava em Freire “... o gingar dos corpos das gentes andando nas ruas, seu 

sorriso disponível à vida; os tambores soando no fundo das noites; os corpos bailando e, ao fazê-lo, 

‘desenhando o mundo’”, expressão de uma cultura que os colonizadores não conseguiram 

assassinar. 

A vida de Freire foi marcada por sonhos, esperanças e trabalho a serviço da 

transformação das relações de opressão e colonialistas, tanto no Brasil, África ou qualquer 

outro lugar-tempo por onde andarilhou. Alguns sonhos adormeceram nos porões da 

ditadura militar no Brasil, provando, em 1964, o sofrimento da prisão por ajudar as pessoas 

a matarem a fome da cabeça. Em 1964 “asilou-se na embaixada de Bolívia” (GADOTTI, 

op.cit., p.42), passando pelo Chile, EUA e instalando-se, já em 1970, em Genebra para 

atuar no Conselho Mundial de Igrejas, de onde partia para a África, que conquistava sua 

independência política e projetava seus planos de educação. Com isso, Freire vai ao Cabo 

Verde, à Angola, à Guiné-Bissau ... (ibid., p.42-43). E pisando o solo africano sentia-se 

retornando e não chegando... Por isso, visitando a Equipe do Instituto de Ação Cultural 

(IDAC) pela primeira vez na Guiné-Bissau, ousou dizer, sem medo de errar: “quando voltei 

à Guiné-Bissau”. E assim vai acontecendo um amoroso (re) encontro, “um olhar de 

amorosidade, de encantamento”, de um encontro que reconhecia o outro, e juntos 

buscavam um caminho para a construção de uma sociedade onde todos pudessem ter voz, 

vez e vida plena. Este encontro reconhecia as potencialidades do outro como sujeito, 

militante engajado, no esforço sério de reconstrução de seu país (FREIRE, 1984, p.15). 

Segundo Andreola (2005), os sentimentos de amorosidade de Freire para com a África 

são expressos pela sua coragem ao ir ao encontro do outro. É um sentimento de amor, “um 

ato de coragem (...), de compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes homens, 

oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com a sua causa. A causa de 

libertação.” (FREIRE, 2004a, p.80). 

Estes sentimentos amorosos para com a África fizeram de Freire um amante de todos 

os seres que nela se moviam e que haviam perdido a terra em busca da vida que não existia 

entre os homens oprimidos. Amando a África, amou a ecologia africana. Esta visão 

freiriana, inteiramente ecológica, apresentada por Dowbor (in FREIRE, 2004b, p.12), 

autoriza Andreola (2005, p.67) a falar de “uma reminiscência de Freire, também carregada 

de um profundo sentimento ecológico e de autêntica amorosidade para com as árvores 

queimadas e para com os animais expulsos pela crueldade da guerra”, guerra esta tanto 
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dos tempos do colonialismo opressor como dos tempos de construção da liberdade, quando, 

não pouco, novamente a opressão e a morte marcaram sua presença. 

Por isso, o encontro de Freire com a África é um encontro de aprendizagens, dimensão 

esta bem caracterizada no diálogo com Guimarães (FREIRE & GUIMARÃES (2003, p.61): 

“Mas aí é uma coisa engraçada, Sérgio. Como a África vai ensinando a gente! Como a realidade 

vai ensinando! (...) Na África, meu querido Sérgio, a gente está enfrentando uma cultura cuja 

memória (...) é auditiva, é oral e não escrita.” Uma das aprendizagens manifesta-se no 

reconhecimento do valor da cultura do povo africano, cultura esta que une a palavra ao 

gesto. Freire expressa tal dimensão numa grande praça organizada em memória ao dia da 

Independência da Guiné-Bissau, onde a festa e a palavra se sincronizavam: “Manhã quente 

de setembro. Asfixiante, quase. Comemorava-se a independência do país. Uma grande praça. No 

fundo, o palanque em que se achavam as autoridades (...).” E Freire continua: “Grupos variados 

desfilam. Representam organizações populares de Tabancas e bairros de Bissau. Crianças, jovens, 

mulheres, homens coloridamente vestidos. Cantam e bailam. Movem-se. Vão e vêm, curvando-se e 

recurvando-se, numa riqueza extraordinária de ritmos. A multidão toda (...) participava” (FREIRE, 

1984, p.38-39). 

As aprendizagens com a cultura africana somam-se à concepção dialógica que desde os tempos 

de Brasil tão densamente agregou à sua vida e à sua teoria pedagógica. Ou seja, o diálogo, 

especialmente para viabilizar as aprendizagens acima lembradas com a cultura africana, é central à 

trajetória de Freire. E ao localizarmos Freire num bairro de Recife, situando sua infância no 

tempo dos lampiões, ao referenciá-lo numa hora de intensas transformações sócio-políticas, 

ao encontrar sua pessoalidade no mundo familiar ... (GHIGGI & KNEIP, 2004), estamos, 

conforme o próprio Freire (2003b, p.30), diante do “homem que está no mundo e com o 

mundo”, diante do ser com capacidade de se relacionar, de sair de si, de projetar-se nos 

outros, de transcender. Uma relação que não se dá apenas com os outros, mas se dá no 

mundo e com o mundo. E o ser humano, compreendendo sua realidade, lança-se em 

indagações sobre o desafio que a mesma realidade apresenta, procurando saídas nos 

embates consigo e com a sua realidade. Por isso, o humano, para Freire, não é “para a 

adaptação” e “a educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade.”. (FREIRE, 

2003b, p. 31). 

Partindo da concepção dialógica que tão intensamente traz à sua experiência, Freire 

revela o reconhecimento e a crença no poder do educando para discutir seus problemas 

vitais, razão porque, para Freire (id, p.104), “... a educação é um ato de amor, por isso, um ato 

de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade.” 

O conceito freiriano de diálogo não constitui novidade em suas especulações 

filosóficas, segundo Oliveira (1996, p.8), pois é uma reflexão já presente nas obras de 

Aristóteles, Tomás de Aquino, Maritain e outros. Reconhece o mérito de vários 

antecessores, como Dewey e Jaspers, que salientaram a ação pedagógico e filosófica 

centralizada no diálogo. Por isso, Freire embasou seus argumentos na afirmação de Dewey, 

segundo a qual, a “originalidade não está no fantástico, mas no novo uso de coisas 

conhecidas” (id). A novidade pedagógica freiriana acerca das especulações filosóficas que 

cercam o diálogo, reflete Oliveira (id, p.9), está no fato de ele ter colocado tal problemática 

no contexto dialético de uma teoria do conhecimento. Por isso, segundo Oliveira (ibid.), o 
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significado profundo do diálogo, na filosofia educacional de Freire, é que este não era tido 

como simples ato de destreza ou uma forma cortês de discurso polêmico ou retórico, preso 

a esquemas rígidos e dogmáticos, em que os discursantes estariam igualmente convencidos 

de possuírem toda a verdade e cuja tática objetiva consistia em coagir os demais a uma 

plena aceitação de suas verdades. 

Na alfabetização, Freire via o diálogo como método de investigação pedagógica, 

trabalhando para que as técnicas de ensino e de aprendizagem se incorporassem não apenas 

a cada fragmento que pudesse aparecer em vários e diferentes posicionamentos teóricos, 

mas para assegurar o desenvolvimento dialético do conhecimento, acolhendo, assim, 

elementos novos que emergiam do contexto social (ibid.). Para Freire (2003a, p.115), o 

diálogo “Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o 

diálogo comunica”. Daí a razão de ser da afirmação segundo a qual o diálogo tem o 

princípio primeiro na crítica e gera a crítica. Nas palavras de Freire (ibid. p.116), “quem 

dialoga, dialoga com alguém sobre alguma coisa”. Por isso, diálogo, para Freire (2004a, 

p.78), é o “encontro dos homens, mediatizados pelo mundo”. O diálogo se apresenta como 

caminho através do qual os homens ganham significação. Assim, não é possível o diálogo 

entre os que querem a pronúncia do mundo e os que a negam; entre os que negam aos demais o 

direito de dizer a palavra e os que lhes é negado tal direito. 

 
 
3. Freire, Ondjango e Otchiwo: diálogos vitais acontecendo... (ou) 

Concluindo... 
 

Portanto, é pelo diálogo que o Otchiwo, o Ondjango e Freire, especialmente lido pelos 

Círculos de Cultura, podem ser ressignificados e podem fecundar a instituição da educação 

libertadora em Angola. Não foi em vão que Freire, estando pela primeira vez em solo 

africano, sentiu-se em casa, como acima apontamos. O diálogo marcou fortemente o 

encontro dos dois mundos irmãos por Freire vividos (Brasil e África). O Ondjango e o 

Otchiwo, diz o espírito africano, na vida do povo angolano, fazem da vida um encontro 

permanente e permitem que se tome consciência de sua pertença a um grupo com valores a 

serem preservados, de modo especial, o ulonga ondjangiano e otchiwiano (conversa 

rememorativa da vida e da história). 

Em Freire, o diálogo se apresenta como mola de todo e qualquer encontro entre 

aprendentes e ensinantes. Nos Círculos de Cultura, Freire, ao invés de usar o método 

tradicional, no qual a educação obedece sempre o mesmo método, isto é, o quadro-preto e o 

docente à frente dos alunos, sentados uns atrás dos outros, preferia fazer uma roda [sistema 

ondjangiano], onde as pessoas se posicionavam umas ao lado das outras, onde ninguém é tão sábio 

que nada tenha a aprender com os outros, e ninguém é ignorante que nada tenha para 

contribuir no processo educativo. Por isso, nos Círculos de Cultura mulheres e homens 

aprendentes começavam a conversar sobre suas vidas, seus trabalhos cotidianos [é o ulonga no 

Ondjango], sobre seu jeito de ser e de se viver. É o Círculo de Cultura que se institui: as pessoas 

sentadas em forma circular, tal como acontece no Ondjango e no Otchiwo, efetivam a 
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leitura do mundo da vida e do mundo da palavra. Durante este processo pedagógico, todos, 

enquanto sujeitos dos seus aprendizados e ensinamentos, contribuem com os seus 

conhecimentos. Ninguém se apresenta no Círculo como detentor absoluto do 

conhecimento. Cada um tem em conta suas responsabilidades e suas possibilidades. É por 

esta razão que se pode constatar que, a partir da compreensão dos Círculos de Cultura, 

segundo Freire, na escola, educador e educando sejam solidários ensinantes e aprendentes, 

pois todos aprendem e todos ensinam (não sendo assim haveria riscos de se cair no 

relativismo gnosiológico-pedagógico). A afirmação de que ninguém ensina ninguém e 

ninguém aprende sozinho aponta para a idéia de que as pessoas ensinam-se umas às outras 

e elas aprendem umas com as outras, sinal de que acontece a educação como processo vital 

de aprendizagem. 

O Ondjango tem a sua constituição semelhante ao Círculo de Cultura, onde ninguém 

exerce o papel de professor, mas de orientador ou coordenador do diálogo, sem abandonar a 

diretividade, assim como reconhecemos na obra de Freire. O animador do Ondjango é 

alguém com experiência vital, normalmente um ancião. Na proposta freiriana, o 

coordenador do Círculo de Cultura deve ser alguém que já saiba ler e escrever, seja homem 

ou mulher. O importante é que tanto no Ondjango quanto nos Círculos de Cultura ninguém 

pensa sozinho, pensa-se com os outros, para participar da conversa dialogal com todos e 

entre todos. 

No Otchiwo, espaço vital prático-educacional feminino, as jovens hauriam desse 

espaço a arte de pensar em conjunto, do fazer, do estar com; a iniciação sexual gradual e o 

valor e o cuidado da vida e da família fazem parte desse processo. Nesta ótica, a mestra por 

excelência da iniciação sexual e sócio-familiar era uma tia, deputada entre tantas mulheres 

esta responsabilidade, partindo sempre do princípio de que educar uma mulher é educar 

uma sociedade. Esta se constituía a melhor confidente da jovem em processo da maturidade 

social, humana, afetivo-sexual, familiar, intelectual, espiritual, moral e doméstica. Ela era a 

educadora oficial na esfera da iniciação sexual. Porém, tal iniciação só chegava ao ponto 

máximo depois da celebração das núpcias e nas vésperas do ato coabitacional e esponsal 

(okukwata epata). O ato de intimidade matrimonial marcava solenemente a entrada da 

esposa na família do esposo. 

Do exposto sobre o Ondjango e Otchiwo nasce a essência da família bantu, que se 

visualiza na unidade de todos; trata-se de unidade convergente de todos os seus membros. 

Nesse percurso, no qual todos tendem à mesma direção, o elo da união familiar bantu é a 

mulher virtuosa. Nestas condições ela é considerada como a saúde e o baluarte da família 

consanguínea e extensa. Esta visão ajuda-nos a pensar no valor da feminilidade na realidade 

bantu da cultura africana/angolana e concretamente umbundu (ALTUNA, 1993) do 

centro/sul de Angola. 

A mulher bantu da cultura do grupo etnolinguístico ovimbundu ocupa, na sociedade, 

um lugar específico e honroso pela sua vocação à maternidade (id, p.255-257). Quando 

falamos em maternidade nos referimos à mulher mãe, esposa ou não, sempre trabalhadora, 

copartícipe da obra criacional, educadora de novas gerações, lutadora, dona-de-casa, 

“personagem maior e majoritário (...) por ser a condição do maior número de mulheres 
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que vivem maritalmente, casadas ou não, principalmente quando têm filhos” (PERROT, 

2006, p.213). Para Altuna (op.cit.), a mulher mãe-agricultura-doadora de sangue-linhagem 

goza de posição social. Porque é, sobretudo, mãe, a mulher que ocupa lugar primário na 

família. Como mãe-agricultura concretiza a ânsia, a força e o mistério da fecundidade. 

Realiza a vida. A mãe bantu, supera o pai em profundidade sacral, pois se enraíza na 

fecundidade total e cósmica. 

A mulher bantu revela e evidencia a fecundidade e a vida participável, visto que esta 

germina no seu seio, e as forças invisíveis a transformam num lugar sagrado onde realiza a 

comunhão vital com os demais descendentes. A mãe bantu, torna-se digna de veneração 

religiosa. Ela conserva e guarda o sangue e o lar. Por isso o seu papel é preponderante. Dá 

continuidade à solidariedade. Na África Negra, a mulher ocupa o primeiro lugar; apesar da 

influência árabe-berbere
3
, depois da européia, e das civilizações nômades, o seu papel não 

diminuiu e continua ocupando lugar destacado. 

Portanto, no Otchiwo as jovens são convidadas a pensar o mundo da vida com respeito, 

alegria e assentimento, oblativo e responsável. Afinal o Otchiwo tem como missão criar um 

novo viveiro que deve: formar nova geração, criar nas jovens a mentalidade nova que lhes 

permita serem autênticas continuadoras na edificação de uma família humana saudável e, 

quiçá, possibilitar a que elas se tornem sujeitos transformadores da sociedade, mulheres 

respeitadas e respeitadoras, esposas ativas e autênticas mães (MACHEL; LAFARGUE; 

KOLONTAI; KAPO et al, 1980, p.15). 

A atualidade vai alterando a realidade: o Otchiwo existe, não mais como lugar de 

discutir e de dormir, mas a nova proposta emancipatória da mulher exalta o seu papel 

importante como educadora do mundo da vida. Neste contexto, Otchiwo mais do que 

espaço onde também se dorme, é um lócus de diálogo entre as mulheres, sobre as mulheres 

(com os homens) atuam para a construção de uma sociedade menos opressiva. Ou seja, 

pode-se afirmar que os diversos mundos da presença da mulher representam a atualidade da 

nova configuração do Otchiwo. 

É esta cultura que o invasor intentou silenciar, para que os povos autóctones 

permanecessem sempre escravizados e silenciados. E com a recuperação e incorporação da 

cultura ondjangiana e otchiwoana na escola formal angolana, em diálogo com a práxis 

freiriana, apostamos na possibilidade da recuperação de valores culturais silenciados pelo 

invasor/colonizador cultural em Angola, seja ele político ou religioso. O encontro de Freire 

com o Ondjango e o Otchiwo africano/angolano é um encontro de amorosas sínteses 

culturais, em que se valoriza a vida e a cultura do povo. Com a leitura do mundo da vida se 

instituem condições à transformação social, alterando a rota da vida de negação de valores 

que nascem da cultura e da história das comunidades e dos espaços pedagógicos, como os 

aqui retomados: Ondjango, Otchiwo e os Círculos de Cultura. Como o Ondjango, o 

Otchiwo e os Círculos de Cultura ensinam a gente! Esta é a conclusão que aponta para a 

densa provocação à educação escolarizada, tanto no Brasil como em Angola, ao recuperar, 

neste século XXI, a dimensão da educação libertadora. 
 

 



 
GOMERCINDO GHIGGI e MARTINHO KAVAYA 
 
 

 
374 

Notas 

 
1 Última entrevista de Freire (abril/1997). 
2 Os encontros de anciãos, diz Nunes (ibid), “à sombra duma árvore simbólica”, era algo muito comum. É freqüente este 

hábito nas comunidades do Quênia, Tanzânia, Zaire e em várias comunidades de Angola, onde alguns mais velhos 

traziam os próprios “otchalo”, isto é, banquinhos forrados de pele (couro) para sentar à volta da fogueira partilhando os 

alimentos e a sabedoria. 
3 Indivíduo dos berberes, qualquer dos povos nômades que habitam as regiões nórdicas da África da antiga Barbária 

(Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito) e do Sahara. Ramo da família camito-semita, composto por cerca de 20 

línguas, faladas, principalmente, na Argélia e em Marrocos, entre elas o cabila, o rifenho e o tuaregue. 

 

 

Referências 

 

ALTUNA, P. Raul de Assua. Cultura Tradicional Bantu. 2ª edição. Luanda: Ed. Secretariado Arquidiocesano 

de Pastoral, 1993, 621 p. 

ANDREOLA, Antônio Balduino & Ribeiro Mário Bueno. Andarilho da esperança: Paulo freire no Conselho 

Mundial de Igrejas (CMI). São Paulo; Ed. ASTE. 2005: 132p. 

FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau. Registro de uma experiência em processo. 4ª. Ed. São Paulo. Ed. Paz 

e Terra; 1984; 173p. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação. Cartas pedagógicas e outras. 5ª. Reimpressão. São Paulo. Editora 

UNESP; 2000, 134p. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 27ª. Ed. São Paulo. Ed. Paz e Terra; 2003a, 158p. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. (Pref. Moacir Gadotti e trad. Moacir Gadotti e Lilliam Lopes Martin). 

27ª. Ed. São Paulo. Ed. Paz e Terra; 2003b 79p. 

FREIRE, Paulo & GIMARÃES, Sérgio. A África ensinando a Gente: Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e 

Príncipe. São Paulo. Ed. Paz e Terra; 2003, 228p. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 38ª. Edição. Rio de Janeiro. Edições Paz e Terra; 2004a 189p. 

FREIRE, Paulo. À sombra dessa mangueira. São Paulo; ed. Olho d’Água; 2004b, 120p. 

GADOTTI, Moacir (Org.). Paulo Freire: Uma Biobibliografia. São Paulo. Cortez Editora, Unesco, IPF; 

2001, 765 p. 

GHIGGI, Gomercindo & KNEIP, Kneip. Implicações antropológicas na Filosofia da Educação de Paulo 

Freire. Pelotas, Seiva, 2004, 156p. 

OLIVEIRA, Admardo Serafim de. Educação: redes que capturam caminhos que se abrem. Vitória, ES; 

EDUFES, 1996; 85p. 

KAVAYA, Martinho. Educação, Cultura e Cultura do “Amém”: diálogos do Ondjango com Freire em 

Ganda – Benguela / Angola (Dissertação de Mestrado). Pelotas, PPGE, 2006, 303p. 

MACHEL, Samora; LAFARGUE, Paul; KOLLONTAI, Alexandra; KAPO, Vito; et al. A libertação da 

mulher (trad. de Olinto Beckerman; revisão de Armandina Venâncio). 2ª ed. São Paulo: Global Editora 

Distribuidora LTDA, 1980, 142p. 

Kavaya, Martinho. Alvorecer da esperança : dos diálogos entre círculos de cultura, Ondjango e Otchiwo à 

educação libertadora em Angola – o caso Ovimbundu na Ganda/Bengala (Tese de doutoramento 

defendida na UFPel). Pelotas: FaE/UFPel/PPGE, 2009, 456f. 

NUNES, José O.P. Pequenas Comunidades Cristãs. O Ondjango e a Inculturação em África / Angola. Porto: 

Editora Universidade Católica Portuguesa & Fundação Eng.  



 
Otchiwo, Ondjango e Círculos de Cultura 

 

 
375 

PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros (seleção de textos e 

introdução de Stella Bresciani; trad. de Denise Bottmann). 4ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006, 332p. 

SOUZA, Ana Inês. Educação e atualidade brasileira: a emersão do povo na história; in, ________________ 

(org). Paulo Freire: Vida e obra; 2ª Edição. São Paulo; Expressão Popular; 2001, p.33-68. 

SOUZA, Ana Inês (org.). Paulo Freire: Vida e obra; 2ª Edição. São Paulo; Expressão Popular; 2002, 368p. 

SWENDLER, Sônia Fátima. Diferentes olhares sobre obras de Paulo Freire: Ação cultural para a liberdade: 

um encontro com a pedagogia da indignação. In, SOUZA, Ana Inês (org). Paulo Freire: Vida e obra; 2ª 

Edição. São Paulo; Expressão Popular; 2002, p.101-132. 

TORRES, Carlos Alberto e colaboradores. Educação, Poder e Biografia Pessoal: diálogos com educadores 

críticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 

 

Correspondência 

 
Gomercindo Ghiggi – Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pelotas – PPGE/UFPel. 

E-mail: gghigi@terra.com.br 

 

Martinho Kavaya – Doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pelotas – PPGE/UFPel, professor no Escola Pré-Universitária, PUNIV, 

Benguela/Angola. 

E-mail: makavaya@yahoo.com.br 
 

 

 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização dos autores. 

 


