
MAPA DA VIDA: ação-reflexão-ação para 
SER MAIS  

Para Freire as mulheres e os homens como 
corpos conscientes sabem bem ou mal de seus 
condicionamentos e de sua liberdade. Assim 
encontram, em suas vidas pessoal e social, 
obstáculos, barreiras que precisam ser vencidas. 
A essas barreiras ele chama de "situações-
limites". 
 



 

As ações necessárias para romper as 
"situações-limites" Freire as chama de "atos-
limites". Esses se dirigem, então, à superação 
e à negação do dado, da aceitação dócil e 
passiva do que está aí, implicando dessa 
forma uma postura decidida frente ao mundo. 

 



Esses segundos são os que se sentem no dever de 
romperem essa barreira das "situações-limites" para 
resolvendo, pela ação com reflexão, esses 
obstáculos à liberdade dos oprimidos, transpor a 
"fronteira entre o ser e o ser-mais", tão sonhada por 
Freire. Este representando, evidentemente, a 
vontade política de todas e de todos os que como ele 
e com ele vêm trabalhando para a libertação dos 
homens e das mulheres, independentemente de 
raça, religião, sexo e classe. 



O "inédito-viável" é na realidade uma coisa 
inédita, ainda não claramente conhecida e 
vivida, mas sonhada e quando se torna um 
"percebido destacado" pelos que pensam 
utopicamente, esses sabem, então, que a 
questão não é mais um sonho, que ela pode 
se tornar realidade. 

 

 



Assim, quando os seres conscientes querem, refletem 
e agem para derrubar as "situações-limítes" que 
as/os deixaram a si e a quase todos e todas 
limitados a ser-menos, o "inédito-viável" não é mais 
ele mesmo, mas a concretização dele no que ele 
tinha antes de inviável. Neste processo o ser 
promove a realização da humanização e a 
concretização do SER-MAIS. 

 



Ação-reflexão-ação: fazer o Mapa 
da Vida 



Alegria, amor e compromisso: princípios da 
ação-reflexão-ação 



Ação-reflexão-ação: escolha do que me 
representa 



Ação-reflexão-ação: eu leio  



Ação-reflexão-ação: eu busco 



Ação-reflexão-ação: eu escrevo 



Ação-reflexão-ação: quem sou eu? 



Configuração da ação-reflexão-ação 



Configuração da ação-reflexão-ação 



Configuração da ação-reflexão-ação 



Configuração da ação-reflexão-ação 



Configuração da ação-reflexão-ação 



Expressão da ação-reflexão-ação: 
sentimento de pertencimento 



Expressão da ação-reflexão-ação:  
identidade 



Expressão da ação-reflexão-ação: 
lugar de fala no mundo  



Expressão da ação-reflexão-ação: 
autonomia 



Ação-reflexão-ação: espelho que 
organiza o caos interno 



Ação-reflexão-ação: cumplicidade 
para superar a dor 



Mapa da vida: temas geradores 



Ação- reflexão-ação: 
reconhecimento da força e dos 

saberes prévios  



Ação-reflexão-ação: sonho 



Segundo Mapa: transformação 



Segundo mapa: avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem 



Segundo Mapa: sou ouvida,  
logo existo 



Segundo Mapa: feminino restaurado 



Segundo mapa: autoestima 



Segundo Mapa: solidariedade 
  “... estão dizendo que é pa competir, mas eu só penso       

em te abraçar... ”.                     (Mutantes) 



Segundo mapa: eu posso  
                         SER MAIS 



Processo de parendizagem: somos 
espiral 



Eu SOU MAIS 
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