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RESUMO 

 

 
A práxis é um modo de compreender a existência a partir da relação entre subjetividade e 
objetividade, entre ação e reflexão. Desenvolver um pensamento pedagógico baseado na 
práxis é possibilitar o élan relacional entre humanização e educação. Enquanto parte do 
processo educacional, o ato pedagógico requer uma atenção direta aos sujeitos nele 
envolvidos e aos fins próprios da ação desses sujeitos. Paulo Freire aprofunda o conceito de 
práxis no universo pedagógico, como sendo a capacidade do sujeito de atuar e refletir, isto é, 
de transformar a realidade de acordo com as finalidades delineadas pelo próprio ser humano. 
Concebe uma teoria pedagógica a partir da práxis, da dialética consideração entre a vivência 
das condições identitárias do ser humano e a sua disposição à educabilidade. A reflexão 
acerca dos conceitos do humano e da educação no pensamento de Paulo Freire compreende 
ação fundamental no processo de compreensão da sua teoria pedagógico-libertadora. Este 
estudo busca compreender de que maneira os conceitos do humano e da educação são 
apresentados no processo desenvolvido pelo autor, levando-o a referenciar a educação 
problematizadora como elemento norteador do processo educativo enquanto processo de 
humanização. Por se tratar de um trabalho de caráter exclusivamente teórico, os 
procedimentos metodológicos compreendem a pesquisa bibliográfica, incluindo a leitura, 
fichamento e discussões de textos previamente selecionados. Do ponto de vista teórico, 
optamos pelo procedimento metodológico-hermenêutico de interpretação textual, mais 
especificamente a interpretação dos conceitos do humano e da educação no pensamento de 
Paulo Freire. A partir da sua produção teórico-fundante e da sua produção teórico-ampliadora, 
pudemos acompanhar o desenvolvimento do conceito do humano a partir da ligação direta 
com as concepções de inacabamento, curiosidade epistemológica e conectividade com o 
mundo. Há algo de peculiar no ser humano: a sua vocação ontológica em ser mais. O embate 
entre o ser mais e o ser menos configura o pensamento freiriano. A educação, para Freire, por 
sua vez, está ligada às concepções de consciência e conscientização, criticidade, prática da 
liberdade, dialogicidade, politicidade e cognoscibilidade. A partir destas considerações, vimos 
que os conceitos do humano e da educação trilharam um caminho de desenvolvimento e 
reformulações. Algumas com mudanças radicais, outras apenas no que toca às formulações. 
Daí, a nossa conclusão de que o pensamento freiriano se constituiu a partir de trajetos ligados 
à historicidade própria do autor, afirmando sobretudo o caráter político e filosófico que 
nortearam os seus horizontes reflexivos, assim como a sua insistência na educação enquanto 
crença no homem e num mundo melhor. Confirma-se, com isso, a ideia de que os dois 
conceitos em questão compreendem o conjunto de categorias essenciais que, a partir do seu 
desenvolvimento histórico-filósofico-político, constituem o que denominamos pedagogia 
crítico-libertadora. 
 
 
 

Palavras-chave: Pedagogia da práxis. Pedagogia libertadora. Paulo Freire. Humanização. 
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ABSTRACT 

 

 
Praxis is a way of understanding existence  and its related to subjectivity and objectivity,  
between action and reflection.  To develop a pedagogical thought based in the praxis means 
enable a relational elan(linking) between humanization and education. As a part of the 
educational process, the pedagogical act requires close attention to the subjects involved and 
to its own ends from these subjects’ action. Paulo Freire deepens the concept of praxis in the 
pedagogical universe, as the subject’s ability to act and reflect, in other words, the change 
reality into  goals outlined by the own human being. And conceives a pedagogical theory 
from the praxis,  and from the dialectic consideration between the experience from the 
identity conditions due to human being and his provision to educability. The reflection about 
the concepts of human and education in Paulo Freire’s thoughts are necessary to understand 
the basic action in the process of understanding his pedagogical-liberating theory. This study 
looks for the  understanding how the human and education concepts are presented in the 
process carried out by the author, in order to allow it to cope the problematizing education as 
a guiding factor in the educative process as a humanization process. Because it is an 
exclusively theoretical task, the methodological procedures take to  a bibliographic research, 
including the reading, organization and texts discussions selected previously. Using a 
theoretical point of view, we chose the methodological hermeneutic procedure of textual 
interpretation, and specifically the human concepts interpretation and the education in Paulo 
Freire’s thought. From his founding – theoretical production and his theoretical-widen we 
were able to follow the development of the concept of human from his  straight link to the 
conceptions of incompleteness, epistemological curiosity and a whole world connectivity. 
There’s something peculiar in human being: that is his ontological vocation in becoming 
better and better. The clash between becoming more or becoming less sets Freire’s thought. 
Freire’s education is intrinsically related to the conceptions of conscience and awareness, 
criticality , freedom practice, dialogical, politicity and knowability. From these 
considerations, we noticed that human and education concepts trod a development and 
reformulation way. Some based on radical changes, and others just related to formulations. 
From that we concluded that Freire’s thought was originated from the author own historicity, 
stating especially the political  and philosophic character which guided his reflective horizons, 
as his acute insistence in education as a belief in human being and a better world. It can be 
stated that the two concepts are strictly necessary to understand the whole of essential 
categories in whose  historic-philosophic-political development, are what we can call critical-
liberating pedagogy. 
 
 
 
 
 
Keywords: praxis pedagogy. Liberating pedagogy. Paulo Freire. Humanization. 

 

 

 

 

 



10 
 

 SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................09 
 

1. O CONCEITO DO HUMANO NO PENSAMENTO DE PAULO 
FREIRE..............................................................................................................................19 

 

1.1 Paulo Freire: marcas humanas de existência..........................................................19 
 

1.2 O ser humano ante sua contextura de existência....................................................27 
 

1.3 A liberdade como prática de transcendência..........................................................34 
 

1.4 Pedagogia do Oprimido e humanização: o ser humano enquanto ser inconcluso em 

busca do ser mais....................................................................................................41 
 

1.5 O ser humano: sujeito infinito de possibilidades...................................................51 
 

1.5.1 Historicidade e inconclusão: mergulho humano no processo de 

humanização................................................................................................53 
 

1.5.2 Da pedagogia da esperança à autonomia pedagógica: o humano como 

afirmação da transcendência do ser mais....................................................66 
 

2. O CONCEITO DA EDUCAÇÃO NO PENSAMENTO DE PAULO 
FREIRE..............................................................................................................................87 

 

2.1 Educação e organicidade........................................................................................90 

2.2 A educação como prática da liberdade...................................................................99 

2.3 Pedagogia do oprimido: um pensar crítico e libertador acerca da 

educação...............................................................................................................106 

2.4 A educação como ato político..............................................................................111 

2.5 A educação como ato dialógico............................................................................129 

2.6 A educação como ato de conhecimento...............................................................143 
 

3. HUMANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES ANTROPOLÓGICO-
PEDAGÓGICAS DO PENSAMENTO FREIRIANO....................................................154 
 

3.1 Do humano consciente à consciência emancipadora: a antropologia do ser 

mais......................................................................................................................155 

3.2 Educação: processo concreto e dialético para a humanização.............................164 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................176 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................184 



11 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

“Trata-se de ensinar a humanidade 
 à humanidade”. 

 

(Rodrigo de Zayas) 
 
 

 

Em cada nova etapa de nossas vidas, vamos descobrindo que não sabemos muito acerca do 

humano e da educação. Não sabemos o “muito” que quer ser “tudo”. Chegamos à certeza de que 

estamos sempre em busca de caminhos. Buscá-los implica fazer prioridades. Fazendo-as, tornam-

se elas mesmas prioridades de sentido: capaz de selecionar experiências e de experienciar novos 

saltos de buscas constantes que compõem a existência.  

E foi este o caminho que percorremos no decorrer da nossa formação: o de fazer 

prioridades. Pudemos perceber que investigar é mais do que propriamente estar consciente das 

cadeias intelectivas que compõem a nossa busca de conhecimento. Investigar implica, também, 

confrontar o teoricamente estudado com o explicitamente vivido. Trata-se de um confronto 

dialético e existencial. Tal sensibilidade, no entanto, só foi possível devido à diversidade de 

atividades que desenvolvemos enquanto educadores e educandos nas mais diferentes frentes 

educacionais das quais fizemos parte. 

Ao desenvolver essa gama de atividades – especialmente no meio dos mais pobres – 

percebemos a existência de diferenças abissais entre o que pensavam os educadores e a realidade 

da sua prática; entre a reflexão e a ação. Incomodava-nos a educação que impunha conteúdos e 

aprisionava a criticidade. Essas inquietações vêm, neste momento, tomar o corpo deste trabalho. É 

este o momento de investigar tais inquietações. 

A feitura deste momento acadêmico ancora-se no intuito questionador acerca do humano. 

Do humano concreto que se existencia na relação com o mundo e com o semelhante. Do humano 

ora negado, ora afirmado. Do humano a ser descodificado, pois codificada já é a sua própria 

existência. Do humano, pois, que sendo o que é, transforma-se na possibilidade de ser. A que ser 

então queremos nos referir? Ao ser humano que gera e já é humanizado ou ao ser humano que está 

para ser, mas que pela sua condição concreta já lhe é negada a possibilidade de ser?  

Não é primícia nossa a preocupação com este ser humano. Assim como não é privilégio da 

educação e das teorias pedagógicas ocupar-se do humano. A Filosofia também o faz há séculos. A 

Antropologia com propriedade já discorre estudos sobre este mesmo objeto. A Psicologia 
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aprofunda o estudo da psiqué e a compreensão das suas interações psicossociais. A Sociologia, por 

sua vez, estuda esse ser em interação, formando sociedade. Assim poderíamos discorrer sobre 

todas as áreas de saber a que o ser humano pode produzir. 

Assim sendo, poderíamos nos perguntar: o que diferencia a nossa preocupação das 

preocupações de todos os outros segmentos e estudos? A nossa compreensão do ser humano estará 

alheia à compreensão acerca da educação? Poderá a educação apresentar um objeto epistêmico 

sem levar em consideração a concepção de ser humano? Poderão as concepções de ser humano e 

de educação estarem alheias à politicidade, ao diálogo e ao conhecimento? Enfim, tendo como 

função a humanização do ser humano, qual o papel da educação diante de uma sociedade que 

maquia os processos e burocratiza a emancipação? 

O encontro da educação com o humano talvez nos proponha uma experiência de 

redescoberta. Uma pesquisa acerca da educação é sempre uma oportunidade de gerar conflitos, 

mais que respostas; tensões e crises, mais que quietismo e certeza.  

Mesmo sabendo que muitos já podem ter desenvolvido trabalhos no mesmo direcionamento 

temático, debruçar-nos-emos sobre as concepções do humano e da educação presentes nos 

horizontes epistemológicos de Paulo Freire. Dentre os muitos autores estudados no decorrer da 

nossa formação acadêmica, foi Freire que com propriedade nos levou ao mergulho na pesquisa, a 

fim de buscar senão esclarecer, pelo menos desanuviar, algumas questões acima propostas.  

Nordestino de nascimento, a sua brasilidade correu o mundo. Como brasileiro no mundo -  

sujeito de uma teoria pedagógica capaz de refletir a sua terra e a sua gente -, Freire construiu um 

alicerce reflexivo-antropológico e pedagógico, capaz de nos ajudar na compreensão de muitas das 

nossas questões. Para muitos, era um “pedagogo da libertação – visionário de uma educação 

emancipante, porque humanizante” (Alcides Tedesco apud MENDONÇA, 2008, p.11); para 

outros, um eclético pensador que juntou retalhos de teorias. Para todos, no entanto, ele era um 

homem que incomodou mesmo aqueles que nunca tiveram contato mais próximo com a sua obra. 

Abre-se, assim, a perspectiva de uma educação que parte da práxis, enquanto dialética entre 

a ação e a reflexão. Mas o que é na verdade esse pensar epistêmico a partir da Práxis? Práxis é um 

termo que se tornou muito usual, especialmente no vocabulário marxista, inspirando-se na segunda 

Tese sobre Feuerbach (2005), quando o próprio Marx aponta que é na práxis que o homem deve 

demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder. É a forma prática, o caráter terreno da 

expressão do próprio pensamento.  

Segundo Abbagnano, a práxis, enquanto terminologia marxista,  
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designa o conjunto de relações de produção e trabalho, que  constituem a estrutura 
social, e a ação transformadora que a revolução deve exercer sobre tais relações. 
Marx dizia que é preciso explicar a formação das ideias a partir da “práxis 
material”, e que, por conseguinte, formas e produtos da consciência só podem ser 
eliminados por meio da ‘inversão prática das relações sociais existentes’, e não 
por meio da crítica intelectual (2000, p. 786). 
 

A epistemologia própria dessa forma de pensar – a da práxis - possibilita novos rumos de 

compreensão no universo humano e, consequentemente, no da educação. Entender a ação  

enquanto práxis é possibilitar ao ser humano o reconhecimento de um campo aberto de saber. 

Aberto, porque o conhecimento é construído à medida que um sujeito cognoscente se aproxima de 

um objeto não unicamente com o intuito de apreendê-lo. A aproximação entre sujeito e objeto é 

consequência de um gesto aparentemente antagônico, porém, necessário: o distanciamento. 

Conhecer o objeto é antes de tudo um ato de afastamento do sujeito. Afastar-se sem deixar 

de “ad-mirá-lo”. A admiração do objeto gera uma “re-ad-miração”, capaz de olhá-lo agora não 

apenas como objeto estranho, mas enquanto objeto conhecido a partir de algo e para algo. É ali que 

se encontram a reflexão e a ação, o pensar e o agir. Ali se encontra a práxis: união dialética entre o 

que se reflete e o que se faz. 

O desejo de compreender esse processo se desenvolveu no decorrer da nossa prática. Essa 

prática se traduz nas mais diferentes atividades desenvolvidas no âmbito educativo e pedagógico. E 

ali começou também a nossa empolgação pelo pensamento de Paulo Freire. Uma empolgação que 

foi se formando à medida que também íamos desenvolvendo atividades de confronto pedagógico-

educativo: desde a adolescência, quando começamos a participar de um processo formativo de 

pastoral popular, onde trabalhávamos com adolescentes e jovens a catequese de formação católica; 

a participação como líder de grupos jovens e, posteriormente, como agentes de pastoral junto às 

comunidades populares de Fortaleza e Recife; a inserção como coordenador pedagógico-pastoral 

das mais diferentes obras educativas salesianas no Nordeste, no período da minha formação de 

Filosofia e Teologia; o contato com os oratórios festivos e diários, ações desenvolvidas com os 

adolescentes e jovens das periferias; o contato enquanto professor e coordenador junto às escolas 

de classes mais abastadas; e, de forma mais direta, no espaço proporcionado pela Academia, onde 

pudemos visualizar melhor um possível processo de investigação acerca do pensamento freiriano. 

Todas essas experiências, sem excessão, foram oportunidades de confronto e de empolgação com o 

pensar teórico-pedagógico de Paulo Freire.  

É, pois, no movimento do receio, mas também da ousadia, que acreditamos desde o início 

na construção desta pesquisa. Acreditamos ser possível mergulhar no universo da pedagogia da 

práxis freiriana sem, no entanto, pretendermos a finitude das suas reflexões; ante o universo 



14 
 

complexo e em constante descoberta dos aspectos da práxis, propomos reflexões permitidas pelo 

recorte temporal que nos é disposto para o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica.  

Refletir a educação nos horizontes conceituais de Paulo Freire é um desafio inesgotável, 

sempre novo. Com esse intuito, delimitamos caminhos, almejamos metas e, ao mesmo tempo, 

alcançamos o reconhecimento de que a empreitada por nós aceita não visa à completude, mas à 

complexidade; não visa à certeza, mas à dúvida; não visa à chegada final, pois cada chegada é uma 

nova partida;  é um desafio a que nos apegamos mais como quem os indaga do que propriamente 

como quem um dia possa ter tido a ousadia prepotente de querer abarcá-lo. 

Assim, pensamos em percorrer esse caminho de pesquisa a partir das exigências delineadas 

pelo nível acadêmico em questão. E uma das primeiras atitudes, talvez a mais óbvia de todas, seria 

assumir o estudo e debruçar-se sobre o universo proposto mais como quem dialoga do que 

propriamente como quem apreende. A apreensão é um ato posterior ao diálogo que, na sua forma 

genuína, acontece através da disciplina e da humildade intelectual presentes na difícil, porém 

apaixonante, tarefa de estudar.  

Com esse intuito, elegemos como Objetivo Geral: Investigar a concepção do humano e da 

educação no pensamento pedagógico de Paulo Freire, analisando em que medida a elaboração desse 

edifício conceitual pode referenciar a educação problematizadora como elemento norteador do 

processo educativo enquanto processo de humanização.  

Mais especificamente, pretendemos:  

� Investigar o conceito do humano presente no pensamento pedagógico de Paulo Freire a partir 

das categorias por ele apresentadas nas suas primeiras sistematizações conceituais – aqui 

entendidas por nós como obras fundantes -, assim como no universo das suas sistematizações 

posteriores – aqui entendidas por nós como obras ampliadoras -  percebendo a formação de um 

alicerce antropológico que se anuncia como compreensão idiossincrática do seu edifício 

intelectual. 

� Investigar o conceito da educação presente no pensamento pedagógico de Paulo Freire a partir 

das categorias por ele apresentadas nas suas obras fundantes e ampliadoras, percebendo o 

alcance da proposta de uma educação libertadora.  

� Analisar como se configuram, a partir do conceito do humano e da educação presentes no 

pensamento freiriano, as principais implicações que afirmam a educação crítico-libertadora 

como um processo de humanização. 

Tendo em vista os objetivos acima propostos, utilizaremos a Hermenêutica como elemento 

metodológico. A forma de se pensar a hermenêutica está bem fundamentada nas reflexões 

propostas por Emerich Coreth, na obra intitulada Questões Fundamentais de Hermenêutica(1973). 



15 
 

Uma vez que o nosso trabalho terá como foco uma análise direcionada das obras centrais do autor, 

por nós chamadas de fundantes e ampliadoras, com leituras e interpretação das obras em questão, 

torna-se indispensável o uso de tal ferramenta no desenvolvimento pertinente do nosso objeto de 

estudo. 

Segundo Coreth, Hermenêutica “significa declarar, anunciar, interpretar ou esclarecer e, por 

último, traduzir. Apresenta, pois, uma multiplicidade de acepções, as quais, entretanto, coincidem 

em significar que alguma coisa é ‘tornada compreensível’ ou ‘levada à compreensão’” (1973, p. 1) 

 A hermenêutica, portanto, será a forma melhor encontrada por nós para estudarmos os 

textos e tratarmos dos horizontes conceituais presentes nos pensamentos de Paulo Freire. 

 Coreth apresenta quatro estruturas básicas para a compreensão. Dessas quatro, tomaremos 

as três primeiras, uma vez que melhor condizem com a empreita a que nos propomos. São elas: a 

estrutura de horizonte, a estrutura circular e a estrutura de diálogo. Como a quarta estrutura 

coloca-se a partir de elementos da mediação – daí o nome de estrutura de mediação -, isto é, 

considera a diferenciação do mundo objetivo e do Ser como realidade que transcende o mundo 

objetivo. Considerando a existência de uma incompatibilidade entre a análise de tais realidades, 

preferimos não fazer uso de tal estrutura metodológica. 

 No que toca à estrutura de Horizonte, Coreth elabora a afirmação de que “toda 

compreensão mostra uma estrutura de horizonte” (1973, p. 101). Por outro lado, qualquer objeto 

singular de estudo só se compreende no horizonte temático em que está inserido. Não se pode 

compreender de imediato determinado horizonte de compreensão, mas somente pela mediação de 

conteúdos singulares.  Apesar dos limites da compreensão, o sujeito se depara com a totalidade de 

sentido. A compreensão, portanto, se dá pela aproximação. A aproximação da realidade do todo faz 

com que novos horizontes de compreensão apareçam.  

No intuito do nosso trabalho, os conceitos em questão do humano e da educação 

apresentam-se diante da nossa singularidade que, por sua vez, dialeticamente fará um movimento 

de compreensão, determinando-se e condicionando-se um ao outro. Dessa forma, o movimento 

entre o que pesquisamos e o que está ao redor, como pré-compreensão e ampliação desta, acabam 

por definir esse processo. Os conceitos que pesquisamos na obra de Freire vislumbram um 

horizonte que já tem um edifício de compreensão. A ação do sujeito sobre este objeto está 

condicionada e olhar, em derredor, o horizonte que ao mesmo tempo se afirma enquanto pré-

compreensão, mas que se amplia enquanto compreensão a ser efetivada. 

 Na estrutura circular, “a compreensão realiza-se sobre o fundo de uma pré-compreensão, 

que procede de nosso mundo de experiência e de compreensão e é formada por ela, mas que traça 

uma vida de acesso de compreensão aos conteúdos de sentido que se abrem” (1973, 102). A pré-
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compreensão sobre algum objeto passa a ser reelaborada, tornando-se já, a pré-compreensão de um 

outro momento. A perfeição da compreensão nunca será alcançada. No que toca à nossa pesquisa, 

sabemos dos limites da nossa compreensão acerca dos conceitos do humano e da educação em 

Freire, tornando-nos em disposição de análise e reformulações dialéticas dos nossos pré-conceitos 

iniciais e conceitos que em princípio continuam pré-conceitos, porém, mais aprofundados. 

 

Assim, a compreensão se move numa dialética entre a pré-compreensão e a 
compreensão da coisa, em um acontecimento que progride circularmente, ou 
melhor, em forma de espiral, na medida em que um elemento pressupõe o outro e 
ao mesmo tempo faz com que ele vá adiante; um medeia o outro, mas continua a 
determinar-se por ele (CORETH, 1973, p. 102). 
 

 Há, portanto, uma experiência que embasa o interesse pelo objeto. A empolgação acerca do 

objeto vem daí. Este processo gera mais abertura para ver mais o objeto, tematizando-o de tal 

forma que o nosso envolvimento com a experiência freiriana não atrapalha, mas mantém uma 

abertura que lhe é própria. A medida que o movimento em redor do próprio tema é circular em 

espiral, não há um empobrecimento, mas um enriquecimento mútuo entre o sujeito pesquisador e o 

objeto pesquisado. Volta-se ao objeto como reaproximação, mas não no mesmo ponto de antes, 

sempre num estágio de olhar mais ampliado de compreensão. 

A estrutura de diálogo, enfim, apresentada pela compreensão, refere-se à abertura ao outro, 

ser humano ou outras formas de compreensão, a fim de entender as suas palavras. Como diz 

Coreth,  

 
no diálogo, mantemos nossa compreensão aberta, para enriquecê-la e corrigi-la. 
Isso, porém, só é possível olhando-se para a coisa que se há de compreender (...) A 
linguagem adquire seu sentido na coisa, mas esta não é dada sem mediação 
lingüística. Mostrada pelo enunciado lingüístico, nele é que se abre o sentido da 
coisa (1973, p.102-103). 

 
 No que toca à nossa pesquisa, manteremos um contato com o próprio Freire através de sua 

obra. Teremos um contato direto com a obra freiriana expressa na sua forma lingüística, porém, a 

expressão deste contato assumirá a forma lingüística do sujeito que pesquisa. Isso só será possível 

porque o sujeito pesquisador se propõe ao diálogo com o autor. Expressar a compreensão, neste 

caso, será uma experiência idiossincrática da linguagem de quem pesquisa; porém, não seria 

possível tal fato se não se percebesse uma linguagem anterior: a do autor com quem se dialoga. 

Assim, o autor da pesquisa dialoga tanto com Freire quanto com a sua obra. Com Freire, por ser o 

autor; com a obra, por ser a expressão lingüística do autor.  
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Nesse sentido é que visualizamos os diferentes horizontes do nosso objeto de estudo, 

encarando-os como elementos comunicadores de compreensões presentes nas expressões 

conceituais do pensamento que nos dispomos a estudar. A partir dos textos – caracteres molhados 

de existência -, percebemos a possibilidade do diálogo através da mediação da linguagem entre os 

sujeitos que se comunicam, a saber: o que pesquisa e o que é pesquisado, complementando-se em 

abertura dialética. 

 Muitas pesquisas de semelhante densidade, e até de aproximação temática, já foram 

implementadas nesta academia, porém, com vieses metodologicamente propostos de forma 

diferenciada.4 

Diante da complexidade temática e da extensão do conjunto da produção bibliográfica de 

Paulo Freire e considerando o tempo de que dispomos para executar a pesquisa, julgamos ser 

conveniente restringir o número de obras estudadas. A eleição de tais obras obedece a critérios 

metodologicamente propostos a partir de diálogos acadêmicos que corroboraram os nossos anseios 

e o atendimento às expectativas que o tempo nos permitia enquanto pesquisa acadêmica. 

 Segundo Scocuglia, “podemos afirmar a existência de vários Paulo Freire interligados e, 

assim, compreender a complexidade do seu pensamento” (2006, p. 25). Para ele, Freire é um 

pensador que se sabia incompleto, em constante progressão:  

 

Como homem do seu tempo, “cada vez mais incerto de suas certezas”, advogado 
do processo de conhecimento crítico (consciente de sua incompletude), Freire não 
parou de “fazer história” e de “ser feito por ela”. O Freire de Educação como 
prática da liberdade (escrito em 1965), não é o mesmo, por exemplo, de Política e 
educação (escrito em 1993), pois entre eles estão três décadas de ações e 

                                                 
4 Aqui nos referimos em especial à pesquisa posteriormente transformada em livro do professor Nelino Azevedo  de 
Mendonça intitulada: “A Humanização na pedagogia de Paulo Freire”. Por ser uma temática aproximativa ao nosso 
tema, toma um rumo diferenciado pelo seu enfoque mais abrangente. A pesquisa do Prof. Nelino está organizada em 
cinco pontos fundamentais: 1) apresentação das principais concepções filosófico-humanistas que influenciaram Paulo 
Freire; 2) análise e apresentação dos aspectos indicadores do humanismo radical freiriano; 3) o entendimento de 
categorias antinômicas à humanização, tais como: massificação, assistencialismo, invasão cultural e educação 
bancária; 4) o entendimento de categorias que superam a antinomia da desumanização e anunciam a humanização, tais 
como: conscientização, diálogo, utopia e multiculutralidade; 5) e, por fim, apresenta aspectos pedagógicos e políticos 
da pedagogia freiriana que podem gerar ações culturais libertadoras capazes de contribuir no processo humanizador. 
Assim sendo, entendemos que essa pesquisa se diferencia da nossa pelo seu encaminhamento categórico e abrangente 
no estudo dos conceitos em Paulo Freire. Por mais que apresente o tema da humanização e da educação, essa pesquisa 
se assenta de forma demorada nas influências basilares do pensamento freiriano e apresenta esse humanismo a partir 
da antinomia do ser menos e do ser mais, desenvolvida no decorrer da produção bibliográfica de Freire. Nós, no 
entanto, optamos por percorrer as diferentes obras de Freire, analisando em que medida cada uma apresenta os temas 
da humanização e da educação. Fomos mais modestos quando nos propomos a estudar apenas os conceitos do humano 
e da educação, sem, no entanto, ater-nos em categorias específicas, fato que fugiria aos objetivos acima propostos; no 
entanto, fomos mais além, quando investigamos demoradamente os conceitos em questão nas obras propostas. Assim 
sendo, percebemos que uma pesquisa complementa a outra, pois ambas se pautam no estudo da produção de Freire, 
analisadas a partir de uma metodologia hermenêutica que melhor direciona a interpretação ante a realidade 
educacional do país. São, portanto, dois direcionamentos que enriquecem sobremaneira o desenvolvimento da 
Academia e o pensamento pedagógico brasileiro. 
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reflexões. Por isso, podemos afirmar que, na sua trajetória, existem vários Paulo 
Freire (IDEM, p. 25) 

 

 O professor André Gustavo Silva, na sua pesquisa doutoral acerca do pensamento 

pedagógico brasileiro produzido na década de oitenta, entende que o pensamento freiriano passou 

por fases distintas e, de forma metodológica, divide o estudo da sua obra em dois momentos – a 

partir do objeto de sua pesquisa –, no entanto, abre a possibilidade de uma terceira fase: 

 

A fase personalista, “Educação como prática da Liberdade” (1967) e “Pedagogia 
do Oprimido” (1969), fase marcada pelo conceito de comunhão e diálogo radical; 
a fase neomarxista, marcada por sua experiência na África, pelo retorno ao Brasil 
e por seu envolvimento partidário. Poderíamos identificar uma terceira fase, 
marcada pelo balanço crítico dos seus primeiros escritos e pela incorporação da 
ecologia como tema de reflexão (SILVA, 2007, p. 190). 

 

 Segundo a professora Eliete Santiago, na obra de Freire, vemos o autor. Compreendê-lo é 

fazer escolhas, inclusive nas obras sobre as quais nos dispomos a debruçar-nos. Estudar Freire 

apenas em uma das suas fases sem o olhar atento para a globalidade da construção teórico-

pedagógica é, segundo ela, perder o contínuo do seu pensamento e, consequentemente, fragmentá-

lo5.  

Santiago apresenta a ideia de que na Pedagogia do Oprimido “encontram-se as categorias 

básicas que dão sentido ao saber pedagógico (...) Oferece as bases de uma teoria pedagógica como 

dimensão teórica e prática traduzida num conteúdo para a reflexão (SANTIAGO, 2000, p. 133). 

Isso já nos orienta a uma compreensão de que se a Pedagogia do Oprimido apresenta a base da 

teoria pedagógica de Freire, então não é estranho reconhecer que as suas primeiras obras foram 

sobremaneira importantes na edificação desse alicerce teórico-pedagógico. 

Assim, a educadora entende que não podemos falar de um primeiro, segundo ou terceiro 

Freire. Podemos, sim, compreender o autor que, na singularidade dos seus momentos, desenvolveu 

um pensamento que foi sendo lapidado ao longo do seu trabalho (IDEM, p. 129). Neste sentido, 

portanto, a autora acredita que o pensamento de Freire pode ser compreendido a partir de dois 

momentos: os seus escritos assim chamados fundantes – por apresentarem as categorias iniciais da 

teoria pedagógica freiriana – e os seus escritos ampliadores – por apresentarem lapidações e/ou 

inovações na sua teoria.  

                                                 
5 Aqui nos referimos à contribuição da professora Eliete Santiago acerca da presente pesquisa por ocasião da sua 
participação na banca de qualificação em abril de 2009.  A autora apresenta originalmente as idéias sobre os 
estruturantes do pensamento de Paulo Freire na  Revista da AEC, ano 27, N1 106, 1998. 



19 
 

Independentemente de como concebem os pesquisadores, todos eles têm a consciência de 

que se trata de um mesmo autor e de uma mesma teoria pedagógica, porém , permeados pelo tempo 

e revigorados pela lapidação da existência. 

Tomaremos aqui - sem diminuir as diferentes e singulares contribuições acerca do 

pensamento de Freire – a sugestão metodológica apresentada pela professora Eliete Santiago. Isto 

é, tomaremos a análise do pensamento freiriano a partir de dois momentos: no primeiro, 

analisaremos o pensamento fundante presente nas sua primeiras obras e, em seguida, analisaremos 

o pensamento de Freire presente nas suas obras ampliadoras. A partir de cada obra ou recorte do 

conjunto das reflexões que apresentaremos, serão propostos alguns elementos que nos introduzirão 

ao espírito contextual e conceitual de cada escrito de Paulo Freire.  

Dentre os mais diferentes escritos, debruçaremo-nos sobre as seguintes obras: as que 

consideramos serem fundantes na elaboração do seu pensamento: Educação e atualidade 

brasileira (1959)6, Educação como prática da liberdade (1967) e Pedagogia do Oprimido (1970); 

em seguida, consideramos as obras que contêm a ampliação do pensamento freiriano.  

Das obras ampliadoras, em especial no primeiro capítulo e de forma metodológica, 

propomos o conjunto de cinco obras de Paulo Freire, que compreendem as primeiras expressões da 

ampliação do seu pensamento: Ação cultural para a liberdade e outros escritos (1975), Cartas a 

Guiné Bissau (1977), A Importância do ato de ler (1982), Medo e Ousadia (1987) e Educação na 

Cidade (1991).  

Como momento subsequente, refletiremos sobre os escritos que correspondem ao que 

entendemos ser a complementaridade e o coroamento de tal processo de ampliação: Pedagogia da 

Esperança (1992), Professor sim, tia não (1993), Política e Educação (1993),Cartas a Cristina 

(1994), À Sombra desta Mangueira (1995) e Pedagogia da autonomia (1997).  

No que se refere às obras fundantes,  é justificável o fato de ater-nos de forma mais 

demorada na sua análise, uma vez que ali se apresentam os fundamentos da teoria pedagógica 

freiriana. Em relação às obras ampliadoras, no entanto, nos debruçaremos de forma especial nas 

passagens que retratarão com propriedade os conceitos em questão, uma vez que em boa parte 

delas os conceitos se apresentam na mesma forma que em obras anteriores. 

O estudo está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, além de desenvolver uma 

breve explanação acerca da vida e da obra do homem e do educador Paulo Freire, debruçar-nos-

emos sobre a concepção do humano presente no desenvolvimento epistemológico do seu 

pensamento a partir de dados biográficos relevantes e da análise das obras selecionadas. Ali 

                                                 
6 O ano que evidenciamos entre os parênteses corresponde não necessariamente à época em que foi escrita a 
obra, mas à data da sua publicação. 
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tentaremos compreender a concepção do humano a partir das obras fundantes e ampliadoras do seu 

pensamento. 

 No segundo Capítulo, encontra-se uma breve exposição de como no pensamento de Paulo 

Freire se configura a sua concepção de educação. Essa concepção, vista a partir de dois momentos: 

primeiramente, vista no seu contexto de relação com a organicidade social e como prática da 

liberdade; e, num segundo, a educação apresentada em atos existenciais que dão sentido ao agir 

pedagógico. 

 No terceiro capítulo, enfim, estarão presentes algumas reflexões que analisarão as 

implicações pertinentes do conceito do humano e da educação no decorrer do processo lapidador 

do pensamento de Paulo Freire. Trata-se de implicações que baseiam o construto de uma teoria 

pedagógica que não exclui a eticidade, a utopia e a esperança. 

 Eis aqui, portanto, o nosso convite: confrontar-se com o conceito do humano e da educação 

presentes na teoria pedagógica de Paulo Freire. Conceitos que quase sempre se confundem com a 

humanidade dos simples. A humanidade dos que sem voz e sem vez mesmo assim se sentem 

humanos. A humanidade dos que sem esperança, ainda encontram o fio da utopia. A humanidade, 

enfim, daqueles que não param, que vão além, que persistem e não desistem.  

Mesmo que não sejam tão atraentes as palavras que se seguirão, convidamos a molhar-se de 

sua humanidade que aqui pode se encontrar com a nossa. E que, ao chegar aqui, uma vez mais, 

cada um de nós possa almejar o humano que a educação precisa e a educação que o humano 

vislumbra. E, então, continuar a acreditar que apesar da eticidade comprometida, dos atos que 

vilipendiam o humano e da educação crítica muitas vezes negada às gerações que virão, cada um -  

educador e educando -  possa uma vez mais seguir até o fim. 
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CAPÍTULO 1 

O CONCEITO DO HUMANO NO PENSAMENTO DE PAULO FREIRE 
 

 

“Minha pessoa não coincide com minha personalidade. Ela se encontra  
além do tempo, é uma unidade dada, não construída, mais  

vasta do que as visões que eu tenho dela, mais íntima  
do que as reconstruções por mim tentadas. 

 Ela é uma ‘presença' em mim”. 
 

(Emmanuel Mounier) 
 

“Existir é um conceito dinâmico. Implica uma dialogação eterna do homem com 
 o homem, do homem com a circunstância. Do homem com o seu  

Criador. Não há como se admitir o homem fora do diálogo.  
E não há diálogo autêntico sem o mínimo de consciência  

transitiva. É essa dialogação do homem em torno  
das sugestões e até com as sugestões  

que o faz histórico.”  
 

(Paulo Freire, Educação e Atualidade brasileira). 
 

 

1.1  Paulo Freire: marcas humanas de existência 
 

 

 Homem do seu tempo, filho de Joaquim Temístocles e de Edeltrude Neves, Paulo 

Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, sob os olhares da 

pernambucanidade que assistia no bairro popular de Casa Amarela, na cidade do Recife. A 

sua concepção de ser humano e educação está intrinsecamente amalgamada às suas raízes 

existenciais em família, fortificadas pelo alicerce de uma história de perdas e privações, mas 

também de muitas alegrias e esperanças. 

 Desde cedo, Freire aprendeu a arte de ser humano, aprendeu a contemplar a natureza 

permeada pelo humano, assim como, provou a humana maneira de sentir-se angustiado 

quando experiencia a miséria e a fome. Nascido em uma família de classe média e empurrado 

pela crise econômica de 1929, é obrigado a mudar-se junto aos seus familiares para Jaboatão, 

cidade da Região Metropolitana de Recife. Ali, dizia Freire, era um lugar “onde parecia 

menos difícil sobreviver” (1980, p. 14) 

 Como em tantos êxodos acontecidos, a família Freire sente concretamente a realidade 

sobre a qual por muito tempo Paulo se debruçou: as diferenças e a indiferença do 

economicismo mundial.  A crise de 1929 soara como que uma crise conjuntural, anunciando-
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se como a grande crise do capitalismo em meados do século XX. A crise no Brasil, portanto, 

era a reprodução violenta da depressão econômica acontecida nos países centrais, exportando-

a para os países mais pobres. 

 Foi nesse contexto que a família Freire teve que se adequar ao seu novo ambiente 

existencial: uma cidade a 18 quilômetros de Recife, um lócus próprio que imprimiria marcas 

indeléveis a uma existência transitiva, cheia de humanas possibilidades. Ali Paulo Freire se 

descobrira, experimentou-se limitado, condicionado. Sentiu a dor da perda do seu pai. Provou 

a fome, descobriu-se ser de afeto e, ao contemplar a beleza humana, descobriu-se 

verdadeiramente humano, assim como ele mesmo nos fala: 

 

Em Jaboatão perdi meu pai. Em Jaboatão experimentei o que é a fome e 
compreendi a fome dos demais. Em Jaboatão, criança ainda, converti-me 
em homem graças à dor e ao sofrimento que não me submergiam nas 
sombras da desesperação. Em Jaboatão joguei bola com os meninos do 
povo. Nadei no rio e tive “minha primeira iluminação”: um dia contemplei 
uma moça despida. Ela me olhou e se pôs a rir... Em Jaboatão, quando tinha 
dez anos, comecei a pensar que no mundo muitas coisas não andavam bem. 
Embora fosse criança comecei a perguntar-me o que poderia fazer para 
ajudar os homens (1980, p.14). 

 

 As privações familiares e a conexão à realidade dos homens e mulheres do seu tempo 

faziam de Paulo Freire um ser aberto, capaz de compreender o mundo dos que tinham diante 

do mundo dos que não tinham. 

 O “não-ter” transformava-se em latente possibilidade de “não-ser”. O momento 

negativo da falta não impediu Freire de ultrapassar a sua própria imediatidade. Ele soube 

transformar o seu tempo antropológico em “... espaço-tempo de aprendizagem, de 

dificuldades e de alegrias vividas intensamente, que lhe ensinaram a harmonizar o equilíbrio 

entre o ter e o não ter, o ser e o não-ser, o poder e não poder, o querer e não querer. Assim 

forjou-se Freire na disciplina da Esperança” (FREIRE, Ana Maria Araújo, 2006, p. 48). 

 O caminho de “menino-empobrecido” a “político-educador-menino” instaura-se sob a 

égide da Esperança concreta de “ser-mais”. A gênese alfabetizadora de Freire se iniciara no 

ambiente familiar, escrevendo no chão do quintal de sua casa, sob as árvores, experiências do 

seu cotidiano. Mas foi com a sua primeira professora, Eunice Vasconcelos (1909-1977), que 

ele aprendeu a formar “sentenças” (FREIRE, 2003b, p.55). 

 Após os seus primeiros estudos em Jaboatão, Freire é admitido ao ginásio aos 15 anos, 

em Recife, para lá se dirigindo diariamente. Pouco tempo depois, como fruto dos esforços 

incansáveis de sua mãe, é agraciado com uma bolsa de Estudos no Colégio Oswaldo Cruz, em 
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Recife, onde mais tarde tornara-se professor do curso ginasial. A ele era feita apenas uma 

exigência: que fosse estudioso. 

 Aos 23 anos, em 1944, Freire casa-se com Elza Maia Costa Oliveira, pernambucana de 

Recife, católica, professora primária, educadora. Em Elza, ele encontra o apoio e o incentivo 

para visualizar a problemática educacional, levando-o a dedicar-se sobremaneira aos estudos 

de Filosofia e Sociologia da Educação. 

 Por apresentar tendências humanistas, Freire opta por cursar a Faculdade de Direito de 

Recife, concluindo o seu bacharelado em 1947. Mas não seguiu carreira. Abandonou o Direito 

logo na primeira causa. 

 Ali começava a trajetória de um educador humanista. Primeiramente lecionou em 

várias instituições escolares de Recife. Depois, foi admitido para trabalhar no Setor de 

Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria (SESI), tornando-se Diretor do Setor de 

Educação e coordenador dos trabalhos desenvolvidos pelos professores com as crianças, 

assim como, com as suas famílias. Segundo Gadotti, seu biógrafo e amigo, foi no SESI, no 

contato com a realidade humana daquela gente, que Freire despertou para o agir educacional 

pautado no diálogo e na politicidade:  

 
Paulo aprendeu a dialogar com a classe trabalhadora, a compreender sua 
forma de apreender o mundo, através de sua linguagem. Foi aí, aprendendo 
na prática, que se tornou um educador. E foi praticando que ele aprendeu 
algo que nunca mais se afastaria: a pensar sempre na prática... O estudo da 
linguagem do povo foi, então, o ponto de partida para o aperfeiçoamento de 
seus trabalhos em educação popular e para a evolução de sua pedagogia 
(1989, p. 24-25) 

   

De um humanismo localizado, Freire passou para uma educação humanizadora, 

progressista, na qual se associava estudo, experiência vivida, trabalho, pedagogia e política.  

Tais características, no entanto, só são perceptíveis a partir de bases teóricas presentes nos 

diferentes humanismos do século XX com os quais Paulo Freire alimentou estreita relação, 

em especial, o contato com o humanismo existencialista (Martin Heidegger, Jean Paul Sartre), 

o humanismo cristão (Gabriel Marcel, Jacques Maritain, Alceu de Amoroso Lima), o 

humanismo marxista (Karl Marx, Antonio Gramsci, Georg Lukács). Sem contar, é claro, com 

a grande contribuição dada pelo pensamento de Hegel, Edmund Husserl, Karl Jaspers, Max 

Weber, etc.  

As décadas de 1950 e 1960 são marcadas, no Brasil, por constantes ameaças à 

instabilidade institucional e política. É nessa época que o então presidente Juscelino 

Kubistchek encabeça o resgate da teoria desenvolvimentista, associada à categoria do 
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nacionalismo, lançada por Getúlio Vargas alguns anos antes. O nacional-desenvolvimentismo, 

as suas teses de equilíbrio e estabilidade econômica e política, regem o processo de 

compreensão da sociedade e influenciam a estruturação do pensamento educacional dessa 

época. 

Ao mesmo tempo, nasceu o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) 7, cujos 

teóricos muito influenciaram o pensamento freiriano, principalmente no que toca às reflexões 

acerca dos projetos de sociedade e suas reais contradições estruturais. Segundo Daniel Pécaut, 

um dos seus historiadores, “o Iseb começou pelo nacional-desenvovimentismo [...], continuou 

com o nacionalismo populista e terminou no nacionalismo-marxista (apud FREIRE, 2001b, 

contextualização, XXXII). 

Expressão de toda essa complexidade conceitual é a primeira obra de Freire intitulada 

“Educação e atualidade brasileira”, trabalho apresentado à Escola de Belas Artes do Recife, 

concorrendo à cadeira de História e Filosofia da Educação. Nessa Tese, são apresentados 

elementos de uma crítica à educação escolar brasileira, propondo, ao mesmo tempo, uma 

educação que considere a realidade dos sujeitos, a sua historicidade. 

A radicalidade pedagógica de Paulo Freire o inseriu definitivamente no Movimento de 

Educação Popular, que consistia na mobilização das massas através da educação. Era urgente 

a alfabetização de milhões de brasileiros que viviam sob a “cultura do silêncio. Sem dizer a 

palavra, e sem dizerem-se como donos do próprio destino, era impossível a esses “humano-

sujeitos” tomarem posse da sua historicidade, tornarem-se “sujeitos-humanos”, 

compreendendo a si e ao mundo que lhes rodeava. O analfabetismo favorecia a ação das 

elites. Era preciso desenvolver a indignação pedagógica, devolver ao povo a possibilidade de 

reconquistar e dizer a sua própria palavra. 

Desenvolveu-se, assim, o método Paulo Freire de alfabetização. As primeiras 

experiências começaram em 1962, na região Nordeste, considerada a mais pobre do Brasil. 

Numa região de 25 milhões de habitantes, 15 milhões eram analfabetos. O descaso com a 

situação de miséria e a anulação política das pessoas, dava às elites dominantes a certeza do 

seu poder dominador sobre as massas. Isso fazia com que Paulo Freire fosse visto com 

desconfiança (FREIRE, 1980, p. 17). 

                                                 
7 Segundo o Moacir Gadotti, o Iseb “foi criado por Juscelino Kubitschek, em julho de 1955, sendo extindo em 
abril de 1965 pelo golpe militar. Era constituído por intelectuais que buscavam difundir as ciências sociais como 
instrumento de análise e de compreensão crítica da realidade brasileira, como Álvaro Vieira Pinto, Hélio 
Jaguaribe, Nélson Werneck Sodré e Roland Corbisier. O “isebianismo” caracterizou-se por valorizar o papel da 
consciência e da ideologia no desenvolvimento brasileiro. Buscava construir um pensamento brasileiro 
autônomo e não-alienado. Os críticos do “isebianismo” procuram mostrar seus pressupostos “liberais”, isto é, a 
“aliança de classe” na realização do desenvolvimento nacional” (GADOTTI, 1989, p. 153). 



25 
 

Despertou o interesse de todos, inclusive da classe política, a experiência bem 

sucedida de alfabetização em Angicos (RN), onde 300 trabalhadores rurais foram 

alfabetizados em 45 dias. No ano seguinte, pelo êxito do seu método alfabetizador, Freire foi 

convocado pelo então presidente João Goulart para repensar a alfabetização de adultos em 

nível nacional. Iniciava-se, assim, o Programa Nacional de Alfabetização: uma campanha de 

movimentação popular que, pela investigação do universo vocabular das pessoas e pela 

tematização desse universo, seria possível a problematização da própria existência como 

elemento metodológico de uma educação emancipadora. 

A participação das massas alfabetizadas mudaria a visão estrutural do poder na 

sociedade. Começava ali, um movimento conectivo entre a educação e a transformação social. 

Anunciava-se um estilo de educação comprometido com a mudança total e radical da 

sociedade. 

Segundo Linda Bimbi, prefaciadora da edição italiana de “Pedagogia do Oprimido”, 

 

a originalidade do método Paulo Freire não reside apenas na eficácia dos 
métodos de alfabetização, mas, sobretudo, na novidade de seus conteúdos 
para ‘conscientizar’ [...] A conscientização nasce em um determinado 
contexto pedagógico e apresenta características originais: 1. com as novas 
técnicas, aprende-se uma nova visão do mundo, a qual comporta uma crítica 
da situação presente e a relativa busca de superação, cujos caminhos não 
são impostos, são deixados à capacidade criadora da consciência ‘livre’; 2. 
não se conscientiza um indivíduo isolado, mas sim, uma comunidade, 
quando ela é totalmente solidária a respeito de uma situação-limite comum. 
Portanto, a matriz do método, que é a educação concebida como um 
momento do processo global de transformação revolucionária da sociedade, 
é um desafio a toda situação pré-revolucionária, e sugere a criação de atos 
pedagógicos humanizantes (e não humanísticos), que se incorporam numa 
pedagogia da revolução (apud GADOTTI, 1989, pp. 32-33). 

 

Em 1964, a previsão era a alfabetização de cerca de dois milhões de analfabetos em 

todo o Brasil. Não foi possível. O golpe militar interrompeu uma das maiores mobilizações 

populares já tidas neste país. O envolvimento com a cultura popular e o intuito 

conscientizador do método Paulo Freire gerou desconfiança, levando o seu idealizador para a 

prisão, sendo considerado um “subversivo internacional” e um “traidor de Cristo e do povo 

brasileiro”. 

Preso por setenta dias, Freire foi submetido a longos interrogatórios. Queriam 

incriminá-lo como perturbador da ordem pública e social. Em setembro de 1964, optou pelo 

exílio, sendo acolhido na embaixada da Bolívia e, posteriormente, indo para La Paz, onde 
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permaneceria por pouco tempo, devido ao golpe de Estado que derrubou o governo 

democrático daquele país.  

Foi acolhido no Chile, onde permaneceu por quatro anos e meio, assessorando o 

governo chileno no Plano de Educação em massa, dedicando-se ao trabalho de formação de 

adultos camponeses. Tornou-se professor da Universidade Católica do Chile e consultor 

especial para a UNESCO.  

Foi nessa época, que escreveu os seus livros “Educação como prática da liberdade”, 

“Pedagogia do oprimido” e “Extensão e comunicação”. No primeiro, mostra o papel da 

educação na construção de uma sociedade nova e aberta, denunciando as estruturas que calam 

os indivíduos e anunciando a possibilidade real de uma educação libertadora pelas vias da 

consciência e da conscientização; no segundo livro, Freire explicita a lógica opressora da 

educação capitalista, desenvolvendo uma reflexão acerca da consciência 

opressora/dominadora em relação dialética com a consciência oprimida/dominada; o terceiro 

livro, por sua vez, “Extensão e comunicação”, retrata a sua experiência no Instituto de 

Capacitação e Investigação em Reforma Agrária (INCIRA) do Chile, preocupando-se em 

firmar a educação como prática da liberdade, que vai além da técnica, considera o ser humano 

como sujeito político/educável e perpassa a sua realidade como capacidade transformadora 

(GADOTTI, 1989, p.57). 

Em 1969, Freire foi morar nos EUA, em Cambridge, Massachussets, dando aulas na 

Universidade de Harvard como professor convidado. No ano seguinte, mudou-se para 

Genebra, onde desempenhou a função de consultor especial do Departamento de Educação do 

Conselho Mundial de Igrejas. 

Ainda em Harvard, publicou a sua obra “Ação Cultural para a Liberdade”, onde 

demonstra a impossibilidade real entre antagônicos, uma vez que para isso se requer iguais 

condições e reciprocidade. Freire se refere especialmente ao mote das relações 

neocolonizadoras existentes entre os países centrais e os países periféricos do mundo. 

Em Genebra, em 1975, Freire e sua equipe do Instituto de Ação Cultural (IDAC) são 

convidados pelo então ministro da Educação da República de Guiné-Bissau, antiga colônia 

portuguesa da África Ocidental, para contribuírem no programa nacional de alfabetização 

daquele país, assim como de muitos outros da região Africana. 

Paulo Freire foi um “andarilho” no mundo, mais como quem partilha uma experiência 

a ser reinventada do que propriamente um técnico. Estendeu a sua ação aos países irmãos da 

África como um educador dialético, capaz de descobrir junto com cada povo os próprios 

caminhos da conscientização e da libertação pela via de uma educação humanizadora. 
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Foi a década de 1970, o tempo de maior reconhecimento do papel de Paulo Freire 

como educador no cenário mundial. Mesmo não podendo voltar ao seu país, devido às 

negativas das autoridades brasileiras, Freire sempre manteve a expressão da sua brasilidade. 

Países de todo o mundo reconheceram o seu papel de intelectual político e inovador. Recebeu 

vários títulos e homenagens no exterior. O último deles antes de ser beneficiado pela anistia e 

retornar à sua Terra, após 15 anos de exílio, foi em Genebra, na Suíça. 

Passados 15 anos de exílio, aos 57 anos, Paulo Freire retorna ao Brasil. Um novo 

Paulo Freire renasce com o intuito de reaprender o país que o gerou para o mundo, segundo 

ele mesmo afirma: “... a cada momento descubro que é indispensável estar aqui para melhor 

entender toda a atual realidade. Quinze anos de ausência exigem uma aprendizagem e uma 

maior intimidade com o Brasil de hoje. Vim para reaprender o Brasil” (apud GADOTTI, 

1989, p.82). 

De volta ao Brasil em definitivo no dia 16 de junho de 1980, Paulo Freire aceitou o 

convite de lecionar como professor titular na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC) e na Universidade de Campinas (Unicamp). Sem contar, é claro, os inúmeros 

congressos, seminários, palestras e simpósios nos quais ele se fez presente. 

Em 1986, Freire é sucumbido pela dor da perda de Elza, sua primeira esposa. Dois 

anos mais tarde, casou-se novamente, com Ana Maria Araújo, filha dos seus grandes 

benfeitores e donos do Colégio Oswaldo Cruz, Genove e Aluízio Araújo. 

Em 1989, a convite da então prefeita eleita Luiza Erundina de Souza, Freire assume a 

Secretaria de Educação do município de São Paulo, prezando por ruma gestão democrática, 

colegiada, eficiente e responsável. Tentou implementar um novo paradigma educacional, 

assim como afirma a sua então esposa, Ana Maria Freire: 

 

Na gestão verdadeiramente democrática como jamais tinha conhecido a 
cidade de São Paulo, Paulo deu provas de que os trabalhos em colegiados, 
que promoveu e coordenou, quer de educadores/as e pessoal de apoio quer 
de pais e mães de alunos/as, que assim determina o estreito entendimento da 
Secretaria da Educação com a comunidade, levam à responsabilidade 
coletiva e à reinvenção de uma sociedade mais aberta e mais democrática, 
que dialeticamente se reflete na dinamização dos órgãos de decisão, no ato 
de educar, de instruir os alunos e alunas com mais eficiência, adequação e 
justiça (2006, p. 309), 

 

Dois anos após assumir a Secretaria de Educação de São Paulo, Freire pede 

exoneração do seu cargo de Secretário. Mesmo sendo um dos fundadores do Partido dos 

Trabalhadores (PT), e consciente dos embates esfacelados e esfaceladores das facções 
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pseudo-democráticas que rondavam a estrutura petista, sentia que a sua contribuição enquanto 

gestor já tinha sido cumprida. Cabia agora à sua equipe, liderada pelo novo Secretário Mário 

Cortella, darem continuidade ao projeto iniciado naquela gestão. 

Durante a sua “reaprendizagem do Brasil”, Freire não deixou de produzir. Produzia 

palestras, artigos e muitas outras formas de comunicar os resultados de sua aprendizagem. 

Logo que deixou a Secretaria de Educação da Cidade de São Paulo, escreveu o livro “A 

educação na cidade”, onde retrata os sonhos que permearam a sua gestão, o que foi possível 

realizar e o que ainda se vislumbrava como possibilidade de realização.  

Em 1992, escreveu “Pedagogia da Esperança”, onde o autor se reencontra com a 

Pedagogia do Oprimido e a sua práxis proposta ao mundo. Trata-se de um escrito da 

maturidade: marcado pela esperança nas pessoas e pelo mundo melhor (Ana Maria FREIRE, 

2006, p. 385).  

Seguidos a esses, Freire apresenta ainda cinco escritos que completam a aura da sua 

maturidade: “Política e Educação”, onde retrata a força da sua reflexão político-pedagógica, 

presente nos mais diferentes contextos do processo educacional; “Cartas a Cristina”, onde 

desenvolve um caminho existencial e epistemológico, clareando os porquês de reconhecer-se 

como educador numa existência atribulada, porém, permeada pela esperança na educação, na 

humanização das pessoas e do mundo; “Professora sim, tia não”, onde refaz com 

propriedade o caminho de reconhecimento da missão nobre de educadores e educandos, 

sublinhando a competência profissional e política dos educadores e educadoras; “Á sombra 

desta mangueira”, onde mais uma vez Freire se detém sobre a lógica mistificada do 

neoliberalismo político, debruçando-se sobre o mais além, sobre temas como a esperança, os 

limites das elites, a gestão democrática, a seriedade e a alegria, a dialogicidade e a fé.  

E, por fim, na sua última obra8, “Pedagogia da autonomia”, Freire retrata de forma 

breve e profunda os saberes necessários à prática pedagógica progressista. “Pedagogia da 

autonomia não é um livro a mais na extensa obra de Paulo. É o livro que sintetiza a sua 

pedagogia do oprimido e o engrandece como gente. É o livro-testamento de sua presença no 

mundo. Ofereceu-se nela, por inteiro na sua grandeza e inteireza” (IDEM, p. 389). 

O homem que se tornou “andarilho da utopia” e “cidadão do mundo” chegava à sua 

maturidade. Títulos e honras lhe foram conferidos, assim como homenagens e 

                                                 
8 Os últimos escritos de Paulo Freire foram 29 páginas deixadas manuscritas sobre a sua mesa de trabalho. Trata-
se de cartas pedagógicas que abordam com radicalidade e indignação os caminhos distorcidos da eticidade 
humana, especialmente em tempos de globalização e neoliberalismo. Esse conteúdo foi compilado junto a outros 
escritos, gerando a obra “Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos”, publicada pela 
UNESP e trabalhada com suas notas e apresentações pela sua esposa Ana Maria Araújo Freire. 
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reconhecimentos nacionais e internacionais. O homem que enfrentou a morte propondo a vida 

e educou gerações com a simplicidade de camponês e a profundidade dos “sábios da Terra”, 

faleceu no dia 02 de maio de 1997, no auge da sua existência de 76 anos de idade, deixando 

para o mundo o legado de uma educação da práxis e da libertação. 

 

 

1.2 O ser humano ante sua contextura de existência  

 

 
 “Educação e atualidade brasileira” é um imprimatur diagnóstico da situação 

educacional vigente no país. A realidade circunstancial e o ato pedagógico são colocados no 

centro das preocupações do autor, uma vez que a configuração de ambas as situações afirmam 

a vigência de uma concepção de ser humano enquanto ser aberto, circunstancial e disposto à 

transformação. Assim, cada sociedade vive os seus valores e o seu processo educativo a partir 

de opções históricas, capazes de refletir uma humanidade também histórica, aberta, 

desenvolvendo-se em proposições preenchidas de existência. 

 Com esse intuito, Freire apresenta uma concepção de homem marcada pela atualidade 

histórica que, por sua vez, afirma-se como um elemento a favorecer ou a dificultar a 

humanização integral do ser humano enquanto ser conectado à sua contextura. O homem aqui 

apresentado é o homem que é visto a partir de uma tarefa a ele imbricada:  

 
“colocar a educação a serviço da humanização de um homem entendido sob 
uma determinada perspectiva e, ao mesmo tempo, situado, datado 
historicamente”. Neste primeiro livro, Paulo Freire já delineava, claramente, 
as orientações que viria a imprimir as suas atividades pedagógicas. 
Começava por esclarecer qual era a sua concepção de homem. Depois, 
explicitava a sua compreensão da dinâmica da sociedade brasileira na época 
e declarava sua adesão a um particular projeto de realização dessa sociedade 
no futuro. Em seguida, examinava a educação sob essa dupla e 
complementar perspectiva de realização da sociedade desejável do Brasil” 
(BEISIEGEL, 1989, p. 25) 
 

 Na elaboração conceitual acerca do humano, está a base do edifício pedagógico 

desenvolvido nos anos subsequentes da vida intelectual e histórica de Freire. A abertura do ser 

humano enquanto ser histórico dá sentido ao processo educativo orgânico, em consonância 

com a sua contextura. A organicidade da educação está conectada à organicidade identitária 

do ser humano com as suas circunstâncias, com o seu ato histórico de existir. Comprometer-se 

com a própria existência, que é circunstancial, é exigência sine qua non do humano que 
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concretamente colore os seus atos de sentido, atos de existir. A vivência da autenticidade 

humana só é possível à medida que cada ser se integra com a sua realidade.  

 

A possibilidade humana de existir – forma acrescida de ser – mais do que 
viver, faz do homem um ser eminentemente relacional. Estando nele, pode 
também sair dele. Projetar-se. Discernir. Conhecer. É um ser aberto. 
Distingue o ontem do hoje. O aqui do ali. Essa transitividade do homem faz 
dele um ser diferente. Um ser histórico. Faz dele um criador de cultura. A 
posição que ocupa na sua ‘circunstância’ é uma posição dinâmica. Trava 
relações com ambas as faces de seu mundo – a natural, para o aparecimento 
de cujos entes o homem não contribui, mas a que ‘confere uma significação 
que varia ao longo da história’ (Corbisier, 1956:190) e a cultural, cujos 
objetos são criação sua (FREIRE, 2001b, p. 10). 

 
 A participação nos mundos da natureza e da cultura elabora o parecer identitário do ser 

humano enquanto detentor de características biológicas – identificado com os elementos 

cósmicos – e culturais – permeabilizado pela condição de ser também criador. A identificação 

da sua contextura, portanto, torna-se necessária para o vislumbre de ações de sentido. 

Somente a partir da contextura histórica em que está imerso, é que o ser humano torna-se 

capaz de emergir enquanto sujeito de consciência e crítica. 

 O ponto de partida da antropologia freiriana nesta obra é o homem brasileiro. O 

homem relacionado com as suas circunstâncias, integrado com a sua realidade. A afirmação 

do homem brasileiro se pauta na consciência da sua responsabilidade social e política.  

A partir da sua experiência no Serviço Social da Indústria (SESI) e movido pela 

efervescência do processo de redemocratização e inovação tecnológica, Freire aponta a 

necessidade de o homem brasileiro assumir a sua responsabilidade desde os núcleos mais 

circunstanciais aos mais complexos da sociedade. A ingerência do sujeito na sua contextura 

cotidiana é a possibilidade real de ingerência nos rumos da educação e da sociedade. Isso faz 

com que a identidade histórica se transforme em emersão do humano enquanto sujeito, capaz 

de amar a democracia e, ao mesmo tempo, torná-la fato na concretude de ações também 

democráticas. 

 O diálogo estabelecido entre os homens e as suas circunstâncias torna a experiência 

humana democrática. O saber democrático é um saber experimentado, intransferível pelo 

intelectualismo. Para o autor, não há democracia sem diálogo. Trata-se de um saber em 

dialogação9. O saber democrático é um saber dialogal. Ali dialogam os sujeitos que se 

                                                 
9 Esse conceito emerge da consideração refletida pelo autor acerca da existência de um clima cultural em que o 
homem brasileiro foi educado: a assistencialização. Para Freire, “’a assistencialização’ é o máximo de 
passividade do homem diante dos acontecimentos que o envolvem. Opõem-se ao conceito nosso de ‘dialogação’, 
que coincide com o de ‘parlamentarização’ do professor Gueiros Ramos. Enquanto na ‘assistencialização’ o 
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encontram como participantes e “criadores” de contexturas. Dialoga a instituição com o 

operário. Dialoga as instituições sociais com o ser sociável. O diálogo é o contraponto do 

assistencialismo que domestica o humano. Porque antidialógico, o assistencialismo massifica, 

desajuda o homem a ajudar-se, a recuperar-se enquanto sujeito envolvido pela sociabilidade 

presente em si e no grupo social a que pertence. 

 A consciência da responsabilidade é uma das necessidades fundamentais da alma 

humana, diz o autor. A partir da consciência dos seus problemas, o homem é lançado à 

consciência das suas necessidades. O homem é chamado à responsabilidade pelo seu ato livre 

de existir. 

 

É exatamente por isso que a responsabilidade é um dado existencial. Daí não 
poder ser ela incorporada ao homem intelectualmente, mas vivencialmente. 
No assistencialismo não há responsabilidade. Não há decisão. Só há gestos 
que revelam a passividade e “domesticação” do homem. Gestos e atitudes 
(IDEM, p. 16-17). 

 

 O homem e a mulher, portanto, se afirmam como existência: não mais abstratos e nem 

tanto universalizados enquanto conceitos vazios. Homens e mulheres são reconhecidos como 

seres concretos, factuais, relacionáveis e em relação. É esta a ideia de Freire quando começa a 

delinear os parâmetros da sua antropologia: afirmar e compreender a consciência intransitiva 

e transitiva do homem brasileiro.  Tal consciência, no entanto, só é possível à medida que se 

compreende também a sua contextura, as circunstâncias de interação entre o sujeito que se 

pensa biológico e se afirma como cultural. 

 Ponto de partida dessa compreensão é a identificação de uma antinomia fundamental 

da atualidade brasileira: a inexperiência democrática e a emersão do povo na vida pública 

nacional. Para Freire, são dois pólos da atualidade brasileira que jogam entre si: “de um lado, 

a ‘inexperiência democrática’, formada e desenvolvida nas linhas típicas de nossa 

colonização e, de outro, a ‘emersão do povo na vida pública nacional’, provocada pela 

industrialização do país” (2001b, p. 26). 

 O autor parte da realidade. Identifica a convivência paradoxal entre a possibilidade de 

ser e o imobilismo da permanência.  De um lado o vislumbre do homem brasileiro ante o 

iminente desenvolvimento; do outro lado, uma espécie de herança domesticadora, onde a 

consciência de ser é abalada pela tradição de passividade em que por tanto tempo fora imerso 

a cultura brasileira. A herança colonizadora, portanto quietista e silenciadora, acostumou o 

                                                                                                                                                         
homem queda mudo e quieto, na ‘dialogação’ ou na ‘parlamentarização’ o homem rejeita posições quietistas e se 
faz participante. Interferente. O assistencialismo é uma dimensão da ‘assistencialização’” (2001b, p. 28). 
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homem a ser ele mesmo, a não ser para frente. Acostumou o homem ao imobilismo de “não 

ser”.  

 O compromisso que se requer é o compromisso com a democracia. Isso inclui diálogo 

entre indivíduos e sociedade.  

 

A formação da personalidade democrática e a emergência da consciência 
crítica implicavam a aceitação das mudanças, a abertura ao diálogo, a 
tolerância diante dos desacordos, a introjeção da autoridade, o sentimento da 
responsabilidade, a busca de participação na construção da vida coletiva, a 
procura do aprofundamento da capacidade de reflexão sobre si mesmo, sobre 
os outros e sobre a circunstância. Envolviam, enfim, o desenvolvimento de 
traços de personalidade e de consciência entendidos pelo educador como 
fundamentos da possibilidade de compreensão e domínio, pelo homem, dos 
fatores e dos condicionamentos de sua existência individual e social, e como 
fundamentos da possibilidade de realização da democracia na vida social 
(BEISIEGEL, p.94) 

 

 É nesse intuito que surge o que Hélio Jaguaribe denomina de Ideologia do 

desenvolvimento (FREIRE, 2001b, 31). Trata-se do processo de superação, pelo homem 

brasileiro, do tipo de política clientelista e da inexperiência democrática imposta. Já não se 

pode mais chamar de elemento projectual tal superação. Urge, agora, como um imperativo 

sem o qual não se pode viver, o verdadeiro clima democrático instaurado pelo novo momento 

econômico e cultural.  

 O imperativo da superação transforma-se em afirmação da consciência do homem 

brasileiro. Freire constata as posturas de consciência assumidas pelo ser humano ante sua 

contextura.  

O homem assume a consciência intransitiva ou a consciência transitiva. A primeira 

centraliza os interesses em torno de formas vegetativas de vida, “suas preocupações se cingem 

mais ao que há nele de vital, biologicamente falando. Falta-lhe historicidade, ou, mais 

exatamente, teor de vida em plano mais histórico” (FREIRE, 2001b, p. 32); a segunda, por 

sua vez, se caracteriza por interesses acima dos vegetativos. Há, nela, “uma forte dose de 

espiritualidade, de historicidade (...). O homem alarga o horizonte de seus interesses. Vê mais 

longe” (Ibid., p. 32). 

 A consciência transitiva assume uma postura faseológica. Há, nela, duas fases: a 

ingênua e a crítica. A transitividade ingênua se caracteriza pela forma simples de interpretar 

os problemas. Pela superposição do tempo passado em detrimento do tempo presente. Pela 

transferência da responsabilidade e da autoridade. Pela tendência de manutenção dos 

elementos de “gregarismo” e de retorno ao “mágico” e “fabuloso”, presentes nos processos de 
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massificação. A transitividade crítica assume posicionamento oposto: aprofunda a 

interpretação dos problemas. Investiga causas. Recusa o quietismo. Contrapõe-se à 

massificação como forma de humanizar o homem. É abertura ao novo (Freire, 2001b, p. 34). 

 A consciência intransitiva não faz do homem brasileiro um ser comprometido com a 

sua existência. Não há uma captação de problemas. Não há uma abertura à suas resoluções. 

Mas o homem não é esse ser satisfeito com o ato gregário de existir.  

 Segundo Freire, o papel da consciência transitiva é tornar o homem mais permeável, 

vibrátil. A transitividade leva o ser humano ao compromisso. Compromete-se com a dinâmica 

entre existência e circunstâncias, entre o ser e o fazer. Trata-se de uma dialogação 

comprometida e comprometedora. O homem afirma-se, assim, como um ser aberto para a 

dialogação com os semelhantes e as suas circunstâncias. 

 

Por isso mesmo que existir é um conceito dinâmico. Implica uma dialogação 
eterna do homem com o homem, do homem com a circunstância. Do homem 
com o seu Criador. Não há como se admitir o homem fora do diálogo. E não 
há diálogo autêntico sem o mínimo de consciência transitiva. É essa 
dialogação do homem em torno das sugestões e até com as sugestões que o 
faz histórico (FREIRE, 2001b. p. 35). 

 

 O ser humano se afirma ontologicamente como um ser aberto. A finalidade do homem 

é perpassar a consciência ingênua e não ficar nela. Apesar de existir uma resposta mais aberta 

e de horizontes mais amplos, o fim de tal ação emancipadora é passar da consciência 

transitivo-ingênua para a consciência transitivo-crítica. Não é um processo automático. É um 

questionamento ao perigo da massificação. Essa promoção, para o homem brasileiro, 

acompanha a relação com a industrialização, elemento imperativo no processo em que se 

vivia tal efervescência.  

  A democracia do homem nacional deve ser um ato humanizador. Para isso, faz-se 

necessária a superação do ambíguo poder da industrialização. À medida que o homem no seu 

processo de produção se afirma e se desenvolve tecnicamente, há também o risco de uma 

massificação técnica, instrumental. 

 

Ao exigir dele comportamento mecanizado pela repetição de um mesmo ato, 
com que realiza uma parte apenas da totalidade da obra, de que se 
desvincula, “domestica-o”. Não existe atitude crítica total diante de sua 
produção. Desumaniza-o. Corta-lhe os horizontes com estreiteza da 
especialização exagerada. Faz dele um ser passivo. Medroso. “Ingênuo”. 
Diante da sua grande contradição: a ampliação das esferas de participação do 
nosso homem, para que marchemos, provocada pela industrialização e o 
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perigo de esta ampliação sofrer distorção com a limitação da criticidade, 
pelo especialismo exagerado da produção em série (IDEM, p. 42). 

 

 A superação de tal risco acontece pela educação. Mas a educação é apenas um 

processo a ser considerado. Não é possível uma coerência educacional sem a consideração da 

contextura em que está imerso tal processo. A afirmação do ser nacional passa pela 

apropriação autêntica do ser do país. É a integralidade identitária. Apropriar-se 

autenticamente da nacionalidade é tornar-se autenticamente nacional. Nisto, portanto, consiste 

a afirmação do ser humano enquanto sujeito e detentor do próprio pensamento: ver a si 

mesmo e conhecer-se tanto na totalidade quanto nas particularidades. 

 Se a humanização do sujeito acontece pela afirmação autêntica do ser nacional, torna-

se imprescindível a compreensão das linhas fundamentais do enraizamento da inexperiência 

democrática que, segundo Freire, está “situada originariamente no ‘ontem’ de nossa história. 

No tipo de formação que tivemos” (Ibid., p.59). 

 Na formação da identidade nacional não houve a criação de uma consciência 

participante, que fosse responsável pela feitura da própria sociedade. Não houve experiência 

de autogoverno. O homem brasileiro é filho de uma colonização predatória, exploradora e 

nada democrática. Não havia um amor à terra. Havia um sentimento de vinda interesseira e de 

ida com opulência10. O homem que se formou, assim o fez a partir de raízes culturais 

complexas de inexperiência democrática.  

No mutismo cultural11 está a gênese originária da negação identitária do homem 

brasileiro. As condições culturológicas fizeram chegar ao mutismo, à massificação e à 

concordância silenciosa de experiências contrárias à consciência democrática. Um tempo 

caracterizado pelo mandonismo e protecionismo dependentes. 

Freire percebe o perigo da permanência de uma estrutura de grande domínio. Propõe 

um clima diferente. Propõe a “dialogação” como passo necessário para a diminuição da 

distância social, abrindo caminhos para relações humanas autênticas. 
                                                 
10 Neste sentido, Freire se baseia em alguns escritos de pensadores da sua época. Dentre os quais ele enfatiza a 
idéia de Caio Prado: “A idéia de povoar, não ocorre inicialmente a nenhum (refere-se aos povos que ‘abordam a 
América’). É o comércio que interessa. E daí o relativo desprezo por este território primitivo e vazio que é a 
América; e inversamente, o prestígio do Oriente, onde não faltava objeto para atividades mercantis. A ideia de 
ocupar, não como se fizera até então em terras estranhas, apenas como agentes comerciais, funcionários e 
militares para a defesa, organizados em simples feitorias destinadas a marcadejar com os nativos e servir de 
articulação entre as rotas marítimas e os territórios cobiçados; mas ocupar com povoamento efetivo, isto só 
surgiu contingência, necessidade imposta por circunstâncias novas e imprevistas” (apud FREIRE, 2001b, p. 63). 
11 Sobre o termo “mutismo”, Freire assim expressa a sua concepção de “mutismo brasileiro” na algazarra dos 
primeiros comícios “democráticos” de uma democracia também importada: “Entendemos por mutismo brasileiro 
a posição meramente espectante que não se alterava em essência e só acidentalmente, com movimento de 
turbulência. Cessados os momentos de turbulência, a constante, mais uma vez, era o mutismo, o alheamento à 
vida pública” (2001b, p. 64). 
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O clima da “dialogação” é o das áreas abertas, não autarcizadas. Aquele em 
que o homem desenvolve o sentido da sua participação na vida comum. A 
dialogação implica a responsabilidade social e política do homem. Implica 
um mínimo de consciência transitiva que não se desenvolve nas condições 
apresentadas ou oferecidas pelo grande domínio. Não há autogoverno sem 
dialogação, daí ter sido entre nós desconhecido o autogoverno. Ou dele 
termos tido raras manifestações (Ibid., p. 65). 

  

 O “clima de dialogação” contrapõe-se à constante antropológica colonial: o homem 

esmagado pelo poder. É o questionamento ao quietismo comunitário e “protegido”.  

Reafirma-se o crescimento do sujeito. A sua voz se faz ouvir além dos púlpitos. Os contatos 

macro e microssociais vislumbram experiências de crescimento mútuo entre os grupos 

humanos. A humanidade do homem brasileiro começa a reencontrar as suas práticas cidadãs. 

A saudade de uma democracia antes tão pouco ou quase nada provada faz do processo de 

industrialização e dos novos ares de cidadania a possibilidade de novas condições para a 

formação do homem brasileiro.  

 Um novo sujeito se vislumbra no pensamento de Freire. Um sujeito 

incondicionalmente em dialogação. Mesmo parecendo um tanto eclético quanto ao universo 

de ideias e pensadores a que recorre, Freire identifica a afirmação do homem brasileiro à sua 

capacidade de consciência democrática. O autor parece concordar com Zevedel Barbu,12 

psicólogo romeno, quando reconhece que 

 

A democracia, antes de ser forma política é forma de vida, que se caracteriza 
sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no comportamento 
do homem. Transitividade que não nasce nem se desenvolve a não ser dentro 
de certas condições em que o homem seja lançado ao debate, ao exame de 
seus problemas e dos problemas comuns. Em que o homem participe (Ibid., 
p. 76). 

 

 Essa consciência gera uma passagem imperativa: da inexperiência democrática à 

dialogação. Somente através desse processo o homem brasileiro é lançado à sua real 

identidade. Isso porque Freire acreditava que a industrialização representava já o início da 

substituição da cultura colonial (FREIRE, 2001b, p. 82). A passagem de uma cultura 
                                                 
12 Esse é o trecho de Zevedel Barbu que Freire transcreve para justificar a sua tese de consciência democrática: 
“uma reforma democrática, ou uma ação democrática em geral, tem de ‘ser levada a efeito não apenas com o 
consentimento do povo, mas por sua mão’. Agora, isto é obviamente verdadeiro, mas requer certas qualificações. 
A fim de fazer sua sociedade ‘por suas próprias mãos’, os membros de um grupo têm de possuir considerável 
experiência em e conhecimento de administração pública. Necessitam também de determinadas instituições que 
lhes permitem participar na feitura de sua própria sociedade. Mas, eles precisam de algo mais: necessitam de 
uma estrutura de mentalidade, ou seja, certas experiências, atitudes, pré-noções e crenças partilhadas por todos, 
ou por uma ampla maioria” (2001b, p.77). 
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autoritária e externa para uma consciência democrática de autoridade interna, capaz de formar 

uma nova razão, a razão transitivo-crítica, e corporificar relações de organicidade e renovação 

da ‘atualidade brasileira’. 

 
 

1.3 A liberdade como prática de transcendência. 

 
 
 Educação como prática da liberdade (1967) propõe uma prática dialógica e anti-

autoritária. O diálogo é uma ação que configura a liberdade. São livres os homens e mulheres 

que encontram em seu meio as condições favoráveis, sejam elas políticas, sociais ou 

econômicas. Liberdade, aqui, é sinônimo de transcendência e comunhão. Transcendência pelo 

debruçar-se humano sobre a própria consciência e consciência do Outro; comunhão, enquanto 

integração que caracteriza o homem sujeito. 

 
Freire, seguindo sua ascendência personalista, menciona primeiramente a 
sua ligação com o Criador como sendo a “unidade fundamental”, todavia, 
caracterizará seu pensamento pela retomada da ideia de comunhão esboçada 
por Mounier. No mesmo texto – “Educação como prática da liberdade” – em 
que aponta a ligação com o Criador como “unidade fundamental”, esboça a 
ideia de comunhão, definida ali como integração que caracteriza o homem 
sujeito. Adaptado, não integrado, “o homem perde a capacidade de optar e 
vai sendo submetido a prescrições alheias que o minimizam”. Essa 
integração é fruto da liberdade, pois “toda vez que se suprime a liberdade 
fica ele um ser meramente ajustado ou acomodado” (SILVA, 2007, p. 197). 

 

 A transcendência e a comunhão, afirmadas por Freire, encontram o seu respaldo e 

sentido no existir humano, ponto de partida para todo e qualquer projeto educacional, uma vez 

que “não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” (FREIRE, 

2002a, p. 43). A “gentidade” do humano é entendida na compreensão da sua situação, na 

análise de suas condições. Esta gente sobre a qual Freire se debruça, neste ensaio, é a gente 

concreta da sociedade brasileira, realidade que o lança ao encontro de “partejamento” ante 

suas contradições. É uma análise que aponta para uma opção pelo amanhã, por uma nova 

sociedade pensada a partir dos parâmetros da libertação e não mais das elites que negavam a 

liberdade para o ser humano. A busca de uma sociedade-sujeito vem acompanhada pelo 

homem-sujeito, responsável pelo aparecimento de novas condições históricas: capazes de 

expulsar a opressão impregnada em si e de reconstruir a ação identitária de cada ser humano 

como sujeito da sua própria história. 
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 Se o ser humano é o centro das preocupações da sociedade, a sociedade assim também 

deve sê-lo, uma vez que é neste espaço que é configurada a ação humana. Neste sentido é que 

se pode afirmar que o homem configura as suas ações livres a partir do olhar sobre si mesmo 

e das perspectivas que lança sobre a sociedade. Nisso, o ser humano é afirmado a partir da sua 

conectividade com o mundo, com a sua capacidade de relação, transcendência e integração. 

 
O conceito de relações, da esfera puramente humana, guarda em si, 
conotações de pluralidade, de transcendência, de criticidade, de 
conseqüência e de temporalidade. As relações que o homem trava no mundo 
com o mundo (pessoais, impessoais, corpóreas e incorpóreas) apresentam 
uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos puros 
contatos, típicos da outra esfera animal. Entendemos que, para o homem, o 
mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser 
conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de 
relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. 
Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente 
de relações que é (FREIRE, 2002a, p. 47). 

 
 Sendo singular, o ser humano se afirma na pluralidade. E, diante da pluralidade de 

condições, a realidade se afirma pela sua condição livre de ser interferidor, ativo, nunca 

passivo. Quando a passividade toma conta do humano a partir de suas condições históricas é 

porque já se configura a dimensão imposta da unidimensionalidade, onde o inexorável 

determina o seu próprio ser e o tempo categoriza a realidade como única, tempo presente, 

incapaz de transcender.  

 Ser interferidor implica ser ativo. Implica dar sentido às dimensões que lhe são 

inerentes, a natural e a cultural. Além de ser biológico, naturalmente afirmado, o ser humano é 

interferidor pelo seu aspecto cultural, capaz de interferir na realidade para modificá-la. Além 

de viver, o ser humano existe. A dinâmica da sua natureza histórica lhe lança à consideração 

de que não basta estar no mundo, é necessário ser e estar com o mundo, pois  

 
Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e 
com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do 
existente com o mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, 
que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver. 
Transcender, discernir, dialogar (comunicar e participar) são exclusividade 
do existir. O existir é individual, contudo só se realiza em relação com outros 
existires. Em comunicação com eles (FREIRE, 2002a, p. 48-49). 

  

 Existir, portanto, aponta para uma liberdade que se afirma como transcendência. Além 

de ser um dado antropológico, a transcendência afirma-se como elemento da espiritualidade. 

O conceito de transcendência em Freire perpassa a sua transitividade histórica da sua 

consciência, capaz de auto-objetivar-se e distinguir um “eu” de um “não-eu”. A 
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transcendência humana está “na raiz da sua finitude. Na consciência que tem dessa finitude. 

Do ser inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação com o seu Criador. Exatamente 

porque, ser finito e indigente, tem o homem na transcendência, pelo amor, o seu retorno à sua 

fonte, que o liberta” (IDEM, p. 48). 

 A “excesso de tempo”, outrora afirmado pelas culturas iletradas, dava ao ser humano 

apenas a consciência de se estar no mundo. Ele não percebia a existência como um fazer-se, 

mesmo que constante.  Via-se num tempo constante, unidimensional. A consciência de 

finitude imprime um tempo pluridimensional, composto de momentos, não únicos, diferentes, 

capazes de dar sentido a uma totalidade histórica a partir do reconhecimento de condições que 

lhe são próprias. 

A consciência da temporalidade imprime a consciência da culturalidade, do fazer-se na 

história, da historicidade. O hoje, o ontem e o amanhã não são inexoráveis. Deles e neles 

emergem o processo humanizador, nunca dado, mas sempre buscado e construído pelo viver 

em transcendência. Isto porque “o homeme existe – existere – no tempo. Está dentro. Está 

fora. Herda. Incorpora. Modifica. Porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje 

permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-se” (Ibid., p. 49). 

O ato consciente da temporalidade integra o homem ao seu contexto. Essa integração 

acontece pela liberdade, quando se afirma como criador de História e de Cultura. 

Diferentemente da acomodação ou do ajustamento, diz Freire, a “integração resulta da 

capacidade de ajustar-se à realidade acrescida da de transformá-la a que se junta a de optar, 

cuja nota fundamental é a criticidade. O homem integrado é o homem sujeito” (2002a, p. 50). 

O tornar-se sujeito imprime no ser humano a luta constante pela sua humanização. 

Humanizando-se, humaniza a sua contextura, define as suas condições e categoriza a sua 

realidade. Criar, decidir e recriar a própria realidade é tarefa do homem integrado ao mundo, 

aos outros e à sua própria meta enquanto telos, que se apresenta como “a unidade fundamental 

que atualiza a essência do homem. Atualização esta que é objetiva e compreende em si a 

suprassunção da tensão que efetivamente impede a plenitude humana: a tensão 

opressor/oprimido“ (SILVA, 2007, p. 199). 

Apesar de ser um otimista diante da modernidade, Freire critica o seu caráter 

“coisificador”. Aceitar a coisificação ou a sobreposição de uns que oprimem sobre uma massa 

que é oprimida não configura um tempo de liberdade. Configura, sim, um retrocesso nas 

sociedades. 

Como em toda época, a modernidade também apresenta anseios, aspirações e valores 

que se configuram como nevrálgicos na composição do processo humanizador dos indivíduos 



39 
 

e do seu ambiente. As formas de ser, de comportar-se, atitudes, etc., são alguns dos elementos 

que compõem cada época histórica. Como tais, também exigem uma formação sólida para o 

desenvolvimento de um espírito flexível, capaz de superar o simples gregarismo e afirmar a 

sua liberdade. 

A sociedade em questão é a sociedade brasileira em trânsito. Falar de sociedade em 

trânsito significa identificá-la a partir de elementos que vão além das mudanças. Essas trazem 

inovações e parâmetros que saltam à vista e vislumbram ambientes e configurações sociais.  

Na sociedade em trânsito, a mudança é apenas um elemento dentre outros, onde o 

principal deles é o homem integrado, capaz de “apreender o mistério das mudanças”. Alheia à 

busca de novos temas e à compreensão deste mistério, a mudança corre o risco de maquiar a 

verdadeira transformação, afirmando-se apenas enquanto mudança de época, na maioria das 

vezes obliterando a possibilidade de uma mudança cultural, o que caracterizaria a mudança de 

trânsito. 

Na sociedade brasileira dos anos 60, o interesse da manutenção de uma sociedade 

apenas enquanto mudança de época estava ancorado na alienação cultural. As elites barravam 

um novo momento de trânsito, o momento de constante humanização. A força propositiva do 

presente anunciada em forma de novidade e mudança ficava para trás, uma vez que era 

negada ao povo a possibilidade de expressar-se e vislumbrar uma verdadeira transformação. 

Nesse sentido é que se pode dizer que “O momento de trânsito pertence muito mais ao 

amanhã, ao novo tempo que anuncia, do que ao velho. E que ele tem algo nele que não é dele, 

enquanto não pode ser amanhã” (FREIRE, 2002a, p. 56). 

Em “Educação e Atualidade brasileira”, Freire já anunciara a sua profunda esperança 

nas novas modalidades que se apresentavam a partir do desenvolvimento que trouxera 

mudanças na sociedade brasileira. No entanto, tornar essa sociedade em posição de “trânsito” 

requer uma postura radical: a de se tornar uma sociedade homogeneamente aberta. Isto 

significa passar da imersão enquanto massa para a “emersão” enquanto sujeitos democráticos, 

envolvidos pela atitude humanizadora (FREIRE, 2002a, p. 57). 

Mas para isso, urge uma opção radical do próprio homem que, pelo seu ato amoroso, 

não nega ao “outro” a liberdade. 

 
A radicalização, que implica no enraizamento que o homem faz na opção 
que fez, é positiva, porque preponderantemente crítica. Porque crítica e 
amorosa, humilde e comunicativa. O homem radical na sua opção, não nega 
o direito ao outro de optar. Não pretende impor a sua opção. Dialoga sobre 
ela. Está convencido de seu acerto, mas respeita no outro o direito de 
também julgar-se certo. Tenta convencer e converter, em ao esmagar seu 
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oponente. Tem o dever, contudo, por uma questão mesma de amor, de reagir 
à violência dos que lhe pretendam impor silêncio. Dos que, em nome da 
liberdade, matam, em si e nele, a própria liberdade. A posição radical, que é 
amorosa, não pode ser autoflageladora. Não pode acomodar-se passivamente 
diante do poder exacerbado de alguns que leva à desumanização de todos, 
inclusive dos poderosos (FREIRE, 2002a, p. 58-59) 

 

A opção feita por cada ser humano é a opção pela sua humanização e daqueles que 

com ele estão envolvidos no processo de libertação. Ora, o processo de libertação também 

inclui os que oprimem, pois somente consciente da realidade de opressão e da identificação 

dos seus sujeitos é que o ato de liberdade se sobrepõe enquanto opção radical originada no 

próprio amor humano.  

Com a sua opção radical, o ser humano radicaliza, não sectariza. O radical humaniza, 

o sectário, de direita ou de esquerda, desumaniza; o radical é criador porque ama, o sectário 

nada cria porque não ama; o radical, enfim, pode e deve, como sujeito, com outros sujeitos, 

ajudar e acelerar as transformações, na medida em que conhece para poder interferir; o 

sectário não pensa, pensam por ele e é na condição de protegido que é visto como quem 

jamais fará uma revolução verdadeiramente libertadora, precisamente porque também não é 

livre (FREIRE, 2002a, p. 60) Somente as pessoas livres, de opções radicais, é que são capazes 

de efetivarem um processo verdadeiramente revolucionário e libertador. 

O processo humanizador tem a ver com o destino democrático da sociedade em que 

vivem os homens e mulheres. Há democracia quando há opção radical. Onde há sectarismo 

não há processo de trânsito, não há liberdade, não há esperança. A sociedade em trânsito nutre 

o homem da sua condição de inacabado, percebendo que o irracionalismo da 

unidimensionalidade não completa e não complementa a “falta” que lhe é ontológica, a 

abertura que lhe é histórica.  

Diante do irracionalismo sectário - que lhe nega unidade - e da opção radical que brota 

da sua consciência de inacabamento, o ser humano aprimora o encontro com a esperança. 

Pois, segundo Freire, “só na convicção permanente do inacabado pode encontrar o homem e 

as sociedades o sentido da esperança. Quem se julga acabado está morto. Não descobre sequer 

sua indigência” (2002a, p. 61). 

É pela vitalidade da descoberta que o ser humano, em especial aquele que por muito 

tempo esteve imerso numa cultura de desesperança, começa a vislumbrar ao que Freire mais 

tarde irá chamar de consciência e conscientização. A consciência das condições em que estão 

imersos, dá aos homens e às mulheres a possibilidade de projeção, quando interpretam os 

anseios da própria sociedade. Mas não basta o reconhecimento das categorias estruturais em 
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que imersos estão os seres humanos. Algo a mais é preciso: o resgate da esperança. Este 

resgate, no entanto, só é possível quando há uma integração do tempo e do espaço humanos 

através da crítica que os descobre inacabados.  

A sociedade que abriga o homem brasileiro é vista por Freire como a que dá ao 

homem possibilidades de optar pela imersão ou emersão. A primeira, ainda que fazendo parte 

de uma ideologia culturalmente imposta desde os anos de 1500, porém, é sempre uma 

possibilidade a sua reprodução; a segunda, por sua vez, abre horizontes de rachadura e 

anuncia a época de trânsito. A emersão questiona a ordem da imersão. 

 
Se na imersão era puramente espectador do processo, na emersão descruza 
os braços e renuncia a expectação e exige a ingerência. Já não se satisfaz em 
assistir. Quer participar. A sua participação, que implica numa tomada de 
consciência apenas e não ainda numa conscientização – desenvolvimento da 
tomada de consciência – ameaça as elites detentoras de privilégios (FREIRE, 
2002a, p. 63). 

 

Essa consciência leva Freire a conceber o homem a partir da categoria de subversão, 

que o afirma como pessoa, como sujeito. O ser humano, em especial o homem brasileiro, por 

muito tempo fora demitido da sua condição de sujeito. Isso porque a História do povo 

brasileiro impregnou uma cultura de privilégios e de assistencialismos. Privilégios por 

garantir sobreposição de forças que buscavam manter a ordem defasada e que, por sua vez, 

massificavam as gentes por atos puramente assistencialistas.  

Para Freire, o assistencialismo contradiz a vocação natural da pessoa – a de ser sujeito 

e não objeto, e o assistencialismo faz de quem recebe a assistência um objeto passivo, sem 

possibilidade de participar do processo de sua própria recuperação – e contradiz o processo de 

‘democratização fundamental’ em que situados estavam os brasileiros (2002, p. 65). 

Há, portanto, uma dupla contradição que anula o homem: o perigo do assistencialismo 

e a violência do antidiálogo. O homem que recebe passivamente benesses para a existência 

não se dá conta do quanto é necessário ser sujeito, ajudar-se a si e aos outros a 

implementarem caminhos de superação das rachaduras que se fecharam em forma de estrutura 

melhor para a sociedade. Tal aceitação se configura como violência que, por sua própria 

natureza, já se afirma como antidialógica. 

A superação desse processo de antipatia ao diálogo acontece pela via de uma outra 

consciência: a da responsabilidade. O ser humano é um ser de responsabilidade. É esta 

responsabilidade uma necessidade da alma humana. Nas palavras de Simone Weil, “a 

satisfação desta necessidade, exige que o homem tenha de tomar a miúdo decisões em 
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problemas, grandes ou pequenos, que afetam interesses alheios aos seus próprios, com os 

quais, porém, se sente comprometido” (apud FREIRE, 2002a, p. 66). 

A responsabilidade do ser humano enquanto sujeito imprime decisão e compromisso. 

Assim como falamos anteriormente, uma dessas decisões é a autêntica opção em efetivar a 

passagem da intransitividade da consciência – características da imersão que evoca o quase 

incompromisso entre o homem e a sua existência – para a consciência transitiva – 

caracterizada por uma maior dialogação (2002a, p. 68). 

 É nessa passagem que se encontram as categorias consciência e responsabilidade. 

Esse encontro acontece a partir de uma  

 

educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, 
que se caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas. Pela 
substituição de explicações mágicas por princípios causais. Por procurar 
testar os “achados” e se dispor sempre a revisões. Por despir-se ao máximo 
de preconceitos na análise dos problemas e, na sua apreensão, esforçar-se 
por evitar deformações. Por negar a transferência da responsabilidade. Pela 
recusa a posições quietistas. Por segurança na argumentação. Pela prática do 
diálogo e não da polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas porque 
novo e pela não-recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de 
ambos, enquanto válidos. Por se inclinar sempre a argüições (FREIRE, 
2002a, p. 69-70) 
 

 Visto como massa, o ser humano perde a capacidade de diálogo. A principal tarefa, 

portanto, é abandonar o processo de massificação. A massificação faz o homem temer a 

liberdade. “Perde a direção do amor, prejudica seu poder criador. É objeto e não sujeito. E, 

para superar a massificação há de fazer, mais uma vez, uma reflexão. E dessa vez, sobre sua 

própria condição de ‘massificado’” (Idem, p.71).  

 O homem massificado é o homem desumanizado. A desumanização explicita as 

prescrições de um irracionalismo sectário. Para esse irracionalismo “surgia a humanização do 

homem como se fosse o seu contrário – a sua desumanização. E qualquer esforço neste 

sentido, como ação subversiva. E o crime dos que se engajavam neste esforço era o de crerem 

no homem, cuja destinação não é coisificar-se, mas humanizar-se” (Idem, p. 72). 

 O diálogo incomoda à medida que deseja humanizar o próprio ser humano. E, à 

medida que incomoda, reflete-se a condição culturológica em que nasceu o homem brasileiro: 

o mutismo da inexperiência democrática. Se a existência do homem brasileiro está fincada 

sobre a cultura do “mutismo” secular, é quase que natural a consideração de que houve o 
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silenciamento dos subversivos, o mutismo do diálogo e o cerceamento da comunicação entre 

sujeitos13. Assim sendo, a humanização do homem brasileiro é uma batalha a ser vencida. 

 A superação desse processo massificador, que é culturológico, acontece a partir da 

relação entre educação e conscientização. Noutras palavras: a humanização do ser humano é 

afirmada à medida que acontece a relação entre a consciência e a consciência crítica. É 

necessário, no entanto, passar de uma consciência primeira, a ingênua, para uma consciência 

segunda, a consciência crítica. 

 

Enquanto para a consciência crítica a própria causalidade autêntica está 
submetida à sua análise – o que é autêntico hoje pode não ser amanhã – para 
a consciência ingênua, o que lhe parece causalidade autêntica já não é, uma 
vez que lhe atribui caráter estático, de algo já feito e estabelecido. A 
consciência crítica “é a representação das coisas e dos fatos como se dão na 
existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais”. “A 
consciência ingênua (pelo contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os 
de fora e, por isso, se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe 
agradar” (...) É próprio da consciência crítica a sua integração com a 
realidade, enquanto que da ingênua o próprio é sua superposição à realidade 
(FREIRE, 2002a, p. 113).                                                                                                                              

 
 
1.4  Pedagogia do Oprimido e humanização. O ser humano enquanto ser inconcluso em 

busca do ser mais. 
 
 

O conjunto da obra de Paulo Freire apresenta uma complexidade de categorias e 

temáticas que se completam. Não é diferente em Pedagogia do Oprimido (2003). Escrito nos 

anos de 1960, este é um dos principais livros de Paulo Freire. Traduzido em dezenas de 

idiomas, representa o marco da introjeção do pensamento freiriano no mundo. 

 Em Pedagogia do Oprimido Freire desenvolve o discurso aproximativo com as 

categorias marxianas e marxistas. Reflete sobre as classes sociais e ao conflito que as 

dicotomiza. Disto resulta uma compreensão educacional mergulhada em tal conceituação. 

                                                 
13 Para explicitar o fato de que o Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas às experiências 
democráticas, Freire cita o Sermão de Pe. Antônio Vieira que assim se expressa: “o Brasil nasceu e cresceu sem 
experiência de diálogo. De cabeça para baixo, com receio da Coroa. Sem imprensa. Sem relações. Sem escolas. 
‘Doente’ (...) Comecemos por esta última palavra ‘infans’, infante, quer dizer o que não fala. Neste estado 
estava o menino Batista, quando a senhora o visitou, e neste estado estava o Brasil muitos anos que foi, a meu 
ver, a maior ocasião de seus males. Como doente não pode falar, toda outra conjectura dificulta muito a 
medicina. Por isso Cristo nenhum enfermo curou com mais dificuldade, e em nenhum milagre gastou mais 
tempo, que em curar um endemoniado mudo; o pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade foi o tolher-
se-lhe a fala: muitas vezes se quis queixar justamente, muitas vezes quis pedir os remédios de seus males, mas 
sempre lhe afogou as palavras na garganta, ou o respeito, ou a violência: e se alguma vez chegou algum gemido 
aos ouvidos de quem devera remediar, chegaram também as vozes do poder e venceram os clamores da razão” 
(Sermão da visitação de Nossa Senhora, pregado quando da chegada do Marquês de Montalvão, vice-rei do 
Brasil apud FREIRE, 2002a, p. 75). 
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Assim sendo, trata-se de uma educação que começa a ser delineada a partir do seu cunho 

político, enquanto aspectos acenados, e não plenamente políticos. 

 Segundo Scocuglia (2006), a singularidade desta obra é enriquecida não apenas pela 

sua existência individual, mas pelo reconhecimento de que ela é parte de uma tríade iniciada 

com Educação e atualidade brasileira e Educação como prática da liberdade e que constitui 

uma obra que se elabora e se reconstrói constantemente. Exemplo disso, é a composição da 

obra: nos três primeiros capítulos, foca-se o aprofundamento de temáticas anteriormente 

desenvolvidas em Educação como prática da Liberdade; o último capítulo, por sua vez, 

“marca a ultrapassagem e a prospecção teórica fundada nos conflitos sociais e na educação do 

oprimido nesses conflitos”. 

 Assim, conclui Scocuglia: 

 

(1) Em Educação e atualidade brasileira (1959), Freire defende uma 
prática educativa voltada para o desenvolvimento nacional e para a 
construção de uma democracia burguesa/liberal; (2) em Educação 
como prática da liberdade (1980a) advoga uma educação para a 
liberdade (existencial/personal) em busca da “humanização do 
homem”, via conscientização psico-pedagógica; (3) enquanto na 
Pedagogia do oprimido postula um processo educativo para a 
“revolução da realidade opressora”, para a eliminação da “consciência 
do opressor introjetada no oprimido”, via ação político-dialógica 
(2006, p. 56). 

 

 O ser humano apresentado em Pedagogia do oprimido é o homem do seu tempo, 

problematizado, angustiado, oprimido. Logo no início da sua obra, Freire dedica o seu livro 

àqueles para quem no decorrer de décadas de trabalho dedicou incansavelmente a sua vida: 

“aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles 

sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (2003c, p. 23). 

 A descoberta da condição em que se encontram é ponto fundamental para o processo 

de libertação dos homens. Não é alguém que os percebe em condições de desumanização 

apenas. A libertação acontece na autopercepção de sujeitos e na percepção da situação de 

outras individualidades. Acontece, assim, a descoberta do seu lugar no mundo e nas relações 

instituídas entre os sujeitos que estão neste mundo.   

 A criticidade institui-se pela percepção da condição dos sujeitos. A descoberta do 

outro lança o indivíduo à descoberta de si e à identificação com a situação existencial de 

outros. A descoberta de si implica uma busca do para si. A consciência de si lança o 

indivíduo à conscientização, ao para si da história. Há uma passagem do discurso da 
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liberdade – de cunho mais individual, mental e personal – para o discurso da libertação – de 

cunho mais social, que significa sair vitorioso nos conflitos sociais de classe.  

 Nesse sentido, concordamos que “não há libertação sem ‘humanização do homem’, e 

não há ‘humanização do homem’ (hominização) nos totalitarismos – sejam eles quais forem -, 

inclusive os do ‘socialismo real’” (SCOCUGLIA, 2006, p. 57).  

 Esses elementos são corroborados por Freire quando o mesmo faz a distinção logo no 

início da sua obra acerca dos conceitos de radicalização e sectarização. A primeira, enquanto 

elemento criador, nutrida pela criticidade libertadora; a segunda, por sua vez, é castradora, 

nutrida pelo fanatismo irracional que transforma a realidade em falsa realidade. Essa distinção 

é aplicada tanto aos sectários de esquerda quanto aos de direita. Ambos negam a liberdade. 

Tanto um quanto outro se apropriam do tempo, “de cujo saber se sentem igualmente 

proprietários, terminam sem povo, uma forma de estar contra ele” (2003c, p. 25-27). 

 O ser humano encontra-se, portanto, consigo mesmo. Problematiza-se e 

problematizando a si, problematiza a própria existência em meio a uma sociabilidade que lhe 

é própria. O problema central, então, é a questão da humanização. Não apenas enquanto 

elemento de valor, mas enquanto preocupação iniludível com própria condição identitária do 

ser humano.  

 Tanto a humanização quanto a desumanização encontram-se dispostas a partir da sua 

viabilidade ontológica quanto a sua realidade histórica. O grau perceptivo da efetividade da 

desumanização leva o ser humano problematizador a se dar conta de que há uma outra 

viabilidade na história, a da humanização. Segundo Freire, ambas, humanização e 

desumanização, “na raiz da sua inconclusão, os inscrevem [os homens e mulheres] num 

permanente movimento de busca. Humanização e desumanização, dentro da história, num 

contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e 

conscientes de sua inconclusão” (2003c, p. 30).  

  A humanização é o que constitui a vocação ontológica do ser humano. Vocação 

negada, porém, afirmada no encontro com a própria negação. À medida que é negada na 

prática da injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, é afirmada no 

anseio humano por liberdade, por justiça e pela recuperação da humanidade roubada. 

 

A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade 
roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é 
distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não 
vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é 
vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser 
adotar uma atitude cínica pela desalienação, pela afirmação dos homens 
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como pessoas, como “seres para si”, não teria significação. Esta somente é 
possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, 
não é, porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera 
a violência dos opressores e esta, o ser menos (FREIRE, 2003c, p. 30). 

   

 O ser menos, portanto, não pode ser reconhecido como vocação ontológica do ser 

humano, mas como distorção da condição ontológica do ser mais. A busca em recuperar a 

própria liberdade inscreve cada indivíduo como responsável em libertar a si e ao opressor. A 

libertação é tarefa dos oprimidos à medida que eles também libertam aqueles que os oprime. 

E isso só acontece por uma generosidade verdadeira, que parte dos “‘condenados da terra, 

dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizam. 

Lutando pela restauração de sua humanidade estarão, sejam homens ou povos, tentando a 

restauração da generosidade verdadeira” (IDEM, p. 31). 

 Inicialmente, percebe-se que o homem novo ainda não é concebido como aquele que 

supera a opressão, mas aquele que a reproduz, mudando apenas os sujeitos. O opressor se 

instala no oprimido que, por sua vez, ver como libertação, num primeiro momento, a inversão 

de papéis. O reconhecimento da sua antítese não garante ainda a sua síntese. Reconhecer o 

contrário não significa superar a contradição. Daí os indivíduos oprimidos darem um passo 

em vista não da libertação, mas da identificação. Trata-se de uma consciência primeira que, 

por ser assim, assume uma visão individualista. O opressor é o seu testemunho de homem. 

 Com o opressor introjetado na consciência individualista do oprimido, ainda se faz 

presente o medo da liberdade que, segundo Freire, “também se instala nos opressores, mas, 

obviamente, de maneira diferente. Nos oprimidos, o medo da liberdade é o medo de assumi-

la. Nos opressores, é o medo de perder a ‘liberdade’ de oprimir’” (Ibid., p. 33). 

 O primeiro passo, rumo à libertação, portanto, é vencer o medo da liberdade, que, por 

sua vez, é uma conquista efetivada pela busca permanente. E é esta busca permanente por 

liberdade que implementa a iminência da libertação. Trata-se de uma busca permanente que  

 

Só existe no ato responsável de quem a faz. Precisamente porque não a tem. 
Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela 
precisamente porque não a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, 
fora dos homens, ao qual inclusive eles se alienam. Não é uma ideia que se 
faça mito. É condição indispensável ao movimento de busca em que estão 
inscritos os homens como seres inconclusos (...). A libertação, por isto, é um 
parto. E um parto doloroso.  O homem que nasce deste parto é um homem 
novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-
oprimidos, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto 
que traz ao mundo este homem novo não mais opressor; não mais oprimido, 
mas homem libertando-se (Ibid., p. 34-35) 
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 Com essas considerações, Freire enfatiza a importância da práxis verdadeira, em que a 

objetividade e a subjetividade formam uma unidade dialética; em que a própria práxis é 

definida como “reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é 

impossível a superação da contradição opressor-oprimidos.” (Ibid., p. 38). Para expressar essa 

unidade dialética, Freire se reporta a Lukács, que defende a inserção crítica a partir da 

dialeticidade objetividade-subjetividade: “(...) Il doit, pour employer lês mots de Marx, 

expliquer aux masses leur propre action no seulement afin d’assurer la continuité des 

expériences revolucionnaires du prolétariat, mais aussi d’activer consciemment le 

développement ultériur de ces expériences” 14 (apud FREIRE, 2003c, p. 39). 

  A inserção crítica na história como processo de libertação está ligada à objetividade 

percebida, ao mundo como um “não-eu”, capaz de desafiar o próprio ser humano, fazendo-o 

buscar a dialeticidade ação e mundo, mundo e ação. Daí o próprio Freire dizer que “ação só é 

humana quando, mais que um puro fazer, é um quefazer, isto é, quando também não se 

dicotomiza da reflexão” (FREIRE, 2003c, p.40). 

 É nessa negação da própria dicotomia que acontece o ato rebelde do ser humano 

enquanto gesto de amor. A resposta dos oprimidos à violência do opressor é uma resposta 

paradoxalmente violenta, porém, geradora de amor. 

 

Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de 
ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do anseio de 
busca do direito de ser. Os opressores, violentando e proibindo que os outros 
sejam, não podem igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-
lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que 
haviam perdido no uso da opressão. Por isto é que somente os oprimidos, 
libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que 
oprime, nem libertam, nem se libertam (IDEM, p. 43). 

 
 
 Nesse sentido, é que se pode afirmar que o ato verdadeiramente humanizador é o ato 

consciente da superação e não da reprodução. Apesar de marcados por uma tensão 

concretamente provada, oprimidos e opressores refletem a opressão que os envolve, opressão 

nascida de um ato violento de poder. E este poder que dá ao opressor a autoconfiança de que 

somente ele é que pode ser livre, somente ele é que é detentor exclusivo do ter mais e cada 

vez mais em detrimento dos que têm menos e cada vez menos. Humanização para o opressor 

                                                 
14 “(...) Se deve, para empregar as palavras de Marx, explicar às massas sua própria ação não somente a fim de 
assegurar a continuidade das experiências revolucionárias do proletariado, mas também de ativar 
conscientemente o desenvolvimento ulterior destas experiências” (G. Lukács, Lenine. Paris, Études et 
Documentation Internationales, 1965, p. 62). 
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é apenas sua e não dos outros. Contrariar a sua humanização é subverter-se, é criar celeumas 

que contradizem a ordem estabelecida na estrutura social. 

Em um tom hermenêutico, poderíamos dizer que a humanização do opressor consiste 

sempre na necessidade existencial que ele tem de afirmar o ser menos do oprimido. Trata-se 

de uma situação em que a estrutura correta a ser seguida é a da lógica da subserviência, do 

silêncio quase mudo, do mutismo silencioso que foi feito para concordar, para reproduzir, 

para reconhecer a incapacidade dos fracos diante do poder dos fortes. 

A superação de tal dicotomia só se dará, diz Freire, pela adesão autêntica à causa de 

libertação. Significa comprometer-se em comungar com o povo enquanto processo de 

renascimento verdadeiro, assumindo as novas formas de estar sendo (FREIRE, 2003c, p. 48). 

Isso só faz o ser humano acreditar na superação da dicotomia que oprime, da dualidade que o 

faz descrente de si.  

Se a convivência dual com o opressor desenraíza o ser humano da sua própria 

identidade, urge a necessidade de que ele creia em si mesmo, pois só esta consciência é capaz 

de desalojar o opressor da convivência com o oprimido. Reconhecer-se humano na sua 

vocação ontológica e histórica de ser mais – eis a missão de cada indivíduo.  

Ao afirmar a ideia de que “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão” (IDEM, p. 52), Freire defende, sobretudo, o fato de que a 

ação para a liberdade precisa ser vista como ação com os oprimidos, sujeitos do próprio 

processo de libertação e responsáveis coletivos por esse processo. 

 

A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, “ação cultural” 
para a liberdade, por isto mesmo, ação com eles (...). A ação libertadora, 
reconhecendo a dependência dos oprimidos como ponto vulnerável, deve 
tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em independência. Esta, 
porém, na é doação que uma liderança, por mais bem-intencionada que seja, 
lhes faça. Não podemos esquecer que a libertação do oprimido é libertação 
de homens e não de “coisas”. Por isto, se não é autolibertação – ninguém se 
liberta sozinho –, também não é libertação de uns feita por outros (Ibid., 52-
53). 

 
 Referindo-se à concepção bancária da educação, Freire enfatiza o seu teor 

desumanizador. A concepção bancária da educação trava o diálogo e implementa a dicotomia 

homem-mundo. A libertação autêntica é humanização em processo e não uma coisa que se 

deposita nos homens. Na verdade, diz Freire, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (Ibid., p. 67). Assim o é 

também para o processo de humanização, uma vez que é este o fim da educação verdadeira e 

dialógica. 
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A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por 
desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora 
parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isto 
mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres 
inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica 
também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros 
animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se 
sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão (Ibid., p. 72-73). 

 
 A situação humanizadora é a que permite aos homens serem sujeitos das suas buscas, 

do seu inacabamento. Silenciar a voz dos sujeitos legítimos desse processo é negar-lhes a 

condição de ser em movimento para frente, em busca da afirmação da condição de ser mais. É 

nisto que consiste a verdadeira humanização dos homens e mulheres: o direcionamento ao ser 

mais. Um direcionamento que acontece na comunhão e na solidariedade dos “existires”. 

Segundo Freire, “ninguém pode ser, autenticamente, proibido que os outros sejam. Esta é uma 

exigência radical. O ser mais que se busque no individualismo conduz ao ter mais egoísta, 

forma de ser menos. De desumanização” (Ibid., p. 75). 

 A educação como prática da liberdade encontra a sua essência na prática do diálogo, 

na dialogicidade dos indivíduos. Se o oprimido é o ponto de partida do pensamento da 

pedagogia freiriana, assim também se afirma como lugar pedagógico, referência para a 

consciência geradora. O diálogo é concebido como um poder latente e sempre possível ao 

oprimido. O exercício do diálogo é a experiência da liberdade. 

 Um dos elementos principais, senão o fundamental, que identifica o diálogo como 

fenômeno humano é a palavra que, por si, já carrega as categorias ação e reflexão. Isso nos 

leva a compreender a afirmação de Freire de que a palavra para ser verdadeira precisa ser 

práxica, capaz de pronunciar e transformar o mundo. É essa mesma palavra que humaniza, 

que dá sentido à existência pronunciadora de sentido. 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o 
mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão (...). O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo 
mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu (...). 
Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os homens o 
transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 
ganham significação enquanto homens (...). Porque é encontro de homens 
que pronunciam o mundo, não deve ser doação do pronunciar de uns a 
outros. É um ato de criação. Daí que não possa ser manhoso instrumento de 
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que lance mão um sujeito para a conquista do outro. A conquista implícita 
no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. 
Conquista do mundo para a libertação dos homens (Ibid., p. 78-79). 

 

 Esse mesmo diálogo é elemento de libertação à medida que é fundado no amor, na 

humildade e na fé nos homens. No amor, há compromisso com a existência de si e dos outros; 

os homens que não tem humildade ou a perdem, diz Freire, não podem ser companheiros de 

pronúncia do povo; a fé nos homens existe antes mesmo do próprio diálogo. Antes mesmo de 

se encontrar com os outros homens, o homem dialógico já tem esta fé. Trata-se de uma 

relação horizontal, em que a interligação e confiança de um pólo ao outro é conseqüência 

(FREIRE, 2003c, p. 81). 

 O modo e as condições em que se realizam estas categorias é que levam Freire a 

afirmar que os homens vivem uma relação dialética entre os condicionamentos e a sua 

liberdade. Entre as situações limites15 e os atos limites. Situações limites enquanto 

“dimensões desafiadoras dos homens”, que incidem sobre elas através de “atos-limites”, 

apresentados como respostas transformadoras das próprias situações que se lhes apresentam.  

 As situações-limites são vistas, então, como elementos desafiadores e não germe de 

desesperança. O clima que se instaura é o da esperança e da confiança na superação dessas 

situações que, dando-se na história, requer sempre atos-limites, também históricos.  

Sendo histórico, o ser humano é consciência de si, um ser para si na história à medida 

que está sendo na história. O mundo existe porque sendo consciência, o ser humano lhe dá 

sentido através do seu ato de existenciar-se pela práxis, pela permanente transformação e 

libertação por ele implementada no tempo. 

Um dos temas geradores16 fundamentais é a libertação, que indica o seu contrário, o 

tema da dominação, característica antropológica da própria época. Portanto, “para alcançar a 

meta da humanização, que não se consegue sem o desaparecimento da opressão 

desumanizante, é imprescindível a superação das ‘situações-limites’ em que os homens se 

acham quase coisificados” (IDEM, p. 95). 

                                                 
15 No que toca ao conceito de situações limites, Freire afirma que se trata de “dimensões desafiadoras dos 
homens, que incidem sobre elas através de ações que Vieira Pinto chama de ‘atos limites’ – aqueles que se 
dirigem à superação e à negação do dado, em lugar de implicarem sua aceitação dócil e passiva (...) Para Vieira 
Pinto, as ‘situações-limites’ , não são contorno infranqueável onde terminam as possibilidades, mas a margem 
real onde começam todas as possibilidades; não são ‘a fronteira entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e 
o ser mais’ (mais ser)” (FREIRE, 2003c, p. 90). 
16 Segundo Freire, “estes temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão, 
como a ação por eles provocada, contêm em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por 
sua vez, provocam novas tarefas que devem ser cumpridas” (2003, p. 93). 
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Os seres humanos encontram-se, portanto, entre duas teorias que se afirmam tanto 

num âmbito antropológico quanto no âmbito educativo. Se é verdade que a visão de homem 

define a visão de educação que, por sua vez se dialetiza em constante movimento de 

complementaridade conceitual e prática, não é menos verdade dizer que os homens são seres 

de práxis justamente porque sujeitos de quefazer, sujeitos de práxis revolucionária. 

A partir deste quefazer enquanto práxis revolucionária17 é que se percebe dois tipos de 

teoria da práxis revolucionária: a dialógica e a antidialógica. A práxis verdadeira é a dialógica 

que é admiradora do mundo, denunciando-o e pronunciando-o para a sua verdadeira 

humanização; a práxis antidialógica (falsa que é), por sua vez, mantém o povo à sombra da 

dominação, não é revolucionária e está a serviço de uma sectarização indiscutivelmente 

mórbida (FREIRE, 2003c, p. 123).  

Para Freire, o humanismo concreto é caracterizado por um maior diálogo: 

 

A nossa convicção é a de que, quanto mais cedo comece o diálogo, mais 
revolução será. Este diálogo, como exigência radical da revolução, responde 
a outra exigência radical – a dos homens como seres que não podem ser fora 
da comunicação, pois que são comunicação. Obstaculizar a comunicação é 
transformá-los em quase “coisa” e isto é tarefa e objetivo dos opressores, não 
dos revolucionários. É preciso que fique claro que, por isto mesmo que 
estamos defendendo a práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo 
nenhuma dicotomia de que resultasse que este fazer se dividisse em uma 
etapa de reflexão e outra, distante, de ação. Ação e reflexão se dão 
simultaneamente (2003c, p. 125). 

 

 É a partir desta concepção de diálogo revolucionário, que passa pela práxis, que o 

autor desenvolve a consciência do conceito de comunhão como categoria libertadora e biófila: 

“enquanto no processo opressor é lícito dizer que alguém liberta alguém, no processo 

revolucionário, já não se pode afirmar que alguém liberta alguém, ou que alguém se liberta 

sozinho, mas os homens se libertam em comunhão” (Ibid., p. 130). 

 Freire explicita os pontos fundamentais do que ele entende por teoria da ação dialógica 

e teoria da ação antidialógica partindo da consideração práxica da revolução libertadora. A 

primeira, revolucionário-libertadora; a segunda, opressora. O desenvolvimento da 

compreensão freiriana acerca dessas concepções se pauta em pilares que se apresentam como 

                                                 
17 Para Freire, assim como existem as teorias da ação dialógica e da ação antidialógica, também pode-se aplicar 
tais conceitos aos seus sujeitos que, por sua vez, se afirmam como lideranças: “a liderança revolucionária não 
pode repetir  os procedimentos da elite opressora. Os opressores, ‘penetrando’ os oprimidos, neles se 
‘hospedam’; os revolucionários, na práxis com os oprimidos, não podem tentar ‘hospedar-se’ neles. Pelo 
contrário, ao buscarem, com estes, o ‘desejo’ daqueles, devem fazê-lo para conviver, para com eles estar e não 
para neles viver” (FREIRE, 2003c, p. 124). 
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antagônicos e de horizontes práxicos diferentes. Esquematicamente, assim Freire compreende 

as duas teorias: 

 

TEORIA DA AÇÃO ANTIDIALÓGICA  TEORIA DA AÇÃO DIALÓGICA  

Conquista  Co-laboração 

Dividir para manter a opressão Unir para a libertação 

Manipulação Organização 

Invasão cultural Síntese cultural 

 

 Explicitando a teoria da ação antidialógica, Freire afirma que é próprio dessa teoria a 

tentativa de manter a matriz cultural que acostumou o oprimido a alojar o opressor. Num 

primeiro momento, a conquista é apresentada como um ato necrófilo, gerador de mitos 

antidialógicos e opressores, capazes de manter o ser humano numa condição de inferioridade 

ontológica dos oprimidos e superioridade dos opressores; em seguida, a divisão para manter a 

opressão, caracterizada por uma visão focalista dos problemas e não na visão deles como 

dimensão de uma totalidade; a manipulação, por sua vez, “aparece como uma necessidade 

imperiosa das elites dominadoras, com o fim de, através dela, conseguir um tipo inautêntico 

de ‘organização’, com que evite o seu contrário, que é a verdadeira organização das massas 

populares emersas e emergindo” (FREIRE, 2003c, p. 145); e, por fim, a invasão cultural que 

tem “uma dupla face. De um lado, é já dominação; de outro, é tática de dominação (...). 

Quanto mais se acentua a invasão, alienando o ser da cultura e o ser dos invadidos, mais estes 

quererão parecer com aqueles: andar como aqueles, vestir à sua maneira, falar a seu modo” 

(IDEM, p. 151). 

 Paradoxal à teoria da ação antidialógica está a teoria dialógica, sobre a qual Freire 

discorre nos seguintes pontos característicos: a co-laboração enquanto processo em que os 

sujeitos deixam de ser objetos da mera conquista, deixam de ser “coisa” para assumirem a 

condição de sujeitos enquanto encontro, comunicação e diálogo. Esses sujeitos “se encontram 

para a pronúncia do mundo, para a sua transformação” (Ibid., p. 166); a união para a 

libertação diferencia-se da divisão que mantém a opressão; a organização supera o ato 

manipulador da ação antidialógica. “A organização não apenas está diretamente ligada à sua 

unidade, mas é um desdobramento natural desta unidade das massas populares” (Ibid., p.175); 

na síntese cultural, enfim, há a superação de todo e qualquer aspecto induzido. “Na síntese 

cultural, os atores, desde o momento em que chegam ao mundo popular, não o fazem como 
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invasores (...). Se integram como os homens do povo, atores, também, da ação que ambos 

exercem sobre o mundo” (Ibid., p. 180). 

  É a partir dessas duas concepções que Freire aponta, portanto, para uma humanização 

que leve em conta a opção pela práxis libertadora e é assim também que deve se portar o 

homem novo, “pronunciador” da própria condição de ser em libertação. 

 

Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação 
opressora, os oprimidos, para se libertarem, igualmente necessitam de uma 
teoria da ação. O opressor elabora a teoria de sua ação necessariamente sem 
o povo, pois que é contra ele. O povo, por sua vez, enquanto esmagado e 
oprimido, introjetando o opressor, não pode, sozinho, constituir a teoria de 
sua ação libertadora. Somente no encontro dele com a liderança 
revolucionária, na comunhão com ambos, na práxis de ambos, é que esta 
teoria se faz e se re-faz (2003c, p. 183). 

 

 

1.5   O ser humano: sujeito infinito de possibilidades 
 

 

 Os diferentes modos de pensar a educação sempre vieram acompanhados por 

concepções antropológicas (FREIRE, 2002b, p. 51). Parece-nos impossível pensar a educação 

como elemento de humanização senão a partir da concepção de ser humano que a envolve. O 

ser humano como sujeito e consciência de si, eleva a existência do ser-aí ao vislumbre de uma 

transcendência que se apresenta como meta educacional, isto é, como sentido, capaz de 

fundamentar toda e qualquer ação em torno de sujeitos educáveis e históricos.  

 A educação crítica, práxica e libertadora ancora-se na incapacidade do ser humano de 

afirmar a história como inexorável, dada, acabada. Carregada de possibilidades realizadoras, a 

condição humana abarca o caminho prospectivo de humanização. Reconhecer-se como ser 

humano não basta ao processo de emancipação. Urge ter consciência da sua humanidade, do 

seu inacabamento e da sua perene condição de ser para-frente, marcado pelos limites da 

história e realizado pela latência existencial do inédito-viável. 

 O ser humano não é um sujeito da inexorabilidade. É um sujeito histórico. Marcado 

pelas possibilidades de Ser mais. O “ser mais" freiriano perpassa os conceitos e apresenta-se 

na história como possibilidade emancipadora. Olha para o humano-sujeito a partir das 

categorias de incompletude e, consequentemente, projeta-se como ser que só se realiza em 

relação.  
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O humano que existe na natureza é o único com possibilidade de saber-se incapaz já 

chegado. É o único que tem a consciência do inacabamento e, como tal, afirma-se como 

sujeito de busca, de transcendência.  

Como refletimos anteriormente - já na sua tese doutoral apresentada à Universidade de 

Recife e que posteriormente foi lançada como a sua primeira obra teórica sistematizada -, 

Paulo Freire já esboça ali a concepção de homem que o acompanharia no seu quefazer 

educacional.  

O quefazer educacional considera a gama de circunstâncias que envolvem o humano. 

É impossível propor uma educação que seja alheia ao universo das circunstâncias do sujeito, 

ao seu mundo, à realidade cultural, nos quais se afirmam a identidade e a complexidade do 

inacabamento, do ser que sendo-aqui se lança como ser-para-frente, para novamente ser-aí na 

história. 

Curiosidade e inconclusão formam os trajetos existenciais da conectividade do ser 

humano com o mundo. Cada pessoa, na sua singularidade, é um ser de relação, um ser para a 

diversidade. No diverso, encontra-se a certificação de que pela sua natureza, que é aberta, 

inconclusa e projectual, o ser humano é um ser situado pelas condições do seu ambiente, da 

especificidade do seu meio, criado, marcado, vivido.  

O vislumbre do ser sujeito passa pela consciência que o ser tem de si e do 

compromisso que assume com as suas circunstâncias. “É condição de sua própria existência o 

seu compromisso com essa ‘circunstância’ em que inegavelmente aprofunda suas raízes (...). 

O homem não vive autenticamente enquanto não se acha integrado com a sua realidade. 

Criticamente integrado com ela (FREIRE, 2001b, p. 11).  

O edifício da educação práxico-crítica de Paulo Freire é formado, portanto, pelo 

alicerce da sua visão de homem e de mulher na história. Tornar-se sujeito é um quefazer do 

próprio ser humano. Somente através da consciência de si é que o ser humano pode tornar-se 

um em si no mundo. Nisso, a constância de uma concepção enraizada na historicidade sempre 

acompanhou Freire. Os diferentes contextos e itinerários em que desenvolveu o seu pensar 

pedagógico não esteve jamais alheio ao seu pensamento de ser humano, originado nos 

primórdios das suas reflexões acerca da educação. 

A partir das afirmações desenvolvidas por Paulo Freire no início da sua produção 

teórica, desejamos propor o estudo da sua constante insistência em afirmar o humano a partir 

da sua consciência de saber-se curioso, inacabado e conectivo com o mundo.  

Para tanto, desenvolveremos o nosso estudo da concepção freiriana do ser humano em 

dois momentos: no primeiro, debruçar-nos-emos sobre as obras que de imediato identificamos 
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como que ampliadoras do pensamento Freire, incluindo às de retorno ao seu lócus primaz de 

existência: o Brasil; no segundo momento, por sua vez, voltaremos o nosso olhar sobre as 

obras que identificam, que ampliam mais ainda o seu pensamento, quando o mesmo se 

debruça sobre as temáticas que abrangem a relação mais direta e atual da prática educativa, 

envolvendo educadores e educandos no contexto de uma escola formal e de um compromisso 

político-partidário mais contundente. 

  

 

1.5.1 Historicidade e Inconclusão – mergulho humano no processo de humanização 

 

 

 A humanização no pensamento de Freire insiste na capacidade que cada indivíduo tem 

de assumir-se como sujeito criador, capaz de produzir cultura e determinar as condições 

existenciais nas quais ele se encontra. Isso não seria possível senão pelo processo clarificador 

da consciência do próprio ser humano, capaz de comprometer-se com a sua realidade e 

projetar-se em forma de emancipação relacional com o mundo e com os semelhantes 

(BEISIEGEL, 1989, p. 30). 

 A história, enquanto processo da entificação humana, e o mundo, enquanto lócus 

histórico da existência, assumem uma postura profundamente dialética. Assumem a forma de 

um antagonismo existencial, sem necessariamente excluirem-se entre si, uma vez que tanto o 

ser humano quanto o mundo participam de uma mesma natureza que os criou e torna-os 

parceiros de trajetos humanizadores. Neles, corroboram-se a consciência de ser do indivíduo e 

a natureza existente do mundo natural. 

 Movido por essa concepção, Freire reaviva na volta do seu contexto de empréstimo18 a 

intrínseca relação entre o ser humano e o mundo, já explicitada em obras anteriores escritas 

no exílio.  

 No processo de retorno para o seu contexto de origem, Paulo Freire é antecedido pela 

publicação de duas obras suas: Conscientização: teoria e prática da libertação (1980) e 

Educação e mudança (1981). A peculiaridade dessas obras encontra-se no fato de que 

assumem a tradução portuguesa em época de retorno.  

                                                 
18 Entendemos esta expressão como sendo a de melhor tradução do tempo cronológico e existencial em que 
Paulo Freire passou no exílio. Trata-se da totalidade de momentos únicos que se corroboram no conjunto das 
suas vivências na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos, na Suiça e na África. A melhor explicitação do 
significado desse termo encontra-se no escrito biográfico de Ana Maria Freire intitulado Paulo Freire – uma 
história de vida. 
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 Conscientização: teoria e prática da libertação (1980) refere-se a uma coletânea 

organizada pelo Instituto Oecuménique au Service du Développement des Peuples (Inodep). 

Ali, Freire discorre o seu discurso em três partes fundamentais: revive fatos da sua vida e da 

sua experiência em existência, elabora uma relação clara quanto às concepções de 

alfabetização e conscientização e, por fim, desenvolve um dos conceitos fundantes do seu 

pensamento que é a práxis da libertação. 

 Educação e Mudança marca propriamente o retorno de Paulo Freire ao Brasil, no 

entanto, é uma tradução do já anteriormente lançado em 1976 Educacion y cambio, que nos 

oferece alguns escritos de Freire publicados em espanhol. O conjunto desses ensaios explicita 

a preocupação com o compromisso da inserção dos sujeitos da educação e do próprio 

processo educacional como elementos de mudança na sociedade. É nesse contexto que Freire 

retoma o tema da conscientização como elemento fundante do processo de humanização e 

libertação do ser humano. 

 Não nos deteremos sobre esses escritos. Uma vez que são ensaios que, por questões 

metodológicas, não fazem parte do conjunto das obras escolhidas, quisemos utilizá-los 

enquanto suportes para melhor compreendermos o que de certa forma formou o edifício 

teórico-epistemológico do pensamento freiriano. 

 Ação cultural para a liberdade e outros escritos (1975) é o título dado por Paulo 

Freire à edição brasileira cujo título original era “Ação cultural para a libertação”. Para 

evitar a censura do governo vigente na época, o autor foi aconselhado a trocar o termo 

“ libertação” pelo termo “liberdade”. Neste livro, encontram-se vários textos escritos entre 

1968 e 1974, frutos de seminários e debates com diferentes grupos que viviam a intensidade 

do momento histórico. É nessa obra que estão os principais escritos dele sobre a Teologia da 

Libertação e a crítica às cartilhas. 

 Nessa obra, Freire reafirma o conceito de ser humano como ser histórico, marcado 

pela temporalidade, capaz de se mover no mundo, de optar, de decidir e de valorar. A ação 

humana, diz Freire, “ingênua ou crítica, envolve finalidades, sem o que não seria práxis, ainda 

que fosse orientação no mundo. E não sendo práxis, seria ação que ignoraria seu próprio 

processo e seus objetivos. A relação entre a consciência do projeto proposto e o processo no 

qual se busca sua concretização é a base da ação planificada dos seres humanos, que implica 

métodos, objetivos e opções de valor” (2002b, p. 52). 

 O ser humano não se restringe à condição de classe dominada. A dominação nega-lhe 

o caráter criador e teleológico inerente à sua condição. É nesse sentido que o ser humano só se 

humaniza à medida que lhe é possibilitado o diálogo entre subjetividade e objetividade, 
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compreendendo o verdadeiro significado da sua presença no mundo. Numa condição de 

classes, expressar o ser que é, implica também dizer o mundo e, para tal, requer-se exercer o 

direito de dizer a palavra. Palavra que humaniza e que une de forma dialógica o pensar e o 

agir. À medida que o ser humano percebe este significado, assim também vai assumindo a sua 

capacidade de expressão, sua capacidade de linguagem, forma humana de efetivar o seu poder 

criador e recriador. 

 A chegada a este estágio é antecedida pela consciência de sujeito, gerada no processo 

de percepção de que esse sujeito também é um sujeito de classe. O lugar que o sujeito ocupa 

nesse território de antagonismos, é determinante para direcionar a sua ação e o seu papel no 

mundo. Não basta ao ser humano, no entanto, reconhecer conscientemente a situação que lhe 

cerca e a relação estabelecida entre ambos. É necessário ir além da consciência. A consciência 

dá a possibilidade do ser humano identificar as codificações. A descodificação é o mais além 

da consciência. Iniciar um processo de descodificação é iniciar a passagem da consciência 

ingênua para a consciência crítica, geradora da conscientização.  

Além de ser de consciência, o ser humano é compreendido por Freire como sujeito de 

conscientização, pois é ela mesma um fenômeno humano que leva em consideração o tempo e 

o espaço dos sujeitos que, dialeticamente integrados, tornam-se atos “hominizantes”, capazes 

de desvelar a realidade (2002b, p. 175). 

Quando se refere aos oprimidos e dominados da sociedade, para quem a educação tem 

a missão de trazer-lhes elementos de transformação, Freire reconhece que 

 

somente os seres que podem refletir sobre sua própria limitação são capazes 
de libertar-se desde, porém, que sua reflexão não se perca numa vaguidade 
descomprometida, mas se dê no exercício da ação transformadora da 
realidade condicionante. Desta forma, consciência de ação sobre a realidade 
são inseparáveis constituintes do ato transformador pelo qual homens e 
mulheres se fazem seres de relação. A prática consciente dos seres humanos, 
envolvendo reflexão, intencionalidade, temporalidade e transcendência, é 
diferente dos meros contatos dos animais com o mundo (FREIRE, 2002b, p. 
78). 
 

Assim, Freire se contrapõe às posturas humanistas que acreditam idealisticamente que 

a humanização é um processo alheio à história, fora da realidade e indiferente às relações dos 

seres humanos. Para ele, tanto humanização quanto desumanização são processos que só 

acontecem na história dos homens e das mulheres.  Na sua reflexão acerca do tema da 

humanização e as suas implicações educativas, assim se expressa: 
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No momento mesmo em que nos aproximamos, criticamente, a este processo 
e o reconhecemos como um tema, somos obrigados a apreendê-lo, não como 
um ideal abstrato, mas como um desafio histórico em sua relação 
contraditória com a de desumanização que se verifica na realidade objetiva 
em que estamos. Isto significa que desumanização e humanização não 
podem ocorrer a não ser na história mesma dos homens, dentro das 
estruturas sociais que os homens criam e a que se acham condicionados. A 
primeira, como expressão concreta de alienação e dominação; a segunda, 
como projeto utópico das classes dominadas e oprimidas. Ambas 
implicando, obviamente, a ação dos homens sobre a realidade social – a 
primeira, no sentido da preservação do “status quo”; a segunda, no da radical 
transformação do mundo opressor (2002b, p. 115). 

 

 Cartas a Guiné Bissau (1978) é a exposição da experiência de Freire com a sua equipe 

em um programa de educação de adulto que visava à reconstrução da Guiné Bissau logo após 

a sua independência do domínio português. São dezessete cartas escritas para Mário Cabral, 

Comissário de Estado para Educação e Cultura da Guiné Bissau, e aos membros da comissão 

de alfabetização. Somados a essas cartas, o livro ainda compreende três ensaios teóricos de 

Paulo Freire sobre a relação e as análises das condições de trabalho na Guiné Bissau. Foram 

escritas em Genebra, de janeiro de 1975 à “primavera de 1976” quando, por ocasião da 

criação do Instituto de Ação Cultural (IDAC), ligado ao Conselho Mundial de Igrejas, que 

muito ajudou na organização dos países nacionais africanos, por meio da educação. 

  

O enfoque principal da obra é de que a ajuda verdadeira é aquela em que os 
envolvidos nela se ajudem mutuamente e, assim, cresçam no esforço comum 
de conhecer a realidade opressora que desejam transformar. Por conseguinte, 
aqueles que ajudam não dominam mas cooperam com os que são ajudados. 
A própria ajuda de Freire e de sua equipe, na implantação de uma ação 
alfabetizadora na Guiné Bissau originou-se, de fato, in locum, não 
constituindo, desta forma, numa mera transposição de experiências 
anteriores. Todo o livro demonstra, portanto, a coerência da proposta 
pedagógica de Freire, ou seja, o ato de ensinar se encontra vinculado ao de 
aprender e vice-versa (GADOTTI, 2002, p. 269). 

   

 O primeiro encontro de Freire com a África não se deu com a Guiné Bissau, mas com 

a Tanzânia. O chão africano de alguma maneira reafirmava a brasilidade. Tal era a 

identificação do autor com o contexto africano que o próprio Freire recorda que ao pisar pela 

primeira vez o chão africano, assim o fazia como quem voltava e não como quem chegava 

(FREIRE, 1978, p. 13).  

 A colaboração com o processo de resgate da identidade nacional do povo de Guiné 

Bissau através da Alfabetização é o resgate da própria fé que os nacionais deveriam ter em si 

e na elaboração de caminhos que superassem a educação colonial e a cultura do silêncio que 
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lhes foram impostas por anos. A colonização “desafricanizou” os nacionais, estendendo-se à 

mente e às práticas daqueles que deveriam ser sujeitos. 

 É por isso que a ação de Freire e de sua equipe não se baseia em mais um ato de 

colonização das mentes e da própria “nação”. Ponto de partida desta relação é a própria 

realidade do povo de Guiné Bissau. Agora não mais escravos da consciência intransitiva, mas 

itinerantes de uma consciência transitivo-ingênua que, dependendo do seu processo, poderia 

se transformar em processo de consciência crítica à medida que fosse caminho de libertação.  

Freire parte da realidade revolucionária em que se encontra aquele povo. Trata-se de 

uma luta por libertação. E não há libertação se não começar pelos sujeitos da libertação, 

sujeitos culturais que transformam o seu ato histórico de existir em ato histórico de 

reconstrução a partir do seu próprio papel cultural: 

 

A luta de libertação, que é a expressão mais complexa do vigor cultural do 
povo, de sua identidade e de sua dignidade, enriquece a cultura e lhe abre 
novas perspectivas de desenvolvimento. As manifestações culturais 
adquirem um conteúdo novo e novas formas de expressão. Tornam-se assim 
um instrumento poderoso de informação e de formação política, não somente 
na luta pela independência mas ainda na batalha maior pelo progresso 
(Amilcar Cabral apud FREIRE, 1978, p. 90). 

  

 Não há libertação que não seja uma opção de radicalidade pela humanização. A 

independência de um povo passa pela possibilidade de buscar com esse povo caminhos de 

expressão e conquista da própria palavra. Humanizar, aqui, é um ato que não vem de fora, 

mas parte da força mesma do povo em conquistar a libertação. E um dos primeiros atos 

libertadores é a conquista da própria palavra.  

 Não se conquista a palavra através de atos silenciadores. A palavra é conquistada por 

ações culturais que se configuram como ações de libertação. A luta, que antes começara como 

busca de independência, agora vai além: afirma-se como fato de cultura, processo permanente 

de libertação. Estar independente não significa já ser liberto. A libertação pressupõe a 

constituição de novos atos que se afirmam como atos perspectivos de cultura. 

 

Na verdade, aquela luta que era, ao mesmo tempo, como ele [Amilcar 
Cabral] dizia “um fato cultural e um fator de cultura”, continua, agora, 
apenas em forma diferente. Ontem, a luta pela libertação perseguia a vitória 
sobre o colonizador, através da “libertação das forças produtivas” de que 
resultassem “novas perspectivas ao processo cultural” do país. Hoje, a 
libertação como processo permanente significa não apenas a consolidação da 
vitória mas também a concretização de um modelo da sociedade, já em certo 
sentido desenhado na etapa da luta (FREIRE, 1978, p. 97). 
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 Essa libertação depende, no entanto, de uma reconversão para o caminho da 

libertação. Reconversão porque é um momento segundo, antecedido pela conversão daqueles, 

intelectuais ou não, que foram escravos do mutismo colonizador e que, para uma mudança 

radical, necessitaria de um “suicídio de classe” (FREIRE, 1978, p. 123), capaz de novamente 

fazê-lo convertido à luta por libertação.  

 Essa libertação que cria o homem novo e a mulher nova, diz Freire,  

 

não podem ser criados a não ser através do trabalho produtivo para o bem-
estar coletivo. Ele é a matriz do conhecimento em torno dele e do que dele 
desprendendo-se a ele se refere. Isso significa, permitam-me repetir, que 
uma tal educação não pode ter um caráter seletivo, o que a levaria, em 
contradição com os objetivos socialistas, a fortalecer a dicotomia entre 
trabalho manual e trabalho intelectual (...). É preciso, porém, que a 
superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre 
prática e teoria, se prolongue na superação igualmente da dicotomia entre 
ensinar e aprender e entre conhecer o conhecimento hoje existente e criar o 
novo conhecimento (FREIRE, 1978, p. 125). 

 

Neste sentido, a independência retoma não apenas a reorganização produtiva como 

também a reorganização da maneira de exercer a sua própria liberdade. À medida que há 

independência, há liberdade para construir a nacionalidade a partir de atos também livres, que 

encontram na afirmação do Meio de produção uma das formas de afirmar os sujeitos. 

Mas não bastava para Freire a mudança de mãos dos instrumentos produtivos. Fazia-se 

necessário transformar o ato de independência em ato de verdadeira liberdade. E uma das 

formas de efetivar tal transformação era declarar a independência de forma definitiva através 

de atos culturais, de uma ação cultural que contemplaria inclusive a liberdade das amarras 

linguísticas a que estavam submetidos os nacionais. É por isso que um dos pontos sobre os 

quais se debate Freire, é a língua que expressasse a identidade daquele povo. Seria realmente 

um ato de liberdade afirmar-se a partir da língua do colonizador? Na verdade, diz Freire, 

 

o processo de libertação de um povo não se dá, em termos profundos e 
autênticos, se esse povo não reconquista a sua palavra, o direito de dizê-la, 
de “pronunciar” e de “nomear” o mundo. Dizer a palavra enquanto ter voz 
na transformação e recriação de sua sociedade: dizer a palavra enquanto 
libertar consigo sua língua da supremacia da língua dominante do 
colonizador. A imposição da língua do colonizador ao colonizado é uma 
condição fundamental para a dominação colonial, que se estende na 
dominação neocolonial. Não é por acaso que os colonizadores falam de sua 
língua como língua e da língua do colonizado como dialeto; da superioridade 
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e riqueza da primeira a que contrapõem a “pobreza” e a “inferioridade” da 
segunda (IDEM, p. 145). 

 

O processo de humanização do povo de Guiné Bissau passava necessariamente pelo 

fator cultural que tenderia a ser fato cultural. Humanização e identidade coletiva de um povo 

estão interligadas, dialeticamente compreendidas e delineadas como compromisso com a 

realidade de libertação. 

A importância do ato de ler (em três artigos que se completam) foi a primeira obra 

publicada por Freire no Brasil após a volta do exílio. A obra é composta por três artigos: a 

importância do ato de ler, palestra proferida no Congresso Brasileiro de Leitura, em 1981; 

“alfabetização de adultos e bibliotecas populares – uma introdução”, palestra proferida no XI 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação em João Pessoa, PB, em 1982; e 

“o povo diz a sua palavra ou a alfabetização em São Tomé e Príncipe, publicado 

anteriormente em inglês, em 1981. 

 Na perspectiva antropológica, essa obra aponta para o que é essencial na compreensão 

do conceito de ser humano: o contexto da existência social e individual como elementos 

significantes para uma nova compreensão de educação. O ser humano, apresentado por Freire, 

é o ser humano universal, capaz de ir além da sua condição. É um ser de linguagem, capaz de 

ler o mundo, compreender a o seu contexto numa dinâmica corroborante e dialética entre 

linguagem e realidade (FREIRE, 2001b, p.11). 

 Freire afirma o ser humano intérprete do mundo. Somente o ser humano que está no 

mundo e se sabe no mundo é que é capaz de fazer dele um objeto de leitura e, lendo-o, ser 

capaz de um dia ler a palavra. Mundo e palavra, contexto e linguagem, fazem parte do 

horizonte do ser humano em possibilidade.  

 Essa constatação só é possível porque o texto primeiro a ser lido, relido e reescrito é o 

mundo existencial, o mundo imediato, denotador de linguagem. A leitura humana do mundo 

deve lançar o ser a uma leitura da palavra que, por sua vez, deve ser uma leitura da 

“palavramundo”. O mundo de cada indivíduo é o mundo da existência perceptiva e 

cognoscitiva, o mundo das primeiras leituras. Toda a significatividade carregada pelos termos 

significantes da existência precisa ser chamada à “encarnação”. 

 Tornar-se íntimo do próprio mundo é o primeiro passo para perceber-se em relação, 

capaz de entender a própria leitura de uma existência que se faz no mundo. A decifração da 

palavra eclode da leitura do mundo particular. Faz-se necessária a busca, a procura, o 
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encantar-se histórico pela estética da palavra: a boniteza expressada de forma humana é 

sempre a força de algo necessário essencialmente à emancipação da história humana.  

A leitura da palavra, como especificidade humana de linguagem, mostra que palavra e 

mundo são eixos essenciais de uma existência que está sempre aberta ao fazer-se, ao ser mais. 

 

(...) a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 
implica a continuidade da leitura daquele (...). Este movimento do mundo à 
palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a 
palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De 
alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa 
forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo 
através de nossa prática consciente (FREIRE, 2001b, p. 20). 

 

 Nos escritos de Paulo Freire, o termo “mundo” é sempre um elemento significante de 

um outro significado chamado “realidade”. Ora aparece realidade, ora natureza, ora sistema, 

etc. “Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, 

possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de 

relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o 

mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é” (Idem, 2002, 

p.46).  

 O pólo “mundo” aparece revestido de uma pluralidade de sentidos, muitas vezes 

traduzindo-se em aspectos de materialidade da natureza, outras vezes implicando uma rede de 

relações sociais. Tais relações enfatizam a concepção freiriana de que os seres humanos, 

como seres de relação e inclinados ao ser mais, não se restringem ao seu pedaço, aos seus 

limites, mas são arrastados pela curiosidade e pelo gosto da aventura de contemplar outras 

paisagens, mostrando-se como seres de abertura.  

A consciência de se estar no mundo acompanha o ser humano a partir da constatação 

de que o seu estar em algum lugar vem permeado pela consciência da solidariedade de outras 

existências. A consciência do mundo está intrinsecamente ligada à certeza de que não se está 

só. O mundo e os outros são componentes de uma comunitariedade que nos faz fugir da 

solidão. Somente a consciência acerca da existência de outras consciências é que nos pode 

direcionar ao direito de existir comunicando a própria existência (FREIRE, 2001b, p.26).  

Passamos a ser, por isso, seres comunicantes e comunicativos, vivendo ante a 

comunitariedade do mundo e de outros como nós. 

O caráter ingênuo de tratar o ser humano como ser inexorável impede a implantação 

de caminhos estéticos na existência. Isto é: a boniteza do mundo e das relações humanas só 
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pode ser viável à medida que se vê o ser humano não apenas como ser que toma consciência 

do mundo, que se adequa à sua configuração natural. O ser humano que se afirma numa 

perspectiva emancipadora vai além: ler o mundo para reler a própria existência, a própria 

condição de se estar em projeção.  

O ser humano é histórico. Faz das suas estórias momentos de historicidade. Faz da sua 

historicidade, marcas de existências em realização. Na experiência do Movimento de 

Alfabetização de São Tomé e Príncipe, Freire afirma a percepção de que se faz sempre 

necessário que o ser humano tome a sua história nas mãos com o intuito de sempre refazê-la, 

pois fazer a história é ser sujeito presente nela e não apenas estar nela representado. À medida 

que o ser humano mergulha conscientemente na feitura da sua história, mais ele vai 

percebendo com propriedade os embates que deve enfrentar para possibilitar o processo de 

permanente libertação (FREIRE, 2001b, p. 40-41). 

Somente a história cotidiana e o cotidiano que se faz história é que pode despertar o 

ser humano para realidades de emancipação. Trata-se de um quefazer da criticidade ante o 

mundo que ora se nos apresenta. Codificar a relação do ser humano com o mundo só é 

possível pela criticidade epistemológica, isto é, pela criticidade pautada na curiosidade 

transformadora de mundos, de realidades. É isto que torna o ser humano propriamente 

conectivo na história, expressão da conectividade consigo mesmo, com os outros e com o 

mundo. 

A sociedade, da qual participa o ser humano, é a marca prospectiva de reconstrução a 

partir da consciência da prática. Essa vivência transforma-se, segundo Freire, em novidade, 

capaz de reformular conceitos e formas de viver. A reestruturação perene da atividade 

humana é a afirmação da consciência de uma sociedade nova.  A sociedade nova, que surge 

da consciência histórica dos seus atores, é partejada como processo e não como totalidade 

dada (FREIRE, 2001b, p. 69). 

Produzir o que se sabe e saber o que se faz rege as concepções de cultura e identidade 

cultural enquanto elementos intrínsecos ao ser humano que se projeta à emancipação. Nesse 

sentido, toda ação humana passa a ser cultura à medida que transforma o mundo e, 

transformando-o, transforma o próprio sujeito. “Cultura são os instrumentos que o Povo usa 

para produzir. Cultura é a forma como o povo entende e expressa o seu mundo e como o Povo 

se compreende nas suas relações com o seu mundo. Cultura é o tambor que soa pela noite 

adentro. Cultura é o ritmo do tambor. Cultura é o gingar dos corpos do Povo ao ritmo dos 

tambores” (FREIRE, 2001b, p. 76) 
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Por outro lado, não se pode pensar a identidade cultural sem a disponibilidade 

ontológica à tolerância, isto é, quanto mais tomamos consciência da própria identidade 

cultural mais nos tornamos aptos à vivência junto a outras identidades, lançando-nos a uma 

busca constante em viver dialongando na diferença, que Paulo Freire denomina de “unidade 

na diversidade”. Nesse sentido é que defender a cultura é mais do que fechar-se nela mesma e, 

ao mesmo tempo, impedir a relação intercultural.  

O surgimento de uma nova cultura baseia-se, sobretudo, nas tradições de cada povo. 

Nela, aproveitam-se os aspectos positivos das respectivas tradições sem fechar-se às 

colaborações positivas de culturas estrangeiras. A identidade não exclui a diversidade, mas 

com ela se relaciona sem negar a própria idiossincrasia. 

 Assim, o próprio Paulo Freire nos apresenta o que é uma constante em todos os seus 

escritos: a consequente necessidade do ser humano em afirmar a sua consciência de ser a 

caminho, em busca de ser novo, sem perder a consciência do seu inacabamento. Estar a 

caminho é a marca dos que querem chegar a algum lugar, nunca prontos, fazendo-se e 

refazendo-se na história, sempre em movimento. 

 O intuito “utópico-emancipador” 19 que envolve a concepção antropológica de Freire 

está envolvido pelo que se pode chamar concepção projectual de ser humano, ou seja, a visão 

universal do ser humano como homem novo e mulher nova. Para tanto, requer-se uma ação in 

locum, isto é, não se pode conceber homens e mulheres novos sem a exigência de uma 

sociedade nova. 

 Nesse sentido é que Freire apresenta como homem e mulher novos aqueles que 

traduzem em ações os seus sonhos de sociedade e, pensando-os, lutam cotidianamente para 

transformá-los em realidade. O homem novo e a mulher nova, portanto, são aqueles que “(...) 

não aparecem por acaso. O homem novo e a mulher nova vão nascendo na prática da 

reconstrução revolucionária da sociedade” (2001b, p. 85), compromentendo-se com a causa 

do seu povo, responsabilizando-se pelo cumprimento dos seus deveres, dando sentido à sua 

militância política e defendendo de forma intransigente a autonomia conquistada.  

                                                 
19 O termo utopia aqui descrito toma uma conotação diferente da que fora por muito tempo apresentada como 
sendo “lugar nenhum”. O sentido que recorremos neste trabalho evoca o conceito de utopia por muito difundido 
pela Filosofia da práxis, especialmente sob a égide de uma interpretação concreta dos sonhos na história. Assim 
sendo, tomamos o mesmo caminho de Ernst Bloch (1885-1977) que afirma a utopia não como um “topos” 
(lugar) idealizado ou projetado. Utopia é para ele, em primeiro lugar, um “topos” da atividade humana orientada 
para um futuro, um “topos” da consciência antecipadora e a força presente nos sonhos diurnos. Ernst Bloch 
delineia o conceito de “utopia concreta”, radicalmente oposto ao de “utopia abstrata”. Essa forma de conceber a 
utopia influenciou em muito a formação teórico-hermenêutica do movimento teológico da América Latina 
iniciado nos anos 60 intitulado Teologia da Libertação. Desse processo Paulo Freire participou bem próximo ao 
trabalhar com as Comunidades Eclesiais de Base e com o Movimento Ecumênico na América Latina que 
procurava interpretar a mensagem cristã à luz deste pensamento teológico. 
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Não deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje e fazer a cada dia 
melhor o que devemos fazer é próprio do homem novo e da mulher nova 
(...). Estudar, como um dever revolucionário, pensar certo, desenvolver a 
curiosidade diante da realidade a ser melhor conhecida, criar e recriar, 
criticar com justeza e aceitar as críticas construtivas, combater as atividades 
antipopulares são características do homem novo e da mulher nova (...) uma 
das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher nova é a 
certeza de que cedo o novo fica velho se não se renovar (Idem, 2001b, p. 85-
86). 

 

 Medo e ousadia (1987) é um dos muitos livros dialógicos de Paulo Freire. É um 

diálogo desenvolvido entre Paulo Freire e um educador norte-americano, Ira Shor. No 

decorrer de 224 páginas, Freire e Shor discorrem discussões acerca de várias questões 

levantadas por professores que, no cotidiano, deparam-se com a tarefa pedagógica em sala de 

aula. Dentre tantas, as questões principais apresentadas são: o que é ensino libertador e como 

o professor transforma a sua ação em libertadora? Diálogo, processo de conhecimento, 

linguagem, transformação social, medo e liberdade são temas também enfocados à luz do dia-

a-dia do professor. São dois professores que conversam a partir das suas experiências 

culturais. Ali analisam os limites da educação e da sua prática, a incidência da educação 

libertadora tanto no Brasil como nos EUA. É um diálogo, enfim, que olha para a educação 

enquanto fato político e fato de linguagem. 

 Como se trata de uma obra dialógica, construída a duas mãos, esse livro destaca o 

caráter dialógico da educação. E, como tal, desenvolve o seu pensar humanizador unido à 

medida que se desenvolve o confronto entre práticas dialógicas e antidialógicas. A afirmação 

antropológica principal é o reconhecimento de que o “diálogo pertence à natureza do ser 

humano, enquanto de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, 

embora tenha dimensão individual” (FREIRE & SHOR, 2001, p. 14). 

 Assim sendo, desenvolveremos no segundo capítulo, considerações intrinsecamente 

relacionadas entre o pensar dialógico e o processo de humanização, uma vez que nesta obra 

ambos os aspectos não podem ser enfatizados separadamente. 

 Em Educação na Cidade, publicado em 1991, Paulo Freire apresenta uma série de 

entrevistas que retratam a experiência político-administrativa que ele teve como Secretário 

Municipal de Educação da Cidade de São Paulo. Uma vez que tais entrevistas foram feitas no 

decorrer da sua gestão, elas têm o intuito de dizer o processo implementado numa Secretaria 

de governo popular com perspectivas democráticas e participativas, assim como, num 
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segundo momento, tem como objetivo prestar contas dos seus dois anos e meio de gestão 

naquela Secretaria. 

 Mais do que simples entrevistas, “os textos mencionam o modelo político-pedagógico 

traçado, inspirado na noção de escola pública popular, seus objetivos e os instrumentos para 

implementá-lo” (GADOTTI, 1996, p. 272). Nesta experiência, Freire concretiza uma 

expectativa de todos que com ele pensavam uma educação diferenciada, popular e 

democrática. Ele se sentia quase que na obrigação de aceitar o convite feito pela prefeita eleita 

Luiza Erundina. Era uma questão política e existencial tentar implementar numa metrópole 

tão complexa a educação que por anos se ansiou. 

 O poder burocrático do Estado, as divisões político-partidárias do seu partido e a 

“anestesia histórica” da estrutura educacional do Sistema Escolar de São Paulo, fizeram com 

que Paulo Freire travasse uma luta cotidiana pela implementação digna de uma escola que 

expressasse a boniteza do humano, só capaz de se humanizar quando se encontra diante de 

condições históricas prenhes de emancipação.  

Para isso, foi preciso começar do simples para o complexo. Era urgente a reabilitação 

de uma escola que desse prazer em freqüentar. Era preciso reabilitar desde as estruturas 

escolares até as reformulações curriculares e gerenciais das unidades educacionais.  

 Educação na cidade é, na expressão do próprio Paulo Freire, “uma espécie de livro 

introdutório sobre o que sonhamos e o que fizemos e continua sendo feito, em equipe, na 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo” (2001c, p. 9). Nessa obra se explicita de 

forma evidente a inteira compatibilidade e conexão entre a concepção de ser humano e de 

educação. 

 Nas duas partes complementares deste livro, considerando a História humana como 

possibilidade, dois olhares convergem para a concepção de Freire acerca do ser humano: o 

olhar sobre o humano esfarrapado, vítima do poder que exclui e do poder que não age e que o 

faz lembrar o oprimido de ontem que continua a ser o oprimido de hoje com feições 

diferenciadas. O ser humano visto como ser capaz de superação, em possibilidade latente de 

se libertar, que tem na luta política um viés possível de emancipação.  

O ser humano, portanto, é um ser de poder que, nas relações, pode emancipar ou 

escravizar os semelhantes. Talvez nesse aspecto muito tenha sofrido Freire, uma vez que deve 

ter enfrentado inúmeras resistências à implementação do seu projeto pedagógico naquela 

Secretaria de Educação, assim como ele mesmo reconhece: 
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No governo municipal, aproveito o poder que dele decorre para realizar, no 
mínimo, parte do velho sonho que me anima (...). É claro que não é fácil. Há 
obstáculos de toda ordem retardando a ação transformadora. O amontoado 
de papéis tomando o nosso tempo, os mecanismos administrativos 
emperrando a marcha dos projetos (...). De fato, a burocracia que está aí 
prejudica até mesmo as classes dominantes, mas, afinal, enquanto 
dominantes, terminam por ajustar a máquina burocrática a seus interesses. O 
difícil é pôr esta burocracia a serviço dos sonhos progressistas de um 
governo popular e não-populista (2001c, p.74) 

 

 Num segundo olhar, podemos visualizar o ser humano como ser educável, capaz de 

alcançar a autonomia a partir da sua consciência histórica e da sua ânsia de ser-mais. A 

educabilidade dos indivíduos perpassa a realidade, percorre a consciência e penetra nas tarefas 

próprias de sujeitos que agora se reconhecem como históricos, principalmente no quefazer 

pedagógico. Neste sentido, é que tanto educadores quanto educandos tornam-se sujeitos de 

aprendizagem na história, constituindo uma abertura ontológica de ensinar aprendendo e 

aprender ensinando (FREIRE, 2001c, p.26). 

 A emancipação pela educação passa necessariamente pela emancipação do ser humano 

enquanto sujeito histórico. Os indivíduos tornam-se sujeitos à medida que tomam a sua 

história nas mãos e com esperança.  

 Pensar o ser humano histórico é pensar o ser humano na sua integralidade. O ser 

humano que não tem o mínimo necessário para a sua subsistência, dificilmente terá a 

integralidade necessária para dar sentido ao seu sentir, ao seu aprender, ao seu saber. A 

integralidade é concreta porque se trata também de seres concretos, assim como o próprio 

Freire explicita sobre a realidade humana ante o sucateamento do que antes poderia se chamar 

metas educativas dos sujeitos envolvidos na educação: 

 

(...) não podemos falar das metas educativas sem nos referirmos às 
condições materiais das escolas. É que elas não são apenas “espírito”, mas 
“corpo” também (...). Em última análise precisamos demonstrar que 
respeitamos as crianças, suas professoras, sua escola, seus pais, sua 
comunidade; que respeitamos a coisa pública, tratando-a com decência (...). 
Só assim podemos falar de princípios, de valores. O ético está muito ligado 
ao estético. Não podemos falar aos alunos da boniteza do processo de 
conhecimento se sua sala de aula está invadida de água, se o vento frio entra 
decidido e malvado sala a dentro e corta seus corpos pouco abrigados 
(FREIRE, 2001c, p. 34). 

 

 Trata-se de uma antropologia de seres concretos, que sentem a ternura da brisa, mas 

também o corte malvado e doloroso da indiferença histórica que assola diferentes realidades 

do ser humano nos seus mais diferentes âmbitos de existência. Não se muda a “cara da 
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escola”, a “cara da educação”, se não se muda a “cara do humano”, do ser quase sempre 

negado por estruturas que cada vez o excluem da possibilidade de ser-sentindo-se sujeito, 

agente de transformação. Toda tarefa pedagógica carrega consigo a inevitável tarefa de ser “... 

um quefazer histórico em consonância com a também histórica natureza humana, inclusive, 

finita, limitada” (FREIRE, 2001c, p.72). 

 O ser humano tem uma tarefa histórica: assumir a sua temporalidade como elemento 

de integração e integralidade. Só o tempo nos faz compreender o porquê de o ser humano 

entender-se como ser de latência, numa história vista como possibilidade. Entender o 

elemento possibilidade na história é, segundo Freire, a melhor forma de também entender a 

sua impossibilidade, a impossibilidade de um futuro que seja dado, inexorável, 

preestabelecido. 

 O ser humano é essencialmente um ser curioso. Nele se afirma a consciência, uma 

consciência que não se contenta com o contentamento momentâneo. Ele vai além e descobre-

se como sujeito de saber, a partir da sua consciente curiosidade epistemológica. Somente o ser 

curioso torna-se capaz de transformar a si e o próprio mundo. Sabendo-se homo sapiens, o ser 

humano dar-se conta da sua condição demens, capaz de afirmar a complexidade do encontro 

ou negar a possibilidade humanizadora da própria condição humana. 

 Somente pelo saber e pelo saber-se curioso é que o ser humano pode assumir a tarefa 

da libertação enquanto “restauração, ou enquanto invenção de uma liberdade ainda não 

permitida” (Ibid., p.90).  

 

 

1.5.2. Da pedagogia da esperança à autonomia pedagógica: o humano como afirmação 
da transcendência do ser-mais. 

 

 

 O intuito desafiador nesse momento do nosso trabalho é desenvolver a segunda parte 

do itinerário a que nos propomos desse primeiro bloco acerca das reflexões freirianas sobre o 

ser humano. Como forma de realizar o nosso intento, propomo-nos a refletir de forma aberta e 

hermenêutica sobre as obras que compreendem o pensamento antropológico-pedagógico de 

Paulo Freire na etapa subseqüente da ampliação do seu pensamento até últimos anos de sua 

vida.  

As obras sobre as quais nos debruçaremos e que foram as últimas sistematizações 

teóricas de Paulo Freire são: Pedagogia da Esperança – um reencontro com a pedagogia do 
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oprimido (1992), Professor sim, tia não (1993), Política e educação (1993), Cartas a Cristina 

(1994), Á sombra desta mangueira (1995) e Pedagogia da autonomia (1997). 

 Desde Educação como prática da Liberdade (1967) a Educação na cidade (1991), 

Paulo Freire aspirou aprofundar os seus conceitos e delineá-los como elementos possíveis à 

vivência de uma educação libertadora para a humanização. Nos escritos do exílio, talvez 

compreendamos Freire desenvolvendo o seu projeto de pedagogia crítica, porém com uma 

ênfase tão intensa sobre o conceito de Educação quanto o de ser humano. Nesse sentido, 

podemos afirmar que foi o tempo de formação profunda de uma antropologia também intensa, 

seja na perspectiva de uma ontologia voltada para a realidade humana, seja na perspectiva de 

uma antropologia cultural que compreendia as mais diferentes realidades em que ele se 

introjetou como defensor de uma pedagogia para a humanização. 

 Os últimos escritos de Freire, a partir de A Pedagogia da Esperança, emergem como 

sendo o conjunto de obras que retomam o “amor primeiro” para coroar de forma segura o 

legado de toda uma época. Vindo em compasso de maturidade, A Pedagogia da Esperança é 

marcada pela presença em toda a sua extensão da obra Pedagogia do Oprimido (1970).  

 Pedagogia da Esperança – um reencontro com a pedagogia do oprimido é o retorno 

saudoso, nunca nostálgico, às linhas de um tempo que se anunciava como possibilidade, como 

elemento de emancipação. Reencontrar a Pedagogia do Oprimido nas linhas que escreve é, 

para Freire, a oportunidade de reviver o vôo da fênix que ressurge sempre nova para as alturas 

e a humildade monástica que o torna capaz de reconhecer os possíveis desvios conceituais ou 

de expressão, assim como, reconhecer a validade ou não de muitas das críticas lançadas ao 

seu pensar pedagógico. 

 O que era para ser apenas um capítulo complementar de Pedagogia do Oprimido 

acabou se configurando em um novo livro. Nele, Paulo Freire retoma a própria infância e 

mocidade, assim como as suas respectivas tramas; retoma a Pedagogia do Oprimido, discute 

alguns dos seus momentos e analisa algumas críticas direcionadas a esta obra; e, por fim, 

analisa algumas tramas e histórias que tem como ponto principal a própria Pedagogia do 

oprimido. 

 É no conjunto dessas tramas que se afirma a forma esperançosa de falar do humano. 

Somente a esperança, e nisto foi feliz Freire ao “reencontrar” Pedagogia do Oprimido com o 

nome de esperança. Afinal, para Freire não se pode falar seriamente do ser humano sem 

reconhecer nele a categoria da esperança. Sem esperança não há sonho, não há utopia, não há 

ser humano, não há história. Trata-se de uma necessidade ontológica, capaz de lançar o ser 
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humano para longe da distorção da história e tornar concreta a sua espera, militante, audaz, 

nunca passiva, espontaneísta ou licenciosa (FREIRE, 1992, p. 10).  

 Reconhecer a categoria esperança como elemento ontológico faz com que Freire 

afirme a categoria do inédito-viável20 como elemento de superação das situações-limites21 que 

envolvem o humano. 

 Em Pedagogia da Esperança, o encontro de Freire com o humano dar-se a partir dos 

relatos e das memórias de suas tramas de existência. Um dos ápices dessas tramas encontra-se 

no episódio que Paulo Freire afirma ter sido a maior de todas as aulas de Sociologia do Senso 

Comum sobre saber de classe, quando ao final de uma das reuniões de um dos núcleos do 

Serviço Social da Indústria (SESI), em 1960, um homem, trabalhador, pediu a palavra e 

proferiu, segundo Freire, uma das maiores análises já vistas na sua vida acerca de Sociologia 

da Educação: 

 

“acabamos de escutar”, começou ele, “umas palavras bonitas do dr. Paulo 
Freire. Palavras bonitas mesmo. Bem ditas. Umas até simples, que a gente 
entende fácil. Outras mais complicadas, mas deu pra entender as coisas mais 
importantes que elas todas juntas dizem. Agora, eu queria dizer umas coisas 
ao doutor que acho que os meus companheiros concordam”. Me fitou manso 
mas penetrante e perguntou: “dr. Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O 
senhor já esteve na casa de um de nós?”. Começou então a descrever a 
geografia precária de suas casas. A escassez de cômodos, os limites ínfimos 
dos espaços em que os corpos se acotovelam. Falou da falta de recursos para 
as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da 
impossibilidade dos sonhos com um amanhã melhor. Da proibição que lhes 
era imposta de ser felizes. De ter esperança (...) “- Agora, veja, doutor, a 
diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até que pode doer no 
trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o 
senhor fez agora. Isso tudo cansa também. Mas – continuou – uma coisa é 
chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, 
vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar os 

                                                 
20 Trata-se de uma categoria das mais importantes discorridas por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. 
Assim nos explicita o significado de tal Categoria Ana Maria Araújo Freire em suas notas de Pedagogia da 
Esperança: “... essa categoria encerra nela toda a uma crença no sonho possível e na utopia que virá, desde os 
que fazem a sua história assim queiram, esperanças bem própria de Freire. Esse “inédito-viável” é, pois, em 
última instância, algo que o sonho utópico sabe que existe mas que só será conseguido pela práxis libertadora 
que pode passar pela teoria da ação dialógica de Freire, ou, evidentemente, porque não necessariamente só pela 
dele, por outra que pretenda os mesmo fins. 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 o problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar realidade”  (apud 
FREIRE, 1992, p.206). 
21 Parece-nos justo reconhecer que aqui Paulo Freire envolveu-se por esse conceito que também é muito presente 
no percurso teórico do Pensador Karl Jaspers. No pensamento de Freire, as situações-limites são obstáculos ou 
barreiras que o ser humano encontra na sua vida pessoal e social e que, por isso, precisam ser vencidas. Para 
isso, são necessários os “atos-limites”, que se dirigem à superação do dado, que não aceitam o que já está aí, 
desenvolvendo uma postura decidida frente ao mundo (FREIRE, 1992, p. 206). Jaspers, no entanto, acredita que 
as situações-limites são situações em que o ser humano não tem como delas fugir (a morte, a doença, etc.). São 
situações que, sendo existenciais, provocam  o ser humano a tomar decisões existenciais. 
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meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que 
acordar às quatro da manhã do outro dia pra começar tudo de novo, na dor, 
na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos 
limites não é porque a gente não ame eles não. É porque a dureza da vida 
não deixa muito pra escolher” (1992, p. 26-27). 

 

 

 Ali estava o encontro com o humanismo do povo. O povo-gente, redescoberto no 

encontro com as situações-limites, capaz de lançá-lo ao inédito-viável. O humano descoberto 

por Freire nas andanças pelo mundo é o humano concreto, o humano que, sendo detentor 

ontológico da esperança, cotidianamente sofre o risco de sucumbir na desesperança negadora 

da existência. 

 O discurso daquele homem, que em 1960 havia dado a maior de todas as aulas de 

Sociologia da Educação, acompanhou Freire por toda a vida. As análises teóricas ou práticas 

que fazemos do ser humano não podem ser alheias à sua concretude, à sua existência 

empírica. Somente o ser-aí, no mundo, existindo, com suas situações-limites, é que pode nos 

dar a certeza de que é possível e necessário a busca de uma Existenz, que dê sentido à razão 

de ser humano em potencial transcendência. 

 A travessia em tempos de contexto de empréstimo ou em tempos de contexto da sua 

brasilidade fez Freire despertar para as tramas humanas que molhavam a sua história 

(FREIRE, 1992, p. 33). Molhavam de corpo inteiro, porque de corpo inteiro eram também 

aqueles que com ele desbravavam o trajeto da condição humana. O trajeto de sonhos que, 

muitas vezes rasgados e maltratados, acabavam lançando-o à visão do humano que diante dele 

se encontrava. 

 O ser humano é esse mister de afirmação de si enquanto abertura ao absoluto ou 

enquanto fechamento em si mesmo. Por isso que o ser humano não é visto por Freire como 

unidade solitária em si mesmo. É um ser aberto à unidade na diversidade. Unidade não denota 

unicidade, mas diversidade. A singularidade não exclui a diferença, mas a corrobora como 

elemento afirmador de identidades. O idiossincrático une-se à complexidade do universal 

sem, com isso, negar a importância de uma “politicidade” do humano que aponte para a 

diversidade. 

 O humano que vive a sua individualidade nas diferenças é sobretudo um ser de sonho, 

capaz de vislumbrar a politicidade utópica e alcançar as razões de ser da sua esperança. 

Afinal,  
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Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação 
da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da 
natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de 
tornar-se. Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, como 
sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e 
não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no sonho também um 
motor da história. Não há mudança sem sonho como não há sonho sem 
esperança (1992, p. 91). 

 

 O ser humano gesta sua natureza na própria história. O ato de viver existindo e de 

existir vivendo, torna cada homem e mulher sujeitos do seu próprio mundo, capazes de 

refazê-lo, de revivê-lo e de novamente reestruturá-lo historicamente. 

 Citando François Jacobs, na sua obra “Nous sommes programmés, mais pour 

apprendre”, Freire retrata a inteira possibilidade que o ser humano carrega consigo acerca do 

indeterminismo. Fomos programados, mas para aprender, nos diz enfaticamente o sentido 

desta obra. A busca da aprendizagem é a afirmação cabal de que existe no ser humano a 

imaginação e a curiosidade, pois somente através delas é que é possível encontrar ao que 

Paulo Freire chama “raison d’être” das coisas. Existir é interrogar-se acerca do amanhã, do 

que virá, da viabilidade do “‘inédito-viável” como forma, inclusive, de lutar pela sua 

realização.  

 O ser mais, portanto, para Freire, consiste na constante humanização do existir. 

Humanização pela via da curiosidade que faz o ser humano tomar distância de si mesmo e da 

vida e lançar-se ao conhecimento, a uma epistemologia própria da existência.  

 A vocação ontológica de ser-mais se ampara necessariamente no sonho também 

ontológico de humanização. O ser-mais freiriano é a afirmação ontológica do sonho de 

humanização do ser humano. Para concretizar-se, passa pela ruptura, pelas amarras reais e 

concretas da existência individual e social. Daí a intrínseca necessidade ontológica de assumir 

o ser humano como vocacionado de humanização, capaz de negar toda e qualquer investida 

que busque distorcer a vocação do ser-mais na história. 

 

Homens e mulheres, ao longo da história, vimo-nos tornando animais 
deveras especiais: inventamos a possibilidade de nos libertar na medida em 
que nos tornamos capazes de nos perceber como seres inconclusos, 
limitados, condicionados, históricos. Percebendo, sobretudo, também, que a 
pura percepção da inconclusão, da limitação, da possibilidade, não basta. É 
preciso juntar a ela a luta política pela transformação do mundo. A libertação 
dos indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança a 
transformação da sociedade (FREIRE, 1992, p. 100). 
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 Em Pedagogia da Esperança, Freire chama a atenção para um elemento que 

possivelmente seja uma das primeiras vezes em que ele toca como preocupação: o ser humano 

pós-moderno. A exemplo do que comentamos anteriormente, propõe um ser humano pós-

moderno progressista, que fuja aos determinismos e à inexorabilidade que carrega essa nova 

época. 

 A maneira dialética de pensar o ser humano e o seu mundo faz com que Freire perceba 

que somente através da oportunidade histórica de elaborar-se no tempo como ser capaz de 

superação da própria anestesia histórica e do cansaço existencial, é que se forma a verdadeira 

maneira do agir humano. Isso só é possível, no entanto, pela liberdade, pelo gosto à liberdade 

de nós mesmos e o respeito à liberdade dos outros enquanto consciências, enquanto sujeitos 

temporais que arrancam para a superação dos limites. 

 Nesta obra, Freire retoma a Pedagogia do Oprimido que continua sempre compatível 

com projeto inicial dos anos 60. A importância pedagógica de tal escrito não teria tido um 

alcance tão considerável senão pela sua concepção antropológica, pela sua visão humanista e 

pelo seu intuito emancipador. Nesse sentido é que Freire procurou traduzir, em forma de 

comentário ou (es) histórias, o que ele acreditou ser um reencontro com a Pedagogia do 

Oprimido.  

 As palavras e a memória, carregados ou não de fatos, permearam toda uma vida que 

em forma de esperança fala de pedagogia. Consciente ou não de um novo processo, Freire 

reinicia o seu trajeto pedagógico quando escreve Pedagogia da Esperança. Reinicia porque 

avalia, reconhece, refaz e se lança à frente. Fica para a história, porque história é o berço de 

toda a esperança, de toda a utopia, de todos os desejos humanos.   

 Professora sim, tia não – cartas a quem ousa ensinar (1993) é um livro escrito na 

mesma marcha de Pedagogia da Esperança. Com um teor diferenciado, esse livro 

compreende um conteúdo proposto por um educador e pensador social que fala sobre a prática 

pedagógica em sala de aula. É para os educadores e educadoras que Paulo Freire escreve, com 

ênfase para as professoras que cotidianamente vivem a dicotomia entre teoria e prática 

imposta por uma ideologia que quer transformá-las em tias, expressão da docilidade, sem que 

antes elas mesmas possam tomar consciência do que há por detrás da confusão entre 

afetividade como elemento humano e expressão afetiva como instrumento ideológico dentro 

da própria sala de aula. 

 Freire radicaliza e propõe uma prática radical. Não prescinde da sua politicidade. 

Conclama os educadores a desenvolverem a competência profissional e a competência 

política. A militância da professora, a quem Freire se dirige com carinho, não exclui o afeto, 
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mas também não se acomoda diante de jargões ideológicos que visam manter a docilidade e 

aparente quietude diante das condições enquanto sujeito da educação ante as instituições. 

 Tratando-se de uma obra eminentemente pedagógica, apesar de não discorrer sobre as 

categorias humanas em particular, considera os aspectos da condição humana em cada 

conceito elaborado como conjunto do pensamento ali exposto. O ser humano concreto a quem 

Paulo Freire se dirige e, ao mesmo tempo o define, é a professora, educadora, elemento 

nevrálgico no quefazer pedagógico e que dá suporte para o seu itinerário reflexivo. 

 Para Freire, o ser humano é um ser político. As afirmações de Freire acerca da pessoa 

professora apontam para a politicidade que deve envolver o educador e a educadora. Para ele, 

a professora, para quem o livro foi escrito, não pode negar a sua politicidade, não pode se 

render às armadilhas ideológicas que estão por trás da nomenclatura “tia”. Deixar-se 

“adocicar-amaciar” por tal identidade seria acomodar-se às ideologias que afirmam uma 

neutralidade na educação e, portanto, nos sujeitos (FREIRE, 2003a, p. 25-26). 

A afirmação do ser humano como ser constante de luta e de opções, afirmando a sua 

condição e operacionando-a em sua práxis, o torna parturiente da existência, pois segundo 

Freire “não há vida sem humana existência sem briga e sem conflito. O conflito parteja a 

nossa existência. Negá-lo é desconhecer os mais mínimos pormenores da experiência vital e 

social” (2003a, p.64). 

Assim, o conhecimento do ser que somos implica a possibilidade de assumir a própria 

presença junto ao mundo e aos outros. É o autoconhecimento o elemento que torna o ser 

humano capaz de integralidade. Na inteireza, o ser humano se afirma, luta, opta, faz história, 

sabendo-se refeito por ela mesma. 

A humanidade que se potencializa concretamente em forma de História em nós, 

historiciza-se existencialmente em forma de inteireza e integralidade. Inteireza, na forma toda 

de nos afirmarmos, de reconhecermos que somente sendo “todo” em particular é que se torna 

possível ser inteiro nos projetos, decisões e opções de emancipação; integralidade, quando, 

sendo inteiros tornamo-nos capazes de assumir outras inteirezas não como parte negadora da 

singularidade, mas como afirmação complexa de uma totalidade. 

 Nesse âmbito é que se pode chamar o ser humano de ser singular, capaz de relacionar 

dinamicamente o que há em nós de herdado e o que em nós se afirma como adquirido.  

 

No fundo, mulheres e homens nos tornamos seres especiais e singulares. 
Conseguimos, ao longo de uma longa história, deslocar da espécie o ponto 
de decisão de muito do que somos e do que fazemos para nós mesmos 
individualmente mas, na engrenagem social sem a qual não seríamos 
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também o que estamos sendo. No fundo, nem somos só o que herdamos nem 
apenas o que adquirimos, mas a relação dinâmica, processual do que 
herdamos e do que adquirimos (FREIRE, 2003a, p.93) 

 

 Política e Educação (1993) é a composição de breves ensaios referentes a temas 

diversos, escritos na sua maioria no ano de 1992. Trata-se de um edifício construído sob o 

alicerce da reflexão político-pedagógica. São onze ensaios que vislumbram as seguintes 

temáticas: “a função pedagógica das cidades, novas reflexões sobre a educação de adultos, 

sobre a unidade na diversidade, alfabetização como elemento da formação da cidadania, do 

direto de criticar e do dever de não mentir, participação comunitária, da relação entre 

educação e responsabilidade, das tarefas de uma universidade católica e da questão de 

experimentar-se no mundo” (FREIRE, Ana Maria Araújo, 2006, p. 386). 

 Logo de início, Freire explicita a concepção de ser humano que permeará as suas 

reflexões nesses ensaios, enfatizando com propriedade os dois riscos enfrentados pelo ser 

humano ante as suas atitudes na história: a humanização e a desumanização. A vocação para a 

humanização, para o ser mais, está permeado pela inerência da liberdade, da decisão e da 

autonomia, pois para ele, 

 

é historicamente que o ser humano veio virando o que vem sendo: não 
apenas um ser finito, inconcluso, inserido num permanente movimento de 
busca, mas um ser consciente de sua finitude. Um ser que, vocacionado para 
ser mais pode, historicamente, porém, perder seu endereço e, distorcendo 
sua vocação, desumanizar-se. A desumanização, por isso mesmo, não é 
vocação mas distorção da vocação para o ser mais (1993, p. 10). 

 
 

 O discurso antropológico que visualiza o ser humano como vocacionado para o ser 

mais permeia todo o corpo desta obra. Assim como em Pedagogia da esperança, Freire 

recorre novamente ao espírito da pós-modernidade a partir do que ele entende ser a sua visão 

superadora de um tempo meramente histórico-pedagógico-mecanicista. Segundo ele,  

 

o que a pós-modernidade progressista nos coloca é a compreensão realmente 
dialética da confrontação e dos conflitos e não sua inteligência mecanicista 
(...). Em lugar da decretação de uma nova história sem classes sociais, sem 
ideologia, sem luta, sem utopia e sem sonho, o que a cotidianidade mundial 
nega contundentemente, o que temos que fazer é repor o ser humano que 
atua, que odeia, que cria e recria, que sabe e que ignora, que se afirma e que 
se nega, que constrói e destrói, que é tanto o que herda quanto o que adquire, 
no centro das nossas preocupações (IDEM, p. 14) 
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  O paradoxo entre humanização e desumanização marca a estrutura existencial do ser 

humano. A vocação de ser não permite a sobreposição do não-ser, apesar de permitir o seu 

embate enquanto reflexão ontológica. Esse paradoxo é formado por termos incompatíveis de 

existência que, não podendo coexistir, elevam-se como caminho dialético de uma síntese 

antropológica. Somente o ser humano é capaz de saber-se mais.  

 Somente o ser humano, sendo histórico e social, portanto, finito, é que é capaz de ter 

consciência da sua própria inconclusão. Imerso na condição de cidadão -“être citoyen”- cada 

indivíduo torna-se sujeito histórico à medida que existe com sentido e dando sentido à sua 

própria história, mesmo diante de políticas negadoras de cidadania terrena. 

 Esse ser urbano, que vivendo na situação de cidade, exerce a sua condição de ser de 

busca, ser educável. A abertura de ser que o condiciona e o lança para frente, a linguagem 

socialmente produzida, a história que se faz em cultura e curiosidade, a complexidade das 

incertezas e das tramas de existência, tudo isso insere o ser humano como ser educável. Daí, 

portanto, ser afirmada a educabilidade na cidade como elemento que pode ser considerado 

como lócus próprio da condição humana: 

 

A ontológica necessidade da educação, da formação a que a Cidade, que se 
torna educativa em função desta mesma necessidade, se obriga a responder, 
esta é universal. A forma como esta necessidade de saber, de aprender, de 
ensinar é entendida é que não é universal. A curiosidade, a necessidade de 
saber são universais, repitamos, a resposta é histórica, político-ideológica, 
cultural (FREIRE, 1993, p. 22). 
 

 Mais uma vez Freire afirma a História como tempo de possibilidades e não 

determinações. Prenhe de possibilidade, a história combate a concepção inexorável que é 

própria do pensamento pós-moderno. A experiência de cuidar dos homens e mulheres, 

fazedores de história é, portanto, uma tarefa imperativa, marcada não mais por uma 

religiosidade determinista e austera, mas pela inteira capacidade humana de recriar-se ao 

longo dela, gerando caminhos de liberdade, construindo-se nas diferenças. 

 Isso faz com que o ser humano seja visto como um ser capaz de viver a unidade na 

diversidade. Viver tal condição ou pressuposto antropológico significa: assumir as diferenças 

interculturais que apresentam cortes de classe, de gênero de raça, de nações; saber que essas 

diferenças partejam ideologias discriminatórias e de resistência; estar certos de que não se 

pode compreender esse processo sem a análise das relações ideológicas e de poder que 

ladeiam o meio humano; e, por fim, a certeza de que não é possível uma vivência intercultural 

das dimensões humanas senão através de uma compreensão crítica da história e, portanto, do 
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ser humano, ser capaz de dar sentido à sua capacidade de reinventar o mundo (FREIRE, 1993, 

p.31-32). 

 Afirmado na sua condição de ser curioso e histórico, o ser humano é reconhecido por 

Freire como ser de linguagem, marcado pela qualidade ontológica de aprender e sustentado 

pela capacidade de dizer e re-dizer o mundo como possibilidade: 

 

Seres indiscutivelmente programados, mas, como salienta François Jacob, 
“programados para aprender”, portanto seres curiosos, sem o que não 
poderiam saber, mulheres e homens se arriscam, se aventuram, se educam no 
jogo da liberdade. Sem a invenção da linguagem nada disso teria sido 
possível, mas por outro lado, a linguagem, que não existe sem pensamento 
enquanto é possível pensamento sem linguagem, não surgiu ou se constituiu 
por pura decisão inteligente do animal virando gente. As mãos soltas, 
liberadas, trabalhando instrumentos para a caça, que alongavam o corpo 
ampliando assim seu espaço de ação, tiveram importância indiscutível na 
construção social da linguagem (1993, p.66). 

 
 Assim, os seres humanos se afirmam como seres em construção, tornando a própria 

natureza um quefazer constante. Tudo é processo. O ser humano é processo em dialética: 

fazendo-se e refazendo-se na prática de uma sociedade de diferentes, porém, com um mesmo 

fim – a humanização, a vocação ontológica de ser mais. Para Freire, vislumbrar outra vocação 

que não seja esta é trair a razão de ser da presença humana no mundo (1993, p.91). 

 É inviável ‘atravessar’ o mundo sem sofrer a marca de ser atravessado pelo tempo-

espaço que configura a história.   

 

Sua compreensão dos seres humanos, como seres históricos, finitos, 
inconclusos, mas conscientes de sua inconclusão, os faz reconhecer homens 
e mulheres como seres inseridos em permanente busca e como seres que se 
fazem. E, como ninguém busca no vazio mas num contexto tempo-espacial, 
quem busca é tão marcado pelas condições em que busca quanto quem faz 
travessia é atravessado pelo tempo-espaço que atravessa (1993, p.111). 

 

 Em Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis (1994), Freire 

desenvolve de forma poética e científica o conjunto de respostas que daria à sua sobrinha 

Cristina quando, ainda na Suíça, a mesma lhe perguntara: “Quem é esse meu tio de quem se 

fala e se estuda tanto na Faculdade e que dele, como intelectual, sei tão pouco?” (FREIRE, 

Ana Maria Araújo, 2006, p. 386). 

  Vislumbra-se uma carta-testamento, ou uma espécie de autobiografia marcada por 

dois momentos: o primeiro, é sustentado pela recordação quase que memorial do seu 

itinerário familiar, das suas situações-limites, das suas conquistas e da sua educação no 
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colégio Osvaldo Cruz; o segundo momento, por sua vez, é compreendido pelo coroamento 

reflexivo sobre algumas questões atuais, marcadas pelo seu amor ao mundo, ao ser humano e 

à educação. 

 Nesse contexto, podemos afirmar duas visões de ser humano aqui concebidas: a 

primeira é a do ser humano visto a partir das suas situações-limites, em sua existência, 

rodeado por limites, feitor de situações; a segunda visão tem que ver com a problematização 

humana diante de temáticas atuais, isto é, o homem visto como atualidade superadora, como 

ser capaz de síntese, sujeito histórico em superação, capaz de atos-limites, ações 

comprometidas com o próprio ato humanizador de ser mais. 

 Na primeira parte, Freire passeia pela existência própria de quem viveu limites. 

Limites que limitaram a vida, talvez os sonhos, talvez caminhos novos possíveis. Dentre esses 

limites Freire reconhece aqueles que ele sentiu mais de perto e que, portanto, foram 

momentos estruturadores da sua compreensão de mundo, sem perder a marca da esperança.  

 Ele passou pela angústia da fome, só ali compreendendo o que mais tarde seria a 

possibilidade de reconhecer os homens e mulheres que são privados das suas condições 

básicas, da sua oportunidade ontológica de viver. A experiência da fome, da fome concreta 

enquanto menino, muito ajudou Freire a conceber melhor a sua pedagogia do oprimido, 

anunciando a sua opção preferencial pelos esfarrapados e excluídos do mundo, os oprimidos. 

 Trata-se de uma “fome real, concreta, sem data marcada para partir, mesmo que não 

tão rigorosa e agressiva quanto outras fomes que conhecia” (FREIRE, 2003b, p. 39). A aflição 

da falta, completada pela angústia da perda fez com que a visão posterior de ser humano 

também fosse alargada em forma de existência em possibilidade, em emancipação. Somente 

pela consciência da falta é que se pode perceber a utopia, o sonho, a possibilidade concreta de 

emancipações humanas. 

 A reflexão acerca de uma pedagogia do oprimido aflora no exílio, porém, não mais 

forte ou doloroso que aquele primeiro exílio da família Freire: o exílio da pobreza. Ali está a 

raiz de toda compreensão do ser humano como inconcluso, inacabado, curioso e conectivo 

com o mundo em que vivia; ali está a raiz, enfim, de uma pedagogia que não fora 

compreendida apenas a partir da vida, lançando-se a prospectivas de uma libertação que 

considera os sujeitos na história, historicizando-se em comunhão.  

 Mesmo participando da classe média, Freire participa de um processo de 

empobrecimento e, consequentemente, de mudanças estruturais que acompanham todas as 

famílias com a crise de 1929.  
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O conceito de humano desenvolvido por Freire, não prescinde da sua experiência 

humana, da sua existência vivida a partir das suas primeiras situações-limites.  A experiência 

familiar o torna um sujeito capaz de compreender a si e aos outros. Surge, assim, a 

sensibilidade pelo outro que sofre, o homem desnudado da sua roupagem de ser, sendo 

negado, afirmando-se como não-ser.  Freire reconhece na sua própria experiência, o valor que 

tem a comunitariedade da percepção e da solidariedade em relação aos que não tem, ou aos 

que tem menos que outros: 

 

Nascidos, assim, numa família de classe média que sofrera o impacto da 
crise de 1929, éramos “meninos conectivos”. Participando do mundo dos 
que comiam, mesmo que comêssemos pouco, participávamos também do 
mundo dos que não comiam, mesmo que comêssemos mais do que eles – o 
mundo dos meninos e das meninas dos córregos, dos mocambos, dos 
morros. Ao primeiro, estávamos ligados por nossa posição de classe; ao 
segundo, por nossa fome, embora as nossas dificuldades fossem menores 
que a eles, bastante menores (Ibid., p.45). 

 

 A experiência angustiante do “não-ter”, levou Freire a perceber a necessidade de uma 

mudança, de que o mundo precisava ser melhor, de que a humanidade precisava ser-mais. As 

privações, as dores e as tramas de adolescência fizeram dele um educador em potencial, um 

educador refazendo-se no mundo.  

 Desde a sua acolhida no Colégio Osvaldo Cruz à entrada no setor de Educação do 

Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI), Freire carregava consigo a Educação 

como a possibilidade real de superação de todas as impossibilidades que impediam as 

pessoas, em especial as classes menos favorecidas, de terem acesso aos elementos de 

emancipação política e social.  

 Nada seria possível sem o sonho que tocava a existência; sem a utopia que unia a 

mundanidade e a transcendência; sem a esperança que fortalecia os sonhos e os tornava 

transcendência presente, capaz de viver a vida com intensidade de realização. O vislumbre da 

emancipação sem necessariamente assumir um assistencialismo de “silenciamento” dos 

trabalhadores, era a grande missão de Freire no SESI. Encontrar-se com a classe trabalhadora 

marcava esse sonho que se iniciara anos antes na sua adolescência. 

 Freire nega a possibilidade do sumiço das utopias, das classes sociais, da ideologia, 

assim como bem defende a pós-modernidade. Negar tais elementos presentes na realidade 

humana vigente seria negar a própria história. Negar que o ser humano vive realidades 

ideológicas, de esquerda ou de direita, é opacizar a história como possibilidade; negar a 

existência de classes que se contrapõem violentamente afirmando a desumanização dos 
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sujeitos, é negar o embate social que emerge como fruto de interesses humanos que buscam 

sempre mais o “ter” em detrimento do “ser”; negar a utopia, o sonho e a esperança, é reduzir o 

ser humano à mera condição de ser “existente”, tirando-lhe a possibilidade de ter consciência 

da própria existência, impedindo-lhe de ir além, impedindo-lhe de ser humanizado. 

 O ser humano é um ser de transcendência e, portanto, aberto à religiosidade, seja qual 

for a expressão que melhor o identifica e o realiza. Afirmar a religiosidade não significa negar 

a imanência, assim como, afirmar a imanência não significa negar a transcendência. Há um 

ponto de encontro de categorias que muito colaboraram no processo de libertação e 

humanização dos sujeitos. O ser humano é sempre o ponto de encontro entre o que de nós 

pensamos de concreto e o que da religião pensamos ser menos concreto.  

A verticalidade da nossa relação encontra-se na horizontalidade da nossa vivência. 

Sobre isso Freire exemplifica a inteira relação de pensamentos que, aparentemente 

antagônicos, relacionam-se em forma de colaboração mútua na compreensão do ser humano:  

 

“Nos anos 70, conversando com jornalistas na Austrália, lhes disse, para 
espanto de alguns, que fora aos mocambos e córregos do Recife, movido por 
minha amizade ao Cristo, por minha esperança na esperança que Ele 
significa. Ao chegar lá, a realidade trágica dos córregos, dos mocambos, dos 
alagados me remeteu a Marx. Minha convivência com Marx jamais me 
sugeriu sequer o meu afastamento de Cristo” (Ibid. p.122). 

 

O condicionamento que acompanha homens e mulheres os torna conscientes da sua 

transcendência. Ela os torna conscientes da possibilidade de ser-mais. São os limites que 

possibilitam o voo para o infinito. Sendo condicionados, tornamo-nos conscientes do 

condicionamento e não do determinismo. Ser condicionado, limitado, inconcluso, é saber-se 

em possibilidade e, assim conscientes, poder intervir no mundo, no próprio condicionamento. 

É o próprio Paulo Freire que nos leva a refletir sobre tal assunto, quando nos conclama a 

perceber o seguinte questionamento: 

 

(...) e onde fica a vocação para o ser mais? Fica onde mulheres e homens a 
puseram ao longo da história de suas lutas. Fica na natureza humana como tal, 
historicamente condicionada. É exatamente por isso que o ser mais é vocação, 
não é dado dado, nem sina, nem destino certo. É vocação, como pode, 
distorcendo-se, virar desumanização. Por isso é que viver a vocação implica 
lutar por ela, sem o que ela não se concretiza (Ibid. 2003b, p. 199). 
O futuro nasce do presente, de possibilidades em contradição, do embate 
travado pelas forças que dialeticamente se opõem (...). O futuro é 
problemático e não inexorável. Só numa “dialética domesticada” se fala do 
futuro como algo já sabido. Numa perspectiva verdadeiramente dialética, o 
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sonho que nos move é uma possibilidade por que devo lutar para que ela se 
realize (Ibid., p. 200). 

 

 Afirma-se a importância da unidade na diversidade, unidade dos diferentes, uma vez 

que se aflora de forma voraz a distância de blocos econômicos e, consequentemente, o 

distanciamento da distribuição da renda mundial, assim como, o agravamento das (in) 

diferenças entre ricos e pobres, entre a opulência e miséria.  

Ambos, dominadores e dominados, na relação de dominação, tornam-se oprimidos. 

Urge a importância de uma ética radical. Ética que afirme o humano na sua condição de 

sujeito de utopia, sujeito de liberdade. 

Com a fome que assola o planeta, desumanizando o humano que dela é vítima, é 

urgente a tomada de posição, a eficácia de atos-humanos-limites, que superem essa situação 

limite. Freire propõe mais uma vez a relação dialética entre consciência e conscientização, 

pois só através desse processo é possível o ser humano se reconstituir sempre mais enquanto 

sujeito. Porém, segundo Freire, consciência e conscientização vão além de uma simples 

tomada de consciência – prise de conscience.  

 

No primeiro caso, o da tomada de consciência, o conhecimento fragmentário 
fica ao nível preponderante da sensibilidade do objeto ou do fenômeno. No 
segundo, apreendendo as relações entre os objetos e a razão de ser dos 
mesmos, o sujeito cognoscente produz a inteligência dos objetos, dos fatos, 
do mundo. O sujeito cognoscente conhece criticamente, sem que isto 
signifique não poder haver errado ou se equivocado (...) na pura tomada de 
consciência a nossa leitura é ingênua enquanto na conscientização nos 
vamos fazendo mais críticos (Ibid., p. 235). 
 

 A força de tais considerações encontra no conceito de subjetividade um recurso para 

afirmar o ser humano como sujeito capaz de superar as lacunas da existência e criar novas 

tramas de realização. A subjetividade, segundo Freire, assume um papel preponderante, pois, 

segundo ele, “é na história como possibilidade que a subjetividade assume o papel de sujeito e 

não só de objeto das transformações do mundo” (Ibid., p. 243).  

 Afirmar o sujeito que há em nós é ir além do ser existente. Afirmar-se “em” 

subjetividade significa reconhecer a história como campo aberto de possibilidade para a 

libertação, como caminho seguro, apesar de pedregoso, para lutar de mãos dadas com os 

sonhos, entreolhando-nos no espelho da utopia, coexistindo-nos na partilha das humanas 

esperanças. 

 Na obra À sombra desta mangueira (1995), Paulo Freire tenta deixar clara a sua 

postura diante dos desafios do tempo que se finda e do tempo que se inicia como advento de 
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um Novo Milênio. Valendo-se da figura da mangueira, imagem identitária da sua infância e 

da sua existência empírica, o autor reencontra e revive a própria história, tornando-se apto a 

expressar a sua raiva diante das teses malvadas da lógica neoliberal e do sistema globalizante 

da economia. 

 Essa obra traz, “... uma visão explícita do mundo, da política, dos valores. A obra 

‘tateia’, no melhor dos sentidos, construindo pontes e caminhos entre os cheiros e sabores da 

infância, a educação formadora e transformadora, as dinâmicas tecnológicas do mundo 

moderno, as injustiças e absurdos econômicos, a busca das alternativas políticas e os 

compromissos pessoais que estas alternativas implicam” (Ladislaw Dowbor apud FREIRE, 

2006, p. 12). 

 Ali, na soma de anos ou na maturidade de um sujeito que nunca deixou de sonhar, a 

figura de uma mangueira de sobrepõe. Na plenitude de uma vida, sem ter que mostrar ou 

provar o que um dia resolveu acreditar, Freire se impõe com autoridade não apenas para 

criticar, mas para dar a razão de ser – “raison d’être”  – da sua esperança. 

 Freire alerta para a questão de que nunca talvez tenha sido tão necessário acreditar no 

ser humano como é agora. Nunca talvez um tempo clamou tanto por uma ontologia da 

humanização do que esses tempos que se afirmam como pós-modernos.  

 É assim que Freire por primeiro propõe um olhar para o ser humano: sujeito dialético 

que se permite passear entre a solidão da singularidade e a solidez da solidariedade. O 

humano que há em nós como ser de relação, capaz de ir além de si, de solidarizar-se com o 

outro e fazer do outro, alteridade, caminho seguro de comunhão realizadora no mundo. A 

partir da sua própria experiência, o autor reconhece qualidades ontológicas que não são 

somente suas, mas, sobretudo, da humanidade que passeia em seu ser: 

 

vir, com insistência com que o faço, experimentar a solidão, enfatiza em mim 
a necessidade da comunhão. Enquanto adverbialmente só é que percebo a 
substantividade de estar com. É interessante pensar agora o quanto sempre me 
foi importante, indispensável mesmo, estar com. Estar só tem sido, ao longo 
de minha vida, uma forma de estar com. Nunca me recolho com quem tem 
medo de companhia, como quem se basta a si mesmo, ou como quem se acha 
uma estranheza no mundo. Pelo contrário, recolhendo-me conheço melhor e 
reconheço minha finitude, minha indigência, que me inscrevem em 
permanente busca, inviável no isolamento. Preciso do mundo, como o mundo 
precisa de mim. O isolamento só tem sentido quando, em vez de negar a 
comunhão, a confirma como um momento seu (2006, p.17). 

  

 A experiência de se estar no mundo vai além de encará-lo como suporte da existência 

de cada ser humano. A radicalidade está em mergulhar no mundo como parte dele, não apenas 
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como quem nele encontra a identidade de suporte. As pessoas que vivem a identidade de seres 

humanos estão no mundo, encontrando-se diante da sua finitude e, portanto, sendo sempre 

conclamadas a definirem a sua lealdade para com aqueles que nem sempre são reconhecidos 

como sujeitos. 

 O ser humano que está no mundo é o ser humano que se afirma como sujeito, com o 

mundo e com os outros: “um ser que faz coisas, sabe e ignora, fala, teme e se aventura, sonha 

e ama, tem raiva e se encanta. Um ser que se recusa a aceitar a mera condição de objeto” 

(Ibid., p. 22). 

 Na comunhão com a história humana, o ser humano não nega a sua politicidade. Ele é 

necessariamente um ser político, capaz de assumir posição, de saber-se consciente e, portanto, 

capaz de sonhar o sonho de liberdade impregnado na sua condição ontológica. 

 Somente a afirmação da politicidade impregnada na existência é que pode levar cada 

ser humano a renovar sempre mais as suas prospectivas ante ao mundo; somente no itinerário 

da consciência e da conscientização é possível ao ser humano reconhecer-se ontologicamente 

como ser de esperança.  

 Para Freire, a esperança está no ser humano como elemento ontológico e, portanto 

antropológico, quando ela mesma transborda em otimismo crítico, qualidade impossível para 

o fatalismo desenfreado dos que não sonham e não impregnam atos de libertação (FREIRE, 

2006, p. 30). 

Resgatar a esperança em tempos de fatalismo e determinismo é contrapor-se ao 

discurso da exclusão, tão presente numa pós-modernidade negadora da vida e da comunhão. 

A resposta do ser humano que se acredita, é que se torne sujeito, diminuindo a distância entre 

a solidariedade e a indiferença dos povos, das nações, de sujeitos em relação a outros. “Daí a 

urgência de que a maioria de deserdados e deserdadas se somem e lutemos todos em favor da 

libertação, transformando o mundo ofensivo num mundo mais gentificado. Do ponto de vista 

político e ético, acrescente-se” (FREIRE, 2006, p. 39). 

A responsabilidade do ser humano pela e na história não tem o direito de afirmá-la 

como inexorável. O futuro que nela se gesta é um amanhã prenhe de rupturas, movido pela 

viva esperança e capaz de assumir progressivamente os novos caminhos presentes no 

fenômeno da pós-modernidade.  

 É preciso repensar o mundo e o seu trajeto, reinventá-lo como sujeitos e objetos da 

história, tornando-nos seres éticos, marcado pela responsabilidade esperançosa e por um 

futuro que se anuncia como superação de uma lógica cada vez mais desumana e excludente. A 

resposta ética aos desafios atuais requer responsabilidade humana e a responsabilidade, por 
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sua vez, requer eticidade, cuidado, opção pelo caminho libertador de devolver ao ser humano 

a possibilidade de reinventar-se a cada dia como ser concreto de utopia, como sujeito em 

constante humanização. 

 A gentidade própria do ser humano o faz provar a estética da responsabilidade junto 

ao mundo e aos outros. A boniteza da existência de cada indivíduo encontra-se na afirmação 

responsável e ética da sua gentidade. A afirmação da individualidade passa necessariamente 

pela existência da alteridade, da permissão que outros, como nós, sejam humanos na 

singularidade, capazes de alteridade. 

 A experiência do “exílio” é quase uma descoberta identitária. Essa foi a experiência de 

Freire, mas é também a experiência de cada homem e mulher a quem lhe são negados direitos 

de ser e de ter. “Exilados” da sua condição, expulsos da sua estrutura espaço-temporal, os 

seres humanos são despertados na sua raiva, na sua angústia. São testadas as suas capacidades 

de amar, de ter raiva, de solidarizar-se na fraqueza, de tolerar o diferente, de ouvi-los de 

respeitá-los (FREIRE, 2006, p.52). 

 A saudade de ser gente nos lança à batalha esperançosa em buscar novamente essa 

condição. Trata-se de uma busca democrática, que permite a participação de todos os 

humanos. Mesmo diferentes, a humildade que permeia a nossa humanidade, pode fazer nos 

ajudar a não ser indiferentes. Somente o reconhecimento da alteridade que está no outro é que 

se torna possível a unidade que se afirma não no antagonismo, mas na diferença. Ser diferente 

é saber-se discordante, não necessariamente antagônico. O diferente antagônico mistifica a 

diferença, identifica a discordância com a incompatibilidade e, consequentemente, afirma a 

indiferença: 

 

quando digo unidade na diversidade é porque, mesmo reconhecendo que as 
diferenças entre pessoas, grupos, etnias, possam dificultar um trabalho em 
unidade, ela é possível. Mais: é necessária, considerando-se a coincidência 
dos objetivos por que os diferentes lutam. A igualdade nos e dos objetivos 
pode viabilizar a unidade na diferença. A falta de unidade entre os diferentes 
conciliáveis ajuda a hegemonia do diferente antagônico. O importante é a 
luta contra o inimigo principal (FREIRE, 2006, p. 68) 

 

 Abre-se, portanto, o que Freire, com muita propriedade, chama de dialogicidade. 

Somente seres maduros, marcados pela curiosidade epistemológica e pelo respeito mútuo é 

que são capazes de diálogo. Requer-se de quem dialoga a atitude séria, a aventura do espírito, 

a segurança na identificação daquilo que é próprio do sujeito e o que dele emana. A relação 

dialógica é a marca de um processo de conhecimento. 
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  A fé e a esperança que marcam o ser humano compõem elementos necessários a essa 

busca de diálogo com o mundo e com os sujeitos que nele estão. Acreditar em um Ser 

Transcendente é um direito cultural, e porque não dizer ontológico, de cada homem e mulher. 

Ter esse Ser como justificação da barbárie, da exclusão e do poder dos fortes, no entanto, é 

inaceitável.  

 O Deus que acreditamos, de Transcendência concebida por bilhões de crentes, não é o 

Deus que é submisso ao poder dos senhores. O Deus que acreditamos é o Deus que vislumbra 

a justiça, a verdade e o amor. É verdade que não é preciso acreditar nesse Deus para ser mais 

humano ou progressista. Mas é bem verdade também que atribuir a Ele a possibilidade da 

opressão ou a concordância com a cultura de morte que assola o mundo, não passa de uma 

tentativa de justificar o intuito dominador e opressor do ser humano.  

 Em Pedagogia da Autonomia (1997), por fim, Paulo Freire trata dos saberes 

necessários à prática pedagógica que vai ao encontro da concepção de educador como 

progressista, revolucionário, esperançoso e sujeito de uma prática educativa profundamente 

libertadora. Assim como toda educação vem precedida por uma visão de ser humano, não há 

pedagogia verdadeiramente progressista que não venha precedida pela autonomia dos sujeitos 

nela envolvidos. 

 É próprio dessa obra, apresentar de forma sucinta a trajetória de idéias concebidas no 

decorrer de toda uma vida dedicada ao ser humano e ao seu projeto humanizador. É uma obra 

que percorre a aura da maturidade existencial de Paulo Freire. São sugestões de práticas que 

podem possibilitar aos educadores e às educadoras novas relações consigo e com os seus 

educandos. A abertura de quem educa sendo educado e de quem, sendo educado, de repente 

educa, faz com que se vislumbre na densidade de poucas páginas a profundidade de uma 

epistemologia própria, aberta à cognoscibilidade de sujeitos cada vez mais curiosos. 

 Em Pedagogia da autonomia se presentifica a perseverança, a ousadia e a crença no 

ser humano: homens e mulheres acreditados como sujeitos. Para ser mais, cada um é artífice 

de uma educação autêntica, de forma especial, aqueles que abraçaram o quefazer educativo 

como razão de ser – “raison d’être”- do seu cotidiano. “Neste livro Paulo faz, na verdade, um 

chamamento aos educadores/as para com ética crítica, competência científica e amorosidade 

autêntica, sob a égide do engajamento político libertador ensinarem aos seus educandos/as a 

serem Seres Mais” (FREIRE, Ana Maria Araújo, 2006, p.388). 

 Se a Pedagogia da Esperança representa o retorno teórico a uma das mais importantes 

obras de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, significa a 

síntese teórica de toda uma trajetória em prol da educação. Completa-se, nela, o espírito 
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esperançoso e enraivecido de um homem que, diante das injustiças e barreiras do ser menos, 

nunca titubeou em optar pelo pensamento certo, pela proposta correta, pelo sonho de ser mais.  

 Freire fala mais da prática educativa do que propriamente de prática pedagógica. As 

trilhas de um caminho para a prática requerem de cada sujeito, educador e educando, saberes 

complementares e fundantes, presentes na amplitude do pensamento acerca da educação. 

Os saberes necessários para a educação partem de um saber fundamental: o saber-se 

humano. A consciência da própria humanidade torna o ser humano um ser de conhecimento, 

capaz de reconhecer-se histórico, marcado pela condição que lhe é própria, porém, capaz de 

perpassar o mundo e reinventá-lo na transcendência. 

O humano ali reconhecido é o humano que se afirma como educador e educando, cada 

um, sendo o que é, sem que se excluam mutuamente. O quefazer pedagógico que envolve o 

sujeito como educador e educando leva cada um a reconhecer-se como capaz de saber, 

ensinante e aprendiz.  

A presença do ser humano no mundo é uma presença de solidariedade também com os 

outros que, sendo alteridade, é capaz de reconhecer-se a si mesma. Essa solidariedade é 

afirmada de forma ética, acompanhada pela responsabilidade. Trata-se de uma  

 

presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que 
transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, 
compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no domínio da decisão, 
da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a 
necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. (...) Na verdade, seria 
incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não 
significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria 
presença (FREIRE, 1997, p.20) 

 

A compreensão do ser humano como ser histórico, inacabado e curioso o leva à 

descoberta do seu processo de aprender. Aprendendo, descobrimo-nos ensinantes, ensinantes, 

afirmamo-nos aprendizes.  

Criado para ser mais, o ser humano é chamado a desenvolver, nos seus limites e 

contextos históricos, todas as suas potencialidades materiais e espirituais, buscando dosar 

adequadamente o seu protagonismo no enorme leque das relações que a vida lhe oferece, 

incluindo as relações no mundo e com o mundo, as relações intrapessoais, interpessoais, 

estéticas, de gênero, de etnia, de produção. A sua ação não incide isoladamente sobre cada 

parte, mas a amplia sobre a totalidade. 

Saber-se humano permite a cada um também saber-se ético. E isto só é possível a 

partir de algumas consciências necessárias para que o ser humano se afirme como sujeito. 
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Somente o saber-se consciente é capaz de gerar uma consciência epistemológica, expressão 

da superação de uma consciência ingênua.  

Considerar que a consciência do inacabamento ou inconclusão do ser humano é algo 

vital. Somente os que vivem percebem a sua condição de inacabados. Mas somente os 

homens e as mulheres são capazes de dizer esta consciência, fato que só é possível com a 

percepção consciente do mundo, elemento suporte da existência humana.  

O ser humano afirma-se, com isso, sujeito de reinvenção da própria existência. É o 

único capaz de existir e saber-se conscientemente existente. E mais: é o único capaz de 

reinventar-se enquanto ser existente. Para isso, vale-se da linguagem, da cultura, da 

comunicação, do fato de ser.  

A capacidade humana de inventar a própria existência carrega consigo a possibilidade 

real de negá-la. Se apenas o ser humano é um ser capaz de conscientemente se saber existente 

com consciência, é ele também o único ser capaz de negar-se em consciência. É o único capaz 

de romper a própria ética e instaurar atos indignos e desumanos. 

Ser no mundo é dar-se conta da responsabilidade inerente ao ato de existir com 

consciência. Não é possível existir sem que se instaure a responsabilidade de optar, de decidir, 

de lutar, de fazer política, assim como diz Freire: 

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, 
inequívoco, irrevogável (...). Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei 
que a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida 
(...). Gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros e de 
cuja feitura como parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo 
(...). Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado 
mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir além dele (...) Gosto de 
ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, 
sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase 
sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa 
histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam 
(1997, p. 58-60). 

 

 É a consciência da inconclusão assumida que torna o ser humano aberto, um ser de 

busca. A esta abertura humana, junta-se o vislumbre pela condição de ser gente e, 

consequentemente, pela condição de saber-se capaz de brigar pela própria eticidade, pela 

identidade e pelo respeito à autonomia de outros sujeitos como nós.  

 Consciente do seu inacabamento, o ser humano torna-se educável. A educabilidade 

traz a consciência de que é possível aprender de forma criadora, construindo, reconstruindo e 
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constatando a própria história. Trata-se de uma aventura existencial, marcada pela 

curiosidade, completada pela ação do próprio espírito (FREIRE, 1997, p.77). 

Quando Freire apresenta a educação como uma especificidade humana elabora um 

caminho de afirmação da própria autonomia. Afirmar a autonomia significa reconhecer a ação 

responsável do ser humano diante do mundo e dos outros sem, no entanto, perder a 

consciência de que essa ação está acompanhada da possibilidade de não assumir a própria 

responsabilidade. 

Assumir a responsabilidade significa possibilitar o uso da liberdade, pois apenas atos 

livres é que constroem sujeitos autônomos. Somente pela autonomia que lhe é inerente 

enquanto ser aberto e de possibilidade é que pode tornar cada ser humano sujeito de liberdade 

e, consequentemente, de libertação. O ser humano é, portanto, um ser de decisão.  

 

Não há decisão a que não se sigam efeitos esperados, pouco esperados ou 
inesperados. Por isso que a decisão é um processo responsável (...) Ninguém 
é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na 
experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas (...) A 
autonomia enquanto amadurecimento do ser  para si, é processo, é vir a ser 
(FREIRE, 1997, p. 120-121). 

 

 A deturpação da liberdade em licenciosidade e da autonomia em autoritarismo gera o 

desequilíbrio histórico na estrutura das relações de sujeitos. Sem perder o seu fio condutor, a 

liberdade precisa continuar a ser o fundamento da verdadeira autonomia, pois só através desse 

processo torna-se possível a consciência de que cada ser humano, em si, é um sujeito, 

responsável constante pela reinvenção da história. 

 A ética difundida pela globalização e pelo neoliberalismo não é a ética universal do ser 

humano. A ética de um neoliberalismo globalizante é a ética do mercado. Essa ética parte de 

uma concepção de ser humano como que objeto, elemento dependente das situações de 

mercado, perdendo a sua identidade à medida que a sua pobreza é sobremaneira afirmada 

como miséria. Trata-se de uma lógica malvada, negadora da vida da maioria dos humanos, e 

permissiva no aumento da riqueza de uns poucos no mundo. 

 A malvadeza humana, como não-ética, institucionaliza a miséria e respalda a exclusão. 

A natureza humana, para Freire, precisa ser o ponto de partida e o ponto de chegada para todo 

e qualquer compromisso humano. Homens e mulheres, enquanto fazedores da história e por 

ela feitos, precisam reinventar a própria responsabilidade, reintegrando-se à ética universal do 

ser humano. 
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CAPÍTULO 2 

O CONCEITO DA EDUCAÇÃO NO PENSAMENTO DE PAULO FREIRE 
 

 

“Seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo 
 não significasse já a impossibilidade de minha ausência na  

construção da própria presença.” 
 

(Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia) 

 
“É esta percepção do homem e da mulher como seres ‘programados,  

mas para aprender’ e, portanto, para ensinar, para conhecer, 
 para intervir, que me faz entender a prática educativa  

como um exercício constante em favor da produção  
e do desenvolvimento da autonomia  

de educadores e educandos”. 
 

(Paulo Freire, Pedagogia da autonomia) 

 

 

A Pedagogia de Paulo Freire é um marco que desde há muito tempo chamamos 

Educação Libertadora. Trata-se de uma pedagogia que passa pelo humano, traspassando-o 

pela lâmina da existência e completando-o pela utopia da esperança realizadora. O humano 

traspassado é o humano que constrói história, uma história de sujeitos, nem sempre ativos, 

muitas vezes passivos. 

Essa pedagogia é caracterizada pelo cunho libertador, pela capacidade de olhar para a 

liberdade como forma concreta, humana e protagonizadora de viver o humanismo na 

educação, apta a transformar estruturas caducas em horizontes de consciência e libertação. 

Olhar para o ser humano como um ser de relação com os outros e com o mundo é a marca da 

pedagogia proposta pela práxis freiriana (FREIRE, 2003c, p. 39).  

É o oprimido o núcleo e o sujeito do pensamento freiriano. Trata-se de uma coerência 

epistemológica e política que acompanha Freire. O destinatário da práxis freiriana é toda a 

humanidade, porém, a perspectiva é a dos que sofrem. São eles, os oprimidos, os grupos 

proibidos de ser mais, os atores revolucionários, por não ter o que esconder, o que perder, 

assumem o papel da transformação social. 

Daí o fato de que no início das suas reflexões, ao escrever Pedagogia do Oprimido, 

Paulo Freire enfatiza a elaboração de uma pedagogia do oprimido e não uma pedagogia para o 

oprimido. Com isso, ele assume a ótica dos dominados e oprimidos. 
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Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos, 
quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um “tratamento” 
humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados de entre os 
opressores, modelos para a sua “promoção”. Os oprimidos há de ser o 
exemplo para si mesmos, na luta por sua redenção (FREIRE, 2003c, p. 41). 
 

Somente os oprimidos são capazes de desvelar o mundo da opressão para, em seguida, 

comprometer-se de forma práxica com a sua transformação. Trata-se de um processo 

educacional assumido como elemento de libertação, de humanização e de liberdade (FREIRE, 

2003c, p.23). 

 A afirmação do ser mais freiriano como elemento dialético de humanização insere no 

seu pensamento pedagógico a compreensão da educação como conquista, não dada e 

inacabada, que assume uma trajetória de constante potencialidade também dialética. 

 Segundo Scocuglia (2006, p. 95), compreender Paulo Freire é uma tarefa que passa 

pela consideração dialética da “totalidade” e das “contradições”, assumindo uma tarefa 

marcada pela ruptura e pela complexidade, capaz de conectar os caminhos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, teológicos, políticos e epistemológicos com os caminhos educativos 

e pedagógicos. 

 

A nosso ver, um pensamento marcado por dois grandes “pólos de irradiação” 
(inseparáveis): um, predominantemente psico-pedagógico e, outro, 
radicalmente político pedagógico. (SCOCUGLIA, 2006, p. 95). 
(...) separando o pensamento político do pedagógico (para tentar ser didático 
na explicação), notamos que a ruptura política no sentido da adesão aos 
movimentos sociais populares e dos trabalhadores (como classe sócio-
política) é acompanhada por uma evolução pedagógica. Em outras palavras, 
a educação e a pedagogia não deixaram de realizar-se via diálogo, não 
deixaram de priorizar o ato de conhecimento, a busca da consciência crítica. 
Mas, o que antes era predominantemente psico-pedagógico, passou a ser 
prioritariamente político pedagógico (IDEM, p. 99). 

 

 É a partir dessas considerações que visualizamos o período da ampliação da obra 

freiriana como sendo tempo de uma nova dinâmica no seu pensamento. Ali, Freire assume 

novas prioridades, em especial a atenção dada aos movimentos sociais como contextos 

político-educativos, passando pela análise do partido político como educador-educando e 

como “intelectual coletivo” e, de forma mais próxima e recente, as considerações acerca da 

sua identidade enquanto um “pedagogo pós-moderno progressista” (SCOCUGLIA, p. 96). 

 No intuito de compreender o conceito de educação presente nos escritos genuinamente 

freirianos a partir da sua perspectiva de ampliação, é que nos propomos seguir a mesma 
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ordem das obras já enfocadas no estudo anterior acerca da concepção de ser humano 

delineada por Freire.  

 Nessas obras, Freire insiste numa educação como criação histórica a ser efetivada a 

partir de mudanças substanciais na sociedade, na política, na ética, no cotidiano dos 

indivíduos dos diferentes grupos sociais; numa educação teleologicamente direcionada para a 

autonomia e para a capacidade de gerir caminhos de emancipação; numa educação capaz de 

formar a plenitude da cidadania e dos seus sujeitos, que tenham a possibilidade de serem 

humanizados pelo fato de existirem enquanto seres, sem lhes ser negada a possibilidade de ser 

mais; numa educação capaz de vislumbrar não a totalidade da ação, mas a ação total e 

reinventora do mundo. Numa educação, enfim, que 

 

como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, 
procura da boniteza (...) é prática indispensável dos seres humanos (dos 
homens e das mulheres) e deles específica na História como movimento, 
como luta. A história como possibilidade não prescinde da controvérsia, dos 
conflitos que, em si mesmos, já engendrariam a necessidade da educação 
(FREIRE, 1993, p. 14). 

 

 A partir de Ação Cultural para a Liberdade até a sua pedagogia da autonomia, 

achamos conveniente estudá-las numa amplitude hermenêutica, capaz de visualizar o texto e 

perceber, nele, as nuances que envolvem o texto escrito e o passo para a objetivação dos 

elementos interpretados como epistemologia própria do pensar freiriano em estreita ligação 

com a objetividade histórica. 

 Na leitura de tais obras, portanto, deparamo-nos com o pensamento de Paulo Freire no 

que toca à sua concepção de educação. No exílio, Freire reaprende a arte do compromisso. No 

retorno à sua Terra, soube afirmar com propriedade a sua nova postura de “reaprender o 

Brasil” e, com ele, reaprender a educação. Trata-se de uma transformação substancial, quando 

o próprio Freire assume a postura político-pedagógica.  

 Não há neutralidade nos projetos de educação, assim como não são neutros educadores 

e educandos. Somente o diálogo do ser humano com o mundo e com os semelhantes é 

possível transformá-lo em sujeito de relação, dialogicamente capaz de lançar-se intensamente 

ao ser mais. 

 Freire baseou a sua ação educativa e social em princípios éticos e políticos, incapazes 

de se desmancharem com qualquer intempérie conjuntural. Não deixou passar a oportunidade 

de afirmar-se como sujeito, coerente com os seus princípios e consciente do seu agir social: 
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Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa 
aberração: a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me 
anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e 
imobiliza. Sou professor da boniteza de minha própria prática, boniteza que 
dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este 
saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu 
corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho 
que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mas não desiste (1997, p. 115).  

 

 

2.1 Educação e Organicidade: posição consciente e crítica do homem diante da sua 
contextura 

 

 

A elaboração conceitual das bases antropológicas freirianas evoca a relação do homem 

brasileiro com o seu contexto. O homem não vive a sua autenticidade distante da sua 

realidade. A sua integração anuncia a sua integralidade não apenas como ser biológico, 

presente ante as forças cósmicas e naturais. O homem se integra enquanto sujeito. Capaz de 

crítica e de consciência. A sua autenticidade é marcada pela integração com a realidade e não 

pela alienação conformista de sua formação cultural. 

A constatação dos fatores políticos e sociais em que se encontra o homem brasileiro 

perpassa a reflexão acerca da contextura da sua formação cultural. Ante os novos ares de uma 

ideologia do desenvolvimento (FREIRE, 2001b, p. 20), movem-se esperanças de que o 

processo educativo autêntico parta de uma organicidade e não de uma já cristalizada 

inorganicidade. 

 

A relação de organicidade a que nos referimos implica a posição cada vez 
mais conscientemente crítica do homem diante do seu contexto para que nele 
possa interferir. Não há organicidade na superposição, em que existe a 
possibilidade de ação instrumental. Da mesma forma, a organicidade do 
processo educativo implica a sua integração com as condições do tempo e do 
espaço a que se aplica para que possa alterar ou mudar essas mesmas 
condições. Sem esta integração o processo se faz inorgânico, superposto, 
inoperante (FREIRE, 2001b, p. 11). 

 

 Exprime-se, aqui, a busca de uma educação conscientizadora. Busca esta que parte de 

uma crítica à educação escolar brasileira, constata a necessidade de uma educação que 

contemple os horizontes da escolarização e, por fim, propõe uma educação conscientizadora. 

 A crítica freiriana acerca da educação reside na consideração de que houve uma 

desvinculação da vida, “autoritariamente verbal e falsamente humanista, em que nos 

desnutrimos” (IDEM, p. 11). O foco da crítica está marcado pela percepção de uma 
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escolarização falha, vertical, autoritária, pautada nas raízes culturológicas que construíram a 

inexperiência democrática. O centralismo quase que sufocante desestabiliza as relações entre 

o processo educativo e a ação pedagógica.  Nesse âmbito, Freire evoca o pensamento de 

Anísio Teixeira para justificar a necessidade de uma descentralização do processo educativo. 

Um deslocamento para as margens, capaz de identificar-se, enquanto processo, como sendo 

menos fixista e asfixiado, menos verbalista e nocional, menos acrítico e autoritário, menos 

nocional e assistencializador. “A grande reforma da educação, afirma Anísio Teixeira, é, 

assim, uma reforma política, permanentemente descentralizante, pela qual se criem nos 

municípios os órgãos próprios para gerir os fundos municipais de educação e os seus 

modestos mas vigorosos, o sentido de implantação local, sistemas educacionais” (apud 

FREIRE, 2001b, p.12). 

  Se antes, a formação cultural a que estava imerso o homem brasileiro era de 

verticalidade, imposta por uma inexperiência democrática e, portanto, de intransitividade, 

agora há uma proposição de que o homem participe desse processo educacional enquanto 

sujeito transitivo e consciente. Essa consciência, no entanto, deixa de ser um elemento 

meramente intelectual internalizado, capaz de se confundir com uma concepção conformista e 

fixada na transitividade ingênua. O passo que o homem dá rumo à sua transitividade crítica só 

é possível pela descentralização dos processos educativos. Essa descentralização, porém, não 

é factível sem a vinculação do agir educativo com a realidade dos sujeitos envolvidos nesse 

processo. 

 A vida dos sujeitos é concreta. Molhada de realidade. Permeada por caminhos de 

diálogo, participação e responsabilidade. Negada apenas pela ingerência de forças centralistas 

que quase sempre conseguem ludibriar os anseios e os transformam em elementos contrários, 

capazes de negar a organicidade enquanto processo de dialogação e consciência. Há, sim, 

nesse contexto, a necessidade de uma descentralização que comprometa os sujeitos com a 

realidade. Que os torne responsáveis pelo seu destino e pela trajetória da realização de sua 

própria vida (FREIRE, 2001b, p.13). 

 Freire identifica os problemas da educação do seu tempo a partir do endereçamento 

que tal tipo de educação estava implementado na realidade. Endereçava-se à continuidade de 

uma centralização na palavra, no verbo, nos programas e no discurso. É essa também a 

experiência que ele provara nos trabalhos desenvolvidos junto à divisão de educação e cultura 

do Serviço Social da Indústria (SESI) de Pernambuco. Ali, diz Freire, “retificamos afirmações 

livrescas. Ratificamos pontos de vista. Foram anos de ‘convivência’, quase diária e direta, 
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com problemas educacionais e sociais, nunca vistos por nós como se fossem soltos ou 

desmembrados do tecido mais amplo de nossa contextura” (2001b, p. 14). 

 As suas preocupações ultrapassam os limites urbanos da cidade grande e operária. 

Penetra os grotões do interior pernambucano. Da Zona da Mata ao sertão. Do agreste ao 

litoral. Os problemas iam além. Existia um assistencialismo que reproduzia a inexperiência 

democrática. Havia uma educação para o mutismo. Marcada pela verticalidade e pelo 

consentimento do desmembramento autoritário do ato educativo com a sua realidade.  

 Perante essa realidade de “des-contextura”, Freire relata a focalização numa nova 

concepção de educação - a educação como humanismo e processo democrático de 

humanização: “interessou-nos sempre, e desde logo, a experiência democrática através da 

educação. Educação da criança e do adulto. Educação democrática que fosse, portanto, um 

trabalho do homem com o homem, e nunca um trabalho verticalmente do homem sobre o 

homem ou assistencialistamente do homem para o homem, sem ele” (IDEM, p. 14). 

 Ora se a democracia para Freire é um modo de viver, a experiência da educação 

democrática funda-se no diálogo-dialogação. O assistencialismo domestica o homem, o 

diálogo oferece possibilidades de desenvolvimento e abertura de consciência. Uma vez pela 

via do diálogo-dialogação, a educação promove o sujeito à responsabilidade, elemento 

incorporado à vivência, às exigências cotidianas da atualidade. 

 A autenticidade da experiência freiriana lança à consideração de que há uma 

necessidade básica na educação: a necessidade de assumir a duplicidade dos planos 

instrumentais em termos técnicos e de disposições mentais. 

 

O do preparo técnico com que se situará o homem nacional aptamente no 
processo de desenvolvimento, aceitando, inclusive conscientemente, que 
adira ao desenvolvimento, aceitando inclusive conscientemente, os traumas e 
as restrições decorrentes da industrialização, às vezes necessariamente 
apressada. Formação de disposições mentais democráticas com as quais se 
identifique com o clima cultural novo (2001b, p. 20). 

 

 As benesses políticas e econômicas que se aproximavam nesses tempos, faziam Freire 

acreditar que somente o “senso de perspectiva histórica” seria capaz de lançar a educação uma 

nova experiência. A perspectiva de tempos de desenvolvimento anunciava uma nova 

atualidade. Mas para tal, urgia a vinculação da sabedoria democrática à sua consciência ativa 

e participante. Um bem social, portanto, se anunciava. Somente a consciência crítica tornava-

se capaz de compreender as restrições que resultavam em sacrifícios pessoais ou coletivos. A 

apropriação dessa perspectiva histórica acaba sendo inevitável. 
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 A educação fora feita na verticalidade. Processos que se impunham. Imposições que se 

processavam por conta de horizontes ideológicos fixistas e não por elementos de autogoverno. 

Mostrar as sombras que obscurecem o processo educativo e desvelar as amarras que 

reproduzem uma tradição que é culturológica parecia simples. Simples não era, no entanto, 

oferecer instrumentos para que a educação fosse de cunho democrático. Ali começava a 

experiência de uma educação não apenas para a consciência, mas uma educação 

conscientizadora.  

Enfatizar esse estilo de educação é também interligar o processo educativo com a 

realidade dos seus sujeitos. Por isso que, para Freire, é urgente a proposição de elementos que 

eduquem para o desenvolvimento e para a democracia22. Trata-se de uma educação que 

ofereça ao educando 

 

instrumentos com que resista aos poderes de “desenraizamento” de que a 
civilização industrial, a que nos filiamos, está amplamente armada (...). Uma 
educação que possibilite ao homem discussão corajosa de sua problemática. 
De sua inserção nesta problemática. Que o coloque em diálogo constante 
com o outro. Que o predisponha a constantes revisões. À análise crítica de 
seus “achados”. A uma certa rebeldia no sentido mais humano da expressão. 
Que o identifique com os métodos e processos científicos (2001b, p. 38). 

 

 O processo educativo marcado pela educação democrática aspira à integralidade. 

Entenda-se integralidade como exercício de uma autoridade democrática, capaz de respeitar a 

liberdade dos educandos e que, uma vez possibilitando-lhe vivenciar suas condições de ser 

livre, possa assumir com consciência a própria autoridade. É o percurso necessário para passar 

da consciência heterônoma para a consciência autônoma. 

 Freire percorre o horizonte da escolarização. Num tempo marcado pela necessidade de 

se formar cidadãos aptos ao exercício do desenvolvimento e da tecnologia, o autor direciona a 

sua reflexão para o processo educacional presente na escola. Apesar de ser muito mais ampla 

a sua reflexão acerca da educação, a discussão passa pela estrutura da escola, mais 

especificamente no que se refere à formação técnica que prepare para o desenvolvimento já a 

partir do ensino básico. 

 Mas não é qualquer escola que está em questão. É a escola marcada pela inexperiência 

democrática. A escola que carrega a antinomia fundamental que percorre Educação e 
                                                 
22 Como enfatizamos no corpo do nosso trabalho, Freire recorre a diversos intelectuais das mais diferentes 
orientações e concepção epistemológicas. Para expressar o sentido de uma educação para a democracia, Freire 
recorre a Juan MANTOVANNI que assim se expressa:”Ao homem da democracia há que se educá-lo não 
somente em uma fechada competência especializada, mas também, simultaneamente, como membro da 
comunidade política e social, apto para julgar, por si mesmo, problemas da democracia, a liberdade, o bem-estar 
social e a própria especialização técnica” (La crise de la educación, Buenos Aires, Columba, 1957, p. 38-39). 
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Atualidade Brasileira: a inexperiência democrática e a emersão do povo brasileiro na vida 

pública. A escola avaliada por Freire no final dos 60 é a escola antinômica, detentora da 

inorganicidade por não atender duas das principais exigências identificadas por ele: o da 

democratização crescente e o da crescente industrialização. 

  

O impulso de nossa industrialização, de que resultará a retirada de milhões 
de brasileiros de um tipo de “existência bruta”, a-histórica, de consciência 
intransitiva, para formas históricas ou espirituais de vida, nós estamos 
insistindo em fazer corresponder uma educação falsamente humanista. 
Academicamente oca, isto sim. Verbalista, “palavrosa”, autoritariamente 
indiferente ao que nos cerca, e não teórica, erradamente assim chamadas. (...) 
Não será e não vem sendo, com uma educação quase exclusivamente 
centrada no verbo, no livro, no programa, a despeito de tudo o que vem se 
dizendo contra ela, que formaremos técnicos habilitados a inserir-se 
positivamente na marcha “imparável” de nossa industrialização (2001b, p. 
48). 

 

 A educação humanista, portanto, democrática, deve compreender a preparação técnica 

e científica dos indivíduos. No pensamento do autor, a antinomia anteriormente expressa só 

pode ser superada pela educação. Uma educação que pelo diálogo alcance o desenvolvimento 

e a democracia. Nesse sentido, diz Freire, “é que uma educação para o desenvolvimento e 

para a democracia, entre nós, tem que ser uma educação pelo diálogo. Uma educação pela 

participação, que desenvolva no homem brasileiro a sua criticidade” (IDEM, p. 51). 

 Nas afirmativas desenvolvidas pelo autor sobre a atualidade brasileira, naquele 

momento específico, há uma constatação de que há maior ênfase ao assistencialismo do que 

propriamente na disposição em superá-lo. A educação que se expressa como ato educativo 

escolarizante precisa transbordar e ir além.  A intransitividade dos sujeitos torna amorfa a 

existência enquanto sujeitos. Por outro lado, superar a condição intransitiva significa exercer 

o papel transitivo da existência, mas apenas num primeiro momento. A permanência dos 

sujeitos apenas no estágio da transitividade ingênua, sem chegar à transitividade crítica, os 

torna vulneráveis à massificação. 

 Urge um tipo necessário de educação. A educação das massas. Trata-se de informar e 

educar as massas para a opção, a responsabilidade e a participação. Pois, segundo Freire, 

“optar implica escolher, o que se faz quando se tem possibilidade de comparar. A capacidade 

de escolher, por isso mesmo, exige um teor de racionalidade ou de criticidade que não acha 

clima propício a desenvolver-se na passividade a que o homem é relegado na 

‘assistencialização’. Não pode haver opção sem responsabilidade e não há responsabilidade 

sem participação” (Ibid., p. 52). 
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 A educação é, nas palavras de Freire, citando Jacques Maritain, “uma força de 

mudança” (Ibid., p. 57). Se é mudança, não é fase estática ou perpetuação de uma cultura 

aceita. É Educação caracterizada pela interferência ativa, identificada com a realidade a que se 

propõe. É disto que precisava a educação: a criação de um clima democrático, de uma 

atmosfera cultural específica (Ibid., p. 60). Se desde o início esta realidade fosse uma 

constante, poder-se-ia dizer que o povo brasileiro teria tido uma educação na e para a 

democracia. Mas o homem brasileiro “nasceu e cresceu sem experiência do diálogo. Sem 

imprensa. Sem contatos. Sem escolas” (Ibid., p. 61).  

 

O grande problema de nossa educação (...), o seu mais enfático problema, é 
o de sua inadequacidade com o clima cultural que vem se alongando e tende 
a se alongar a todo o país. É uma educação em grande parte, ou quase toda, 
fora do tempo e superposta ao espaço ou aos espaços culturais do país. Daí a 
sua inorganicidade. A sua ineficiência (...) Uma das fundamentais tarefas da 
educação brasileira (...) será na verdade, a de criar disposições mentais no 
homem brasileiro, críticas e permeáveis, com que ele possa superar a força 
de sua “inexperiência democrática” (2001b, p. 79). 

 

 A superação da inadequacidade entre o processo educativo e a realidade era algo mais 

que necessário. Implicava a superação da inexperiência democrática. Implicava um ato 

emancipador ante o clima cultural que se anunciava pelo desenvolvimento e pelas exigências 

desta nova realidade. 

 É aqui, portanto que Freire propõe a revisão do processo educativo. Tratava-se de uma 

reforma amplamente política. Aqui germina o que mais tarde o próprio autor desenvolverá 

com a intenção de perscrutar o processo educativo e a sua compreensão a partir do enfoque 

próprio: a educação como ato político. 

 Reformar o processo educativo era um ato político amplo. Acarretava em passar de 

uma educação verbalista e assistencialista, para uma atitude de contextura, democrática, capaz 

de planejamentos próprios, de atitudes que encarnassem o próprio processo à realidade e a 

realidade ao processo. Para Freire, essa reforma seria possível se atendesse a dois elementos 

fundamentais: a adequação com as suas condições especiais e a efetividade de forma intensa 

das agências ou instituições sociais, capaz de ultrapassar os limites do estritamente 

pedagógico (IDEM, p. 84). 

 O centralismo passara a ser ameaçado. Ao invés de um trabalho estritamente 

relacionado a um clima cultural ultrapassado e cético, inovam-se as expectativas, capazes de 

direcionar o processo educativo para um objetivo humanista. Tal objetivo, no entanto, só é 

obstacularizado pelo centralismo asfixiante da política administrativa. O próprio Freire propõe 
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esse processo de descentralização a partir das reflexões que desenvolve em torno da 

escolarização, especialmente do ensino básico, considerando elementos importantes acerca da 

escola primária e da escola secundária. 

 Em concordância com Anísio Teixeira, Freire defende uma reforma antes de tudo 

política, capaz de gerar a organicidade educativa. 

 

A escola, neste caso, passaria a ser uma instituição local, “feita e realizada 
sob medida para a cultura da região, diversificada, assim, nos seus meios e 
recursos, embora uma nos objetivos e aspirações comuns” (id., ib.: 52). O 
seu enraizamento nas condições locais e regionais, sem esquecer os aspectos 
nacionais, é que possibilitará o seu trabalho de identificar seu educando com 
o seu tempo e o seu espaço. E isto porque a sua programação será a própria 
vida comunitária local, tanto quanto possível trazida para dentro da escola, 
como pesquisada e conhecida fora dela. Trabalho de identificação do 
educando com a sua contextura, feito em grupo, mesmo que não seja a sua 
individualidade esquecida, de modo que se vá dando ao brasileiro o sentido 
de equipe, que o prepare para a solidariedade social e política (...). Somente 
uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua 
comunidade local, vivendo as suas circunstâncias, integrada com os seus 
problemas, levará os seus estudantes a uma nova postura diante dos 
problemas de contexto. À intimidade com eles.” (2001b, p. 84-85). 

 
 A erradicação da “inexperiência democrática” considera que somente por uma 

educação democrática é possível propor uma educação humanizadora. A educação para a 

humanização não prescinde da crítica. Mas ao contrário, a democracia e a educação 

democrática se fundam na crença no homem, capaz de formar hábitos de solidariedade e 

participação, hábitos de investigação e disposições mentais críticas (Ibid., p. 91). 

 Freire propõe uma escola que supere a distância antinômica entre a escola tradicional, 

verbalista, propedêutica e antidemocrática e a escola centrada na comunidade. O resultado 

dessa superação seria a uma educação integrada e integradora. Isso porque não bastava apenas 

anunciar um novo tempo, mas perceber o advento de um novo papel para a educação, que 

viera com a configuração de uma sociedade que se afirmava como industrial: a formação 

democrática do homem, a começar pelos núcleos mais simples de participação, tais como as 

reuniões de genitores e mestres como um espaço do exercício democrático (Ibid., p. 94). O 

objetivo da escola, neste contexto, é ser presença interferente no seu contexto. 

 

A escola de que precisamos, assim viva, assim democrática – assim 
formadora de hábitos, e não meramente propedêutica -, não é escola que 
apareça por acaso. Sobretudo não é escola que funcione por acaso. Aqui, 
também, o nosso grande problema é o de passagem ou de trânsito da escola 
livresca e antidemocrática para a escola democrática – formadora de hábitos 
de trabalho, de participação, de crítica, de solidariedade, com que o nosso 
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educando, desenvolvendo a sua dialogação. Se integre, com autenticidade, 
no clima cultural que ora vivemos (FREIRE, 2001b, p. 98). 

 

 A questão não é isolar educadores e educandos em seus guetos particulares. A 

intenção é possibilitar uma formação conectada, capaz de relacionar o que se aprende e o que 

se faz. Aqui, de certa forma, germina o conceito de práxis, posteriormente desenvolvido pelo 

autor.  

 A emersão do povo na vida pública brasileira passa pela educação. Passa pelas 

condições culturais inauguradas no país. Porém, diz Freire, o novo estilo de educação precisa 

adequar-se às exigências da sua época. A educação é colaboradora da promoção democrática, 

capaz de educar os educadores no senso de responsabilidade profissional, reelaborando 

currículos e modificando métodos (IDEM, p. 102). 

 Freire critica o fato de que o ensino secundário vinha se configurando como meio de 

seleção social ou de busca de status social. O agir educativo acaba por firmar-se superposto à 

realidade tempo-espacial em que se situa. Superpõe-se o caráter ornamental e florido da 

escola. Foca-se a preparação de classes diminutas para o ‘prestígio’. “Corresponderia ao clima 

cultural caracterizado pelas posições quietistas e meramente expectante do povo, que não o 

procuraria nem poderia fazer qualquer que fosse o aspecto como se apresentasse” (FREIRE, 

2001b, p. 104). Educação e status social se entrelaçam na realidade analisada por Freire. 

 A inorganicidade da educação é percebida a partir da sua estrutura academicista, 

bacharelesca, formando indivíduos sem conexão com a realidade e com o processo 

pedagógico de outras unidades e agências sociais. O próprio currículo torna-se um tanto 

superficial nesta realidade, pois se reduz a disciplinas intensamente palavrescas, sem o 

desenvolvimento da criticidade e da participação.  

Propõe-se um novo ginásio. Porque não dizer, uma nova escola condizente com o 

ambiente cultural criado. Uma escola desbacharelizada, viva, democrática, capaz de ser 

agência de educação ao invés de corredor de status, integradora. Tal intento só seria possível 

pela via da dialogação e da parlamentarização. 

 

Se o novo tempo vem sendo cada vez mais caracteristicamente democrático, 
no sentido da amplitude da “dialogação” ou “parlamentarização” do homem 
brasileiro, não se justifica a continuação de um ginásio em choque com o seu 
tempo (...). Estaria havendo verdadeira democratização do nosso ensino 
secundário se ele, inclusive, se pudesse fazer um instrumento de 
democratização – de maior “parlamentarização” do povo brasileiro. E isto é 
realmente o que não vem acontecendo. A estrutura curricular de nosso 
ginásio é uma contradição com as notas mais marcantes de nossa atualidade 
(Ibid., p. 107). 
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 Freire defende a ampliação da mentalidade democrática como aspiração à verdadeira 

função da educação. Trata-se de um processo de intercomunicação entre os mais diferentes 

ramos do processo educativo e das necessidades sociais e econômicas.  

Assim, a principal exigência da educação é técnica e científica, uma ideologia da 

educação técnica, em que houvesse ao mesmo tempo as reformas necessárias e a adequação 

das unidades de formação básica ao ensino proposto: “na medida em que a máquina vem 

substituindo o homem nos trabalhos mais pesados, vem a civilização tecnológica exigindo 

dele maior grau de educação técnica e científica. Dele também exigindo maior amplitude de 

criticidade” (Ibid., p. 109).  

E, por fim, num tom conclusivo, porém, não menos intenso, Freire analisa a 

superposição à realidade também no ensino superior. Constatava-se a desvinculação da escola 

superior com o tempo presente, das rebeliões próprias da juventude com o processo educativo, 

lócus próprio de dialogação e parlamentarização. Isso daria mais consistência à formação da 

escola superior, preocupando-se não apenas em formar profissionais competentes e capazes, 

mas incentivar o estudo não só teórico, mas acompanhado da observação da realidade em que 

está imerso o processo educativo, incluindo as aspirações sociais, políticas e econômicas. Para 

isso, Freire propõe o estudo de disciplinas tais como a sociologia e as teorias políticas da 

sociedade (FREIRE, 2001b, p. 111). 

Assim, diz Freire, descobre-se a grande tarefa do agir educativo: “... ajudar a nação 

brasileira a crescer nessa elaboração. Daí não ser possível uma revisão fragmentária desse agir 

mas total, em relação de organicidade com as nossas atuais condições de vida” (2001b, p. 

112). 

 A emersão do povo brasileiro, portanto, só é possível pela educação. Educação 

relacionada com a localidade do processo educativo. Educação capaz de superar a caducidade 

dos processos e inaugurar uma atualidade que favoreça uma sociedade de desenvolvimento e 

formação. 
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2.2  A educação como prática da liberdade 

 

 

O pensamento pedagógico de Paulo Freire é um pensamento direcionado para a 

liberdade humana. Insere-se na luta do ser humano por sua humanização. Trata-se de uma 

pedagogia que se faz e refaz entre os caminhos de engajamento por liberdade e libertação. É 

uma pedagogia libertadora.  

Pela comunicação e seu processo, essa pedagogia aponta para uma perspectiva 

libertadora, em que a liberdade se apresenta como conquista a ser buscada. Trata-se de uma 

práxis comunicativa, a partir da qual se vislumbra a real possibilidade de transformação do 

mundo e das pessoas. 

 
Comunicação e liberdade são fenômenos coincidentes. Não dicotomizados. 
A comunicação só se faz autenticamente com liberdade. Por sua vez, a 
liberdade só se conquista pela comunicação. Muitas vezes, “tocados pelo 
medo da liberdade”, os homens evitam a comunicação. Preferem o 
gregarismo à convivência autêntica. Preferem a adaptação à comunhão 
criadora. O que é isso senão a síndrome da opressão? É uma situação 
concreta de homens injustiçados, roubados, principalmente na sua palavra. O 
oprimido é que não se comunica. É alguém que recebe comunicados. A 
opressão maior é talvez o seu silêncio, pois quando fala é para reproduzir a 
fala do opressor (MELO, 1998, p. 266). 

 
 Mais do que uma educação de mudança ou para a mudança, Freire enfatiza a 

importante tarefa da educação enquanto elemento de busca por uma humanização maior 

(2002a, p. 55). A humanização, segundo ele, só pode ser feita 

 
por uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo 
ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas 
responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de 
transição. Uma educação que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio 
poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no 
desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas potencialidades, de 
que decorreria sua capacidade de opção. Educação que levasse em 
consideração os vários graus de poder de captação do homem (FREIRE, 
2002a, p. 67). 

 
 É este trabalho de humanização que Freire chama de trabalho educativo: a ação que 

possibilita a passagem da consciência dominantemente transitivo-ingênua para a 

dominantemente transitivo-crítica. Trata-se de um trabalho educativo “advertido do perigo da 

massificação”. 
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 O homem em questão é o homem brasileiro. O trabalho educativo, como tal, tem a 

função de emergir como opção superadora do clima cultural que por séculos fora implantado 

no Brasil. Na raiz da formação do homem brasileiro está o poder. Poder que esmaga, nega e 

vilipendia o ser humano. Esse poder proibia crescer, proibia falar. Era um poder que 

acomodava, ao invés de integrar. Exigia uma dose mínima de criticidade, enquanto que a 

integração exigiria flexibilidade, maior criticidade e diálogo. 

 Diante de uma sociedade massificada, urgia à educação uma prática comprometida 

com a mudança. Uma educação ao mesmo tempo crítica e criticizadora. Uma educação capaz 

de vencer o irracionalismo e lançar uma ação consistente em críticas ante o novo contexto do 

processo brasileiro que, por sua vez, estava marcado por contradições e receios.  

 
 

Em uma sociedade na qual as mudanças mais importantes se produzem por 
meio da deliberação coletiva e onde as revalorações devem basear-se no 
consentimento e na compreensão intelectual, se requer um sistema 
complementar novo de educação; um sistema que concentre suas maiores 
energias no desenvolvimento de nossos poderes intelectuais e dê lugar a uma 
estrutura mental capaz de resistir ao peso do ceticismo e de fazer frente aos 
movimentos de pânico quando soe a hora do desaparecimento de muitos dos 
nossos hábitos (Mannheim apud FREIRE, 2002a, p. 96-97). 

 

 
 Uma vez problematizada a realidade, a democracia retorna como processo natural, 

fazendo parte de uma educação para o desenvolvimento, uma educação humano-existencial, 

capaz de recordar, sobretudo, as condições novas que a sociedade prova. Uma educação 

pautada na problematização corajosa dos sujeitos nela envolvidos. Uma educação, enfim, 

“que fizesse do homem um ser cada vez mais consciente de sua transitividade, que deve ser 

usada tanto quanto possível criticamente, ou com acento cada vez maior de racionalidade” 

(FREIRE, 2002a, p. 98). 

 Nesse sentido é que se percebe a estreita conectividade entre o agir educativo e as 

condições novas da atualidade. O ato pedagógico está ligado a uma tarefa concreta, marcada 

pela coragem do homem comum em discutir os seus direitos na busca da construção de uma 

sociedade democrática e participativa.  

 Freire defende uma educação diferente, marcada pelas exigências sociais, pela sua 

capacidade de responder aos questionamentos de sua época. Esses questionamentos passam 

pelo direito concreto dos indivíduos em participarem a partir de uma consciência práxica, 

dando à reflexão e à ação o seu status próprio. Esta educação se pauta na práxis e questiona a 

palavra fácil e verbosa – que não comunica (2002a, p. 101).  
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 Se o fim da educação é humanizar e não existe humanização sem comunicação, a 

dança com as palavras que dizem o mundo natural e cultural assume um status existencial, 

isto é: o enlace entre a objetividade percebida e a subjetividade que a percebe; entre um 

sujeito que ao perceber o percebido sente-se impelido a expressar a sua percepção e uma 

concretude que, sendo objetivada, serve de suporte do seu próprio ato de existencialidade. 

 

Objetivando, portanto, desenvolver um sistema capaz de estimular no 
homem o uso das suas “funções intelectuais”, Paulo Freire pensa uma 
“Pedagogia da Comunicação”, como algo que instaure o “diálogo” e que 
proporcione um “novo conteúdo programático da educação”. A chave desse 
sistema estaria não propriamente na “alfabetização”, mas, antes dela, na 
superação da compreensão mágica ou ingênua que o homem tem do mundo, 
desenvolvendo uma compreensão crítica (MELO, 1998, p. 260) 

 

 Trata-se de um sistema que inicialmente vinha atender ao papel delineado naqueles 

anos pela educação brasileira: a superação do analfabetismo e da inexperiência democrática. 

Ensinar pessoas a ler e a escrever era tarefa fácil. Difícil era fazê-las pronunciar a sua palavra. 

O método Paulo Freire de educação, que inicialmente foi elaborado como sistema de 

educação23, surgiu da crença de que o homem é capaz não apenas de concatenar 

harmoniosamente letras e sílabas. O homem é capaz de formar fonemas de existência. É capaz 

de envolver-se pelo ato de existir, porém, envolvimento verdadeiro não seria se não fosse lhe 

dada a possibilidade de exprimir-se, de dizer-se enquanto ser em construção, inacabado, 

conectado com o mundo em forma de história.  

O ser humano é capaz de superar a sua inexperiência democrática. É capaz de mudar o 

mundo pela palavra dita, isto é, uma palavra dita com sentido, pronunciada sem medos, 

interceptada pela existência e existenciada em forma de mundo. Se assim não for, não passará 

de palavra, verbosidade vazia de sentido e plenificada de mutismo cultural. 

                                                 
23 Segundo Aurenice Cardoso, integrante da equipe inicial que colaborou com Paulo Freire na Universidade 
Federal de Pernambuco, há diferenças conceituais a serem consideradas entre método e sistema: “Quando 
método, processos e técnicas sintetizam-se num conjunto de princípios e conseqüências, unitárias e 
organicamente, temos um sistema. Sendo mais amplo deve o sistema se caracterizar pelo seu caráter funcional. 
Esta última dimensão nos possibilitará uma análise do sistema educacional brasileiro, tido como orgânico. 
Antes, porém, levantaríamos algumas perguntas: tem sido operante o sistema educacional brasileiro? Tem-nos 
levado a equacionar nossos problemas? até que ponto integra o brasileiro a sua realidade? Investigações dessa 
natureza levaram o Prof. Paulo Freire a elaborar não só um método ativo, mas um sistema de educação de 
adultos, que leva os analfabetos não só a se alfabetizar, mas a ganhar a consciência de sua responsabilidade 
social e política. O sistema proporciona ao homem muito mais que o simples alfabetizar, pois através da 
discussão de problemas locais, regionais e nacionais torna-o mais crítico e o leva posteriormente a se 
conscientizar e a se politizar” (apud MELO, 1998, p. 260).   
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  A inexperiência democrática tem a ver com a inexperiência do diálogo. Sem diálogo 

inexiste a criticidade. E, “quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenuamente tratamos 

os problemas e discutimos superficialmente os assuntos” (FREIRE, 2002a, p. 103). 

 

Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, precisamente, 
na crença no homem. Na crença em que ele não só pode mas deve discutir os 
seus problemas. Os problemas do seu país. Do seu continente. Do mundo. Os 
problemas do seu trabalho. Os problemas da própria democracia. A educação é 
um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A 
análise da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma 
farsa (IDEM, p. 104). 

 

 Uma educação é democrática quando possibilita a democratização da cultura. E isso 

acontece quando não há uma sobreposição estrutural na forma de ver a educação, ou seja, 

quando há uma igual atenção aos déficits que, segundo Freire, “constituem óbices ao 

desenvolvimento” (Ibid., p. 109). 

 Democratizar a cultura significava, para Freire (2002a), perguntar-se pelas ingerências 

educacionais que impediam a implantação de uma sociedade nova, de homens e mulheres 

críticos, capazes de não só se reconhecerem como naturais, mas também como seres de 

alcance cultural. Não há cultura doada ao povo. A cultura não é um bem produzido em 

laboratório e testado nas sociedades. A consciência de cultura é a consciência da participação 

ativa dos sujeitos, identificando anseios e obstáculos, porém, com um elemento que o faz 

transcendente: a consciência do seu inacabamento. 

Nos anos que antecederam ao seu exílio, Freire desenvolveu experiências no campo de 

educação de adultos nas diferentes áreas do território brasileiro. Deu ênfase à permutação 

conjunta, ao caminho trilhado na formação de sujeitos que buscavam, sem, no entanto, 

receberem o já pronto, o já acabado. 

Essa experiência revela o cunho democrático da cultura. Uma vez democratizada a 

cultura, o ser humano se encaminha à consciência humana de sua abertura.  Forma-se, assim, 

o horizonte relacional entre educação e conscientização. E uma das formas encontradas por 

Freire para efetivar essa relação, foi a criação de duas instituições básicas de educação e de 

cultura popular ao que ele chamou de círculo de cultura e centro de cultura24: 

                                                 
24 Acerca dessas duas instituições básicas, Freire assim se expressa: “De acordo com as teses centrais que vimos 
desenvolvendo, pareceu-nos fundamental fazermos algumas superações, na experiência que iniciávamos. Assim, 
em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado carregado de passividade, em face de 
nossa própria formação (mesmo quando se lhe dá o atributo de ativa), contradizendo a dinâmica fase de 
transição, lançamos o Círculo de Cultura. Em lugar de professor, com tradições fortemente ‘doadoras’, o 
Coordenador de Debates. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o 
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Pensávamos a alfabetização do homem brasileiro, em posição de tomada de 
consciência, na emersão que fizera no processo de nossa realidade. Num 
trabalho com que tentássemos a promoção da ingenuidade em criticidade 
(...). Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à 
democratização da cultura, que fosse uma introdução a esta democratização. 
Numa alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no homem, não esse 
paciente do processo. Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um 
ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores. Numa 
alfabetização em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, 
desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados de 
procura, de invenção e reinvenção (Ibid., p. 112). 

 

Essa tentativa elaborada por Freire foi o principal marco do Movimento de Educação 

Popular (MCP). Foi uma das formas de mobilização das massas, direcionadas a uma 

participação integradora entre os aspectos políticos, sociais, culturais e conscientizadores.  

Iniciado em 1962, o Movimento de Educação Popular originou-se no Nordeste, onde 

existiam cerca de 15 milhões de analfabetos numa população que era de 25 milhões de 

habitantes. Os resultados alcançados foram 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias. O 

plano de ação de 1964 previa a instauração de 20.000 círculos de cultura, capazes de formar, 

no mesmo ano, cerca de dois milhões de alunos (FREIRE, 1980, p. 17-18). 

Assim, ato de educar assume-se enquanto ato criador e o seu sujeito, o ser humano, 

enquanto produtor de conhecimento, sujeito de linguagem. Trata-se da compreensão da 

cultura enquanto “acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como o 

resultado do seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador. O sentido transcendental de suas 

relações. A dimensão humanista da cultura. A cultura como aquisição sistemática da 

experiência humana” (MELO, 1998, p. 262). 

Uma educação para a democratização é uma educação crítica – a educação do ser 

sujeito. Mais do que uma simples concepção, correspondia às exigências da época. Era 

urgente, diz Freire, uma educação que contribuísse com a inserção do povo na própria 

contextura, evitando a sua massificação (FREIRE, 2002a, p. 115).  

A partir disso, surgiu o Método Paulo Freire de alfabetização. Esse método respondia 

às exigências fundamentais da época que, em linhas sintéticas, podemos assim nomeá-las: a 

elaboração de um método ativo, dialogal, crítico e criticizador; a modificação do conteúdo 

programático da educação e o uso de técnicas como a da Redução e da Codificação (FREIRE, 

2002a, p. 115). 

                                                                                                                                                         
participante do grupo. Em lugar dos ‘pontos’ e de programas alienados, programação compacta, ‘reduzida’ e 
‘codificada’ em unidades de aprendizado” (FREIRE, 2002, p. 111). 
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 Na concepção freiriana só é possível educar pelo diálogo. Se na obra Educação e 

atualidade brasileira, Freire delineia o seu esboço acerca do conceito do diálogo, quando o 

denomina de processo de dialogação, aqui o autor faz um prenúncio de um dos mais 

importantes pilares do seu edifício pedagógico-intelectual. Para Freire, o diálogo 

 
é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera 
criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, 
da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do 
diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé, um no outro, se 
fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia 
entre ambos. Só aí há comunicação (FREIRE, 2002a, p. 115). 

 

 O antidiálogo, por sua vez, acarreta em uma relação vertical de A sobre B. Não 

comunica pelo amor. Não tem e não gera criticidade. Não é humilde e não carrega consigo a 

virtude da esperança. Exerce a arrogância, a auto-suficiência. Não há simpatia. Ao invés de 

comunicar, o antidiálogo faz comunicados de estruturas já construídas, dadas, prontas para 

serem assimiladas (FREIRE, 2002a, p. 116). 

 Essa tensão entre o dialógico e o antidialógico permeia todo o discurso pedagógico 

freiriano. E, como tais, perpassam a construção de um novo horizonte de educação. Sem a 

compreensão desta tensão, todo e qualquer processo educativo se esvazia em fórmulas 

inexoráveis de existência.  

 É por isso que no universo alfabetizador de Freire, um dos seus primeiros atos 

propostos é o conceito antropológico de cultura, que corresponde à dupla compreensão 

antropológica e gnosiológica. Ali, cada indivíduo toma consciência de que é criador. Como 

tal, descobre pela consciência a sua realidade, o seu mundo. Percebe-se parte dele. Codifica o 

seu estar no mundo para, em seguida, descodificar a própria presença.  

O saber-se “homem” afirma a gentidade dos indivíduos e a existencialidade do mundo. 

Nisso, educadores e educandos assumem um papel diferente do de outrora. A aprendizagem 

não se aparta do universo existencial. O papel do educador passa a ser o diálogo. A educação 

já não é apenas entendida como a colaboração pronta e acabada do educador.  

Freire buscou um “método que fosse também instrumento do educando e não só do 

educador e que identificasse o conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo da 

aprendizagem” (FREIRE, 2002a, p. 119). 

Assim, a educação freiriana assume uma sistematização própria, com uma 

epistemologia direcionada para a práxis. Com a elaboração do método Paulo Freire de 

Alfabetização, o processo de ensino-aprendizagem assume a conotação de “revolução 



107 
 

copernicana”, na qual a revalorização do lugar e dos sujeitos pedagógicos é acompanhada 

pela importância conjunta desses elementos.  

Segundo o próprio Freire, existem cinco fases de elaboração e de execução prática do 

método: a) o levantamento do universo vocabular, feito a partir do contato informal com 

educandos e áreas específicas, fixando vocábulos existencialmente de sentido e típicos da 

própria cotidianidade; b) a escolha das palavras selecionadas do universo vocabular, feita a 

partir da riqueza fonêmica, das dificuldades fonéticas e do teor pragmático da palavra; c) a 

criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar, que funcionam 

como situações problemas; d) elaboração de fichas-roteiro, que auxiliem os coordenadores de 

debate, vistas como meros subsídios para os coordenadores; e, finalmente, e) a feitura das 

fichas com a decomposição das famílias fonéticas correspondente aos vocábulos geradores 

(FREIRE, 2002a, p.120-123). 

 Se inicialmente o intuito do processo de alfabetização era o letramento, inicia-se um 

novo processo de educação que supera o simples letramento. O passeio existencial pelas letras 

e palavras toma um tom diferenciado quando se chega à conclusão de que não basta levar as 

pessoas a ler e a escrever. A atitude educativa não é alguém que carrega outrem para algum 

lugar. A atitude educativa, para Freire, é um ato conjunto, onde ambos, educadores e 

educandos estão imersos para a emersão numa mesma tarefa pedagógica.  

 Assim, a alfabetização, especialmente de adultos, supera o mecanicismo e proporciona 

a conscientização como forma de alfabetizar pela consciência: “... o que se há de fazer é 

proporcionar-lhes que se conscientizem para que se alfabetizem. À medida em que um 

método ativo ajude o homem a se conscientizar em torno de sua problemática, em torno de 

sua condição de pessoa, por isso de sujeito, se instrumentalizará para as suas opções” (Idem, 

p. 128).  

 As ideias e as palavras, portanto, tem um tom de politização. Se formar idéias acerca 

do mundo é ter consciência do papel individual de cada um, então, lutar pela palavra é um ato 

heróico, nunca solitário, por uma educação verdadeira que não emergirá senão pela luta 

constante em dissociar ideias. Dissociá-las para mais adiante juntá-las de forma diferente, 

acrescentada, renovada. Dissociando ideias, associamo-las a mundos que superam os modelos 

retrógrados de uma educação culturalmente dada, de repetição inexaurível. 

 A educação proposta em Educação como Prática da Liberdade é uma educação 

enquanto arte de dissociar idéias. Enquanto arte democrática e racional. Uma educação que 

nega as práticas totalitárias e odientas para se afirmar o respeito à pessoa e o amor; uma 

educação que nega o fechamento e afirma a abertura pela ação corajosa contra o medo; uma 
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educação que não aceita ser instrumento de opressão contra os fracos; uma educação que não 

teme o povo e suprime os privilégios; “que planifica sem se enrijecer. Que se defende sem 

odiar. Que se nutre de criticidade e não da irracionalidade” uma educação, enfim, enquanto 

“esforço de libertação do homem e não como um instrumento a mais de sua dominação” 

(Ibid., p. 130). 

 

 

2.3  Pedagogia do Oprimido: um pensar crítico e libertador acerca da educação. 

 

 

 Na reflexão antropológica presente em Pedagogia do oprimido Freire advoga a 

necessidade de se partir para uma prática humanizadora em busca do ser mais. Na sua 

reflexão pedagógica, por sua vez, ele encontra o ponto de partida da sua práxis pedagógica na 

práxis histórica dos sujeitos, onde o centro é o oprimido. Trata-se de uma pedagogia que não 

fora feita para o oprimido, mas com ele, a partir do lócus que lhe é próprio. Uma pedagogia 

que traga consigo o intuito de recuperar a “humanidade” dos oprimidos. É a pedagogia do 

homem empenhado por libertação. 

 

A pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se 
apresenta como pedagogia do Homem (...). A pedagogia do oprimido, como 
pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, 
em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 
comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, 
transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido 
e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação 
(FREIRE, 2003c, p. 41). 

 

 A tarefa educativa, portanto, é vislumbrada na ótica da afirmação humanista em que se 

torna imprescindível a práxis. O desvelar do mundo ultrapassa a consciência de si. Ultrapassa 

a própria subjetividade e afirma a objetividade do mundo, das condições existenciais de 

outros sujeitos que se irmanam numa mesma humanidade. Assim, a educação verdadeira é 

aquela que direciona o ser humano para a superação de toda e qualquer dicotomia. É um 

processo de libertação constante que, num primeiro momento, reconhece a existência de 

dicotomias, porém, num segundo momento, supera-as. 

 Uma revolução se instaura pela educação. E assim o é porque se constitui pelo caráter 

pedagógico. A negação deste elemento categorial fortalece as práticas do opressor enquanto 

práticas mantenedoras de estruturas caducas e nada emancipadoras. Urge, assim, a prática de 
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uma pedagogia humanizadora, em que não há sobreposição de uns poucos que oprimem sobre 

a massa de oprimidos. 

 Nesta educação, corrobora-se a relação entre método e consciência25 enquanto 

pressuposto para essa educação. Aqui, o método deixa de ser apenas um elemento 

instrumental do educador para assumir a característica de consciência.  Esta educação, que é 

problematizadora, entende que a relação entre “educador e educandos, co-intencionados à 

realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, 

assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento” (IDEM, p. 56). 

 O tipo de educação que precisa ser superado é aquele que está cristalizado na 

identidade cultural de muitos povos, inclusive do povo brasileiro: a concepção bancária da 

educação. Trata-se de uma concepção para a qual é educação é um ato de depositar, de 

transferir e transmitir saberes e valores. É uma educação que reproduz a cultura do silêncio e 

reflete a sociedade opressora. Freire considera que nela 

 

o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o educador é 
o que sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa; os 
educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os 
que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os 
disciplinados; o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, 
os que seguem a prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que 
têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador; o educador escolhe o 
conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se 
acomodam a ele; o educador identifica a autoridade do saber com sua 
autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; 
estes devem adaptar-se às determinações daquele; o educador, finalmente, é 
o sujeito do processo; os educandos, meros objetos (Ibid., p. 59). 

 
 A cisão instrumental entre sujeito e objeto se instaura nesta concepção. Nela, 

Educadores e educandos não vão além do cumprimento da sua função ajustada. Não há 

criatividade, transformação ou ato flexível. O saber é uma doação efetivada pelos que mais 

sabem e que apostam na absolutização da ignorância enquanto elemento manipulador de 

estruturas fixas e invariáveis.  

 Antítese dessa concepção bancária é a concepção problematizadora da educação. 

Nesta concepção acontece o engajamento pela própria libertação. Trata-se de um engajamento 
                                                 
25 Freire apresenta a relação entre método e consciência para expressar os elementos que corroboram a   
compreensão de uma pedagogia da problematizadora, a partir da citação de Álvaro Vieira Pinto: “O método é, na 
verdade, a forma exterior e materializada em atos, que assume a propriedade fundamental da consciência: a sua 
intencionalidade. O próprio da consciência é estar com o mundo e este procedimento é permanente e irrecusável. 
Portanto, a consciência é, em sua essência, um ‘caminho para’  algo que não é ela, que está fora dela, que a 
circunda e que ela apreende por sua capacidade ideativa. Por definição, a consciência é, pois, método, entendido 
este no sentido de máxima generalidade. Tal é a raiz do método, assim como tal é a essência da consciência, que 
só existe enquanto faculdade abstrata e metódica” (apud FREIRE, 2003, p. 56). 
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de humanização, onde a ação do educador humanista já se identifica com a dos educandos, 

orientando-se no sentido de humanização de ambos. Nela, o educador não é um estranho que 

doa o saber aos educandos. É uma educação onde educadores e educandos são companheiros, 

que partilham a mesma crença no poder criador de cada ser humano. O educador humanista é 

um companheiro dialógico. 

 A função da educação bancária é impedir o pensar autêntico. Esta função pertence ao 

horizonte dos opressores. 

 

A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se de amor à 
morte e não do amor à vida. A concepção bancária que a ela serve, também o 
é. No momento mesmo em que se funda num conceito mecânico, estático, 
espacializado da consciência em que transforma, por isto mesmo, os 
educandos em recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca 
necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela ação 
dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de 
torná-lo mais e mais humano (Ibid., p. 65). 

 

 Os verdadeiros humanistas recusam a concepção bancária. Optam por uma educação 

que é problematizadora, que nega comunicados e existencia a comunicação. “Identifica-se 

com o próprio da consciência que é sempre ser consciência de, não apenas quando se 

intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si mesma, no que Jaspers chama de 

‘cisão’. Cisão em que a consciência é consciência de consciência” (Ibid., p. 67). 

 Nisso, a concepção problematizadora da educação se apresenta como ato cognoscente. 

É um ato de busca em que “o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato 

cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes” (Ibid., p. 68). 

Acontece, assim, a superação da dicotomia entre educadores e educando. 

 Essa superação, no entanto, só é possível pelo diálogo. Na dialogicidade a educação se 

torna dialógica: 

 

é através do diálogo que se opera a superação de que resulta um termo novo: 
não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas 
educador-educando com educando-educador. Desta maneira, o educador já 
não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, 
se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 
“argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, 
funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 
não contra elas. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém 
se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 
pelo mundo. (Ibid., p. 68-69). 
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 Na prática dialógica da educação problematizadora, não há distinção entre momentos 

no quefazer do educador-educando. Há sempre uma relação de cognoscibilidade, nunca 

narrador de conteúdos. A educação enquanto prática da liberdade nega o homem abstrato e 

afirma as ligações do ser humano com o mundo; afirma o mundo e a consciência dele, 

efetivando uma relação que se afirma como dialética; estabelece uma forma autêntica de 

pensar, capaz de confrontar a própria educação bancária. Não sendo fixismo reacionário, a 

educação problematizadora é futuridade revolucionária, capaz de ser ao mesmo tempo 

profética e esperançosa, categorias que revelam o cunho de comprometimento histórico do ato 

de educar e de seus sujeitos. 

 A prática problematizadora apresenta limites e não inexorabilidade. Ela faz um 

movimento de busca: cumprir a vocação histórica do ser humano que é a humanização dos 

homens, a busca pelo ser mais. Essa busca tem a ver com o diálogo. Somente pelo diálogo é 

possível construir um caminho educativo verdadeiro.  

 Não basta, no entanto perguntar-se pelo diálogo. A educação como prática da 

liberdade começa quando se pergunta sobre o conteúdo do diálogo a ser desenvolvido na 

tarefa educativa. A tarefa educativa leva em consideração a visão de mundo dos seus sujeitos. 

As bases de todo e qualquer conteúdo programático, portanto, é o conhecimento da situação 

do seu lócus educativo e das  condições estruturais que lhe cercam. Tal atenção teve Freire 

quando desenvolveu a dinâmica das escolhas do universo temático no seu processo de 

alfabetização de adulto. Uma vez identificados o universo temático e os temas geradores, a 

educação problematizadora propõe dimensões significativas da realidade, cuja análise permite 

a interação de suas partes. 

 Educar, para Freire, é codificar realidades e descodificá-las. O ato de educar consiste 

em levar os sujeitos a perceberem os temas geradores através da percepção da sua relação 

com o mundo e desenvolver uma descodificação. Segundo ele, “a codificação de uma situação 

existencial é a representação desta, com alguns de seus elementos constitutivos, em interação. 

A descodificação corresponde à etapa que chamamos de ‘descrição da situação’, a análise 

crítica da situação codificada” (2003c, p. 97). 

 Todo processo investigativo implica o próprio pensar das gentes nele envolvidas. A 

conscientização imprime a sua significação quando há um pensar certo por sujeitos certos, 

capazes de pensar juntos acerca da própria existência. A reflexão sobre a própria situação 

implica a construção identitária dos sujeitos, que constroem criticamente a sua própria ação 

no mundo. A investigação temática, portanto, é o ponto de partida do processo educativo, 

ponto de partida da sua dialogicidade, metodologia desta investigação que é conscientizadora. 
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Codificação e descodificação, portanto, são partes integrantes do processo 

significativo conscientizador. À medida que há uma aproximação da realidade dos educandos, 

percebendo as suas idiossincrasias e uma avaliação constante deste processo, acontece ali um 

ato pedagógico humanizador, marcado pela relação de diálogo com o lugar situado dos 

sujeitos (FREIRE, 2003c, p. 105). Neste sentido, diz Freire, pode-se dizer que a 

“conscientização não para, estoicamente, no reconhecimento puro, de caráter subjetivo, da 

situação, mas, pelo contrário, que prepara os homens, no plano da ação, para a luta contra os 

obstáculos à sua humanização” (2003c, p. 114). 

São esses os pressupostos que delineiam uma programação educativa. Se a 

programação parte do diálogo, então nela todos são sujeitos, educadores e educandos. São 

gerados, nesse processo, os “temas dobradiça”, temas antes não sugeridos, mas importantes na 

complementação do processo de conscientização-aprendizagem. 

O mais importante, porém, num processo libertador de educação é afirmar o ser 

humano enquanto seres do quefazer, que emergem do mundo e, objetivando-o, podem 

conhecê-lo melhor para transformá-lo pela sua ação, que é cultural. É por isso que a educação 

aqui assume o caráter de situação gnosiológica, onde o ato do sujeito sobre o objeto 

cognoscível não morre porque, de forma dialogal, se estende a outros sujeitos cognoscentes. 

O objetivo cognoscível, portanto, passa a ser elemento mediador da cognoscitividade dos dois 

(FREIRE, 2003c, p. 125). 

Freire enfatiza a necessidade de uma pedagogia da revolução: 

 

se “uma ação livre somente o é na medida em que o homem transforma seu 
mundo e a si mesmo, se uma condição positiva para a liberdade é o despertar 
das possibilidades criadoras humanas, se a luta por uma sociedade livre não 
o é a menos que, através dela, seja criado um sempre maior grau de 
liberdade individual”, se há de reconhecer ao processo revolucionário o seu 
caráter eminentemente pedagógico. De uma pedagogia problematizante e 
não de uma “pedagogia” dos “depósitos”, “bancária”. Por isto é que o 
caminho da revolução é o da abertura às massas populares, não o do 
fechamento a elas. É o da convivência com elas, não o da desconfiança 
delas. E, quanto mais a revolução exija a sua teoria, como salienta Lênin, 
mais sua liderança tem de estar com as massas, para que possa estar contra o 
poder do opressor (FREIRE, 2003c, p. 135). 

 

 A educação que se tem é formada pelo clima criado no meio social. A educação, na 

sua organicidade reflete a forma estrutural em que a sociedade a entende. Se é uma sociedade 

dominadora, a educação estará a serviço da manutenção do status da opressão; se é uma 

sociedade em busca de emancipação, então a educação estará a serviço desta busca 
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humanizadora. A organização das massas instaura o aprendizado da pronúncia do mundo, 

aprendizado verdadeiro, por isso, dialógico. Assim, implementa-se uma dialogicidade que 

supera a dicotomia entre os educadores e educandos. 

 A educação problematizadora é a que busca, enfim, uma síntese cultural ante a cultura 

alienada e de dominação. Nessa síntese cultural, “o saber mais apurado da liderança se refaz 

no conhecimento empírico que o povo tem, enquanto o deste ganha mais sentido no daquela 

(...). Na síntese cultural, se resolve – e somente nela – a contradição entre a visão do mundo 

da liderança e a do povo, com o enriquecimento de ambos” (IDEM, p. 181). 

   

  
2.4  A educação como ato político 

 

 

 A educação enquanto conceito epistemológico aponta para elementos próprios que lhe 

dão respaldo objetivo na história. A história enquanto construção humana das possibilidades é 

o lugar próprio da compreensão do ato de educar como contribuição para o processo 

humanizador de homens e mulheres.  

 Isso significa que a educação perpassa dois elementos básicos presentes no seu 

universo de compreensão: a hominização e a humanização. O primeiro refere-se à existência 

do ser humano enquanto espécie humana, que traz inerente a si, elementos biológicos, 

potencialidades de amadurecimento psíquico e de desenvolvimento cognitivo; o segundo, por 

sua vez, refere-se à intenção educacional que é tornar o ser humano “humano”, 

desenvolvendo no próprio sujeito o que há de mais humano e que não se apresenta apenas 

como elemento resultante da sua maturação natural (RÖHR, 2006, p. 7). 

 Consciente de que o ato de educar passa necessariamente pela tríade: educador, 

educando e tarefa educacional (RÖHR, 2006, p. 6), Freire nos últimos anos produziu escritos 

que levaram em consideração a relação desses elementos como pressupostos necessários à 

compreensão do ato de educar. 

 No processo de ampliação do seu pensamento, Freire enfatiza um olhar sobre a ação 

pedagógica não apenas como ação política, mas como compromisso político, a começar dos 

sujeitos envolvidos no quefazer pedagógico. 

 Freire não prescinde da necessidade de olhar para a educação enquanto perspectiva 

avaliativa, em constante ato de refazer-se. Quem reflete e quem faz educação deve estar 

sujeito a críticas. A abertura às críticas e à viva curiosidade é que devem sustentar o quefazer 
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pedagógico. Ao referir-se à sua prática, Freire assim enfatiza: “os que põem em prática a 

minha prática, que se esforcem por recriá-la, repensando também meu pensamento. E ao fazê-

lo, que tenham em mente que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto 

concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro 

contexto” (2002b, p. 20) 

 O autor relaciona a sua produção enquanto ato de conhecimento com a raiz própria 

deste ato. Isto é, conhecer ou sistematizar conteúdos de conhecimento está ligado a um 

contexto próprio, capaz de tornar explícita a dialética relação entre a teoria e a prática. 

 

Mas a compreensão da unidade da prática e da teoria, do domínio da 
educação, demanda a compreensão, também, da unidade entre a teoria e a 
prática social que se dá numa sociedade. Assim, a teoria que deve informar a 
prática geral das classes dominantes, de que a educativa é uma dimensão, 
não pode ser a mesma que deve dar suporte às reivindicações das classes 
dominadas, na sua prática. Daí a impossibilidade de neutralidade da prática 
educativa como da teoria que a ela corresponde (2002b, p. 20). 

 

 A ação cultural é ação criadora, entendida pelo autor a partir do diálogo com o mundo. 

No que se refere à ação pedagógica, partindo da visão de mundo dos educandos, tomada 

enquanto problema, o educador exerce a tarefa de voltar-se criticamente sobre a própria 

realidade, possibilitando a inserção lúcida na realidade em transformação.  

Uma vez inseridos neste processo, educador e educando possibilitam a aprendizagem 

de “nomear” o mundo, desmitologizando a realidade dada e ampliando o esforço crítico que 

transforma a própria visão cultural e social. Trata-se de uma ação cultural que se transforma 

em revolução cultural, fruto do enfrentamento da cultura dominante.  

A consistência da ação cultural enquanto ação libertadora está na superação da 

“cultura do silêncio”. Inaugura-se uma nova configuração da consciência popular que, num 

primeiro momento, é ingênua, ao nível da semi-transitividade. A superação da consciência 

ingênua é o estabelecimento da consciência crítica. 

 Assim, diz Freire, há duas formas de ação cultural: 

  

a que corresponde aos interesses das classes dominadas e a que 
satisfaz aos das classes dominantes. São formas de ação antagônicas. 
Enquanto a ação cultural para a libertação se caracteriza pelo diálogo, 
‘somo selo’ do ato de conhecimento, a ação cultural para a 
domesticação procura embotar as consciências. A primeira 
problematiza; a segunda, ‘sloganiza’. Desta forma, o fundamental na 
primeira modalidade de ação cultural, no próprio processo de 
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organização das classes dominadas, é possibilitar a estas a 
compreensão crítica da verdade de sua realidade (IDEM, p. 95). 

 

 Em seguida, Freire enfatiza as razões pelas quais tem insistido na ação cultural e na 

revolução cultural como momentos distintos do processo revolucionário: 

 

Em primeiro lugar, a ação cultural para a libertação se realiza em oposição 
às classes dominantes, enquanto a revolução cultural se faz com a revolução 
já no poder. Os limites da ação cultural para a libertação se encontram na 
realidade opressora mesma e no silêncio imposto às classes dominadas pelas 
classes dominantes. São esses limites os que determinam as táticas a serem 
usadas, que são necessariamente diferentes das empregadas na revolução 
cultural. Enquanto a ação cultural para a libertação enfrenta o silêncio como 
dado concreto e como realidade introjetada, a revolução cultural o confronta 
apenas com a introjeção. Ambas são um esforço através do qual se nega, 
culturalmente, a cultura dominante, mas a revolução cultural já conta com as 
novas bases materiais que viabilizam aquela negação. A ação cultural para a 
libertação e a revolução cultural implicam a comunhão entre os líderes e as 
massas populares, como sujeitos da transformação da realidade. Na 
revolução cultural, porém, esta comunhão é tão íntima que líderes e povo se 
tornam um só corpo e permanente processo de auto-avaliação. Em dois 
pontos, porém, não há diferença entre a ação cultural para a libertação e a 
revolução cultural. Ambas têm na “dialética da sobredeterminação” a sua 
explicação necessária e são ambas conscientizadoras. Ser consciente, numa 
como na outra, não é um “slogan” nem expressão de idealismo, mas a forma 
radical de ser dos seres humanos (Ibid., p. 99). 

 

 Tal relação aponta para um dos pontos fundamentais da educação enquanto processo 

de humanização: o da neutralidade na educação. Assim como a opção pela humanização ou 

desumanização não é neutra, a educação também não o é. Tanto o processo humanizador 

quanto o desumanizador envolvem práticas educativas. Dependendo da opção que se faça, 

ambos apontam para ações pedagógicas também antagônicas. É por isso, “que o educador que 

fez a opção humanista, portanto, libertadora, não estará apto a cumprir a tarefa vinculada ao 

tema de sua opção, enquanto não tenha sido capaz, através de sua própria prática, de perceber 

corretamente as relações dialéticas consciência-mundo ou homem-mundo (Ibid., p. 116). 

 É nesse sentido que se enfatiza o enfrentamento do mito da neutralidade na educação, 

seja dos seus sujeitos, seja da própria estrutura que a compõe. Segundo Freire, 

 

Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do 
processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político (...). Isto 
significa ser impossível, de um lado, uma educação neutra, que se diga a 
serviço da humanidade, dos seres humanos em geral; do outro, uma prática 
política esvaziada de significação educativa (...) tanto no caso do processo 
educativo quanto no do ato político, uma das questões fundamentais seja a 
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clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra 
o quê, fazemos a educação e de a favor de quem e do quê, portanto, contra 
quem e contra o quê, desenvolvemos a atividade política (2001a, p. 23) 

  

 A educabilidade do ser humano passa pelo compromisso que a educação tem com o 

seu processo de ser mais. Educação e politicidade são elementos dialéticos e complementares. 

Perguntar-se por um desses elementos é reconhecer a inseparabilidade do outro, afirmando 

tanto um quanto o outro como atos que estão ligados necessariamente à questão do poder na 

sociedade. 

 As ideologias que permeiam a sociedade acabam por incutir no ser humano o intuito 

da neutralidade, enfocando de forma acentuada as ideologias dominantes e sacrificando o 

verdadeiro esforço pedagógico. Isso acaba colocando os sujeitos educacionais ante um 

universo de querelas, apontando para o fato de que contribuir com a humanização é assumir 

posições, mesmo diante das adversidades; é tornar-se coerente com a força das suas idéias, 

mesmo diante de práticas desumanizadoras; é, enfim, assumir uma prática capaz de ajuizar as 

opções proclamadas (FREIRE, 2001a, 25). 

 A neutralidade, portanto, inexiste no processo de humanização do ser humano. Sendo 

histórico, o humano que se afirma é necessariamente alguém que toma posições: 

humanizadoras, no caso da educação como politicidade, e desumanizadoras, na insistência da 

neutralidade.  

 Marcado pela experiência desenvolvida em Guiné Bissau, em que o Instituto de Ação 

Cultural (IDAC) auxiliou aquele país na criação de projetos de Alfabetização de Adultos, logo 

após a independência das forças colonizadoras de Portugal, Freire pautou a sua ação naquele 

que seria o fator principal da construção de um país realmente livre: a ação direta do seu 

povo. Ali ato político e ato educativo se conjugavam dialeticamente, pois  

 

... a dinâmica da luta exige a prática da democracia, da crítica e da 
autocrítica, a crescente participação das populações na gestão de sua própria 
vida, a alfabetização, a geração de escolas e serviços sanitários, a formação 
de ‘quadros’ extraídos dos meios camponeses e operários, e outras tantas 
realizações que implicam em grande aceleração do processo cultural da 
sociedade. Tudo isso torna claro que a luta pela libertação não é apenas um 
fato cultural mas também um fator de cultura (Amílcar Cabral apud 
FREIRE, 1978, p. 90) 

 

 Toda opção pedagógica pressupõe uma opção política e toda opção política pressupõe 

uma concepção própria de educação. A libertação é mais do que um acontecimento. É uma 

ação pressuposta pelo ato de educar um povo, pela consciência impressa neste ato e pelo 
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processo de conscientização que imprime o caráter libertador e emancipador na afirmação de 

uma identidade de libertados, de pessoas livres para dizer e formular a “palavra”.  

 O modelo de reconstrução nacional e de reconhecimento dos sujeitos passa 

necessariamente pelo modelo político que, por sua vez, diz Freire, “envolve um projeto 

cultural global em que a educação, nela incluída a alfabetização de adultos, se insere. Projeto 

cultural que, sendo fiel, de um lado, às matizes populares, sem contudo idealizá-las, seja fiel, 

de outro, ao esforço de produção do país” (IDEM, p. 97).  

 O papel da ação cultural seria constituir um país que reconhecesse os nacionais no seu 

processo educativo e não puramente técnico. Produzir com consciência lendo o mundo da 

própria produção, ao invés de meramente se preparar tecnicamente para as atividades que o 

trabalho exige no desenvolvimento do país. Para isso é necessário insistir na análise da 

realidade nacional, na clareza política do educador, na compreensão dos condicionamentos 

ideológicos, na percepção das diferenças culturais como elementos que antecedem todo e 

qualquer procedimento técnico ou metodológico.  

A questão fundamental, portanto, diz Freire, é “estabelecer a coerência entre a 

sociedade reconstruindo-se revolucionariamente e a educação como um todo que a ela deve 

servir. E a teoria do conhecimento que esta deve pôr em prática implica num método de 

conhecer antagônico ao da educação colonial” (FREIRE, 1978, p. 123). 

 Nesse contexto, é que se pode dizer que no processo de Alfabetização e de pós-

alfabetização, para Freire, uma é continuidade aprofundada da outra e diversificada do mesmo 

ato de conhecimento que se inicia na anterior. Os problemas concretos, apresentados como 

codificações no momento da Alfabetização e inicialmente descodificados, compreendem uma 

introdução a um mesmo processo de conhecimento da realidade e de consciência da 

interligação dos sujeitos nesse processo envolvidos. Mas isso não acontece alheio ao projeto 

de sociedade pelo qual se luta. Não está alheio ao projeto global de sociedade que se acredita.  

Considerando ainda a possibilidade de visualizar a perspectiva conceitual da educação 

a partir da tríade apresentada por Röhr (2006), pode-se afirmar que educador, educando e ato 

pedagógico, estão intrinsecamente orientados a um projeto de não-neutralidade. Tanto 

educador quanto educando, inserem-se na perspectiva democrática da educação. Nessa, o 

poder está a serviço do ser humano para a humanização. O ser humano assume sua postura 

criadora e, portanto, de sujeito. 

 Freire identifica e diferencia a educação ingênua da educação crítica. A primeira 

apresenta a ação do sujeito de forma inoperante, em que o seu compromisso é espectro e a 

transformação social é simplista, fazendo uma mudança primeiro na consciência, como que 
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fosse a consciência a primeira responsável pela transformação do real; a educação crítica, por 

sua vez, apresenta a dialética do real, onde a realidade é percebida como processo histórico 

“em que subjetividade e objetividade se prendem dialeticamente. Já não há como absolutizar 

nem uma nem outra” (FREIRE, 2001a, p. 30). Nesse sentido, a leitura do mundo e da palavra 

se afirma dialeticamente como ato de conhecimento, como ato criador e como ato político. 

 A democratização da educação reinventa uma nação. Mais do que isso: transforma a 

realidade da nação, enquanto conceito biológico, e permite a concepção jurídico-política de 

um povo (CHAUÍ, 2000, p. 15).  

A história da invenção do Brasil foi efetivada de cima para baixo. É urgente, portanto, 

reinventá-lo, agora, com a educação e sua politicidade, em outros termos. Afinal, foi essa a 

experiência tida por Freire no acompanhamento dos processos de alfabetização projetados e 

em parte implementados por algumas nações-irmãs da África na década de 70 (FREIRE, 

2001a, p. 37). 

 Mudar, criar ou renovar é a característica dessa educação nominada por Freire como 

uma educação nova, baseada na práxis, onde o pensar, refletir e agir assumem configurações 

de transformação, de reconstrução de vidas e da própria nacionalidade. A práxis, portanto, 

promove a participação consciente e a consciência participante. Teoria e prática se entrelaçam 

ao ponto de formar uma unidade, negando a dicotomia e promovendo uma nova forma de 

viver a educação que é a forma de pensar certo.  

  

Uma educação completamente diferente da educação colonial. Uma 
educação pelo trabalho, que estimule a colaboração e não a competição. 
Uma educação que dê valor à ajuda mútua e não ao individualismo, que 
desenvolva o espírito crítico e a criatividade, e não a passividade. Uma 
educação que se fundamente na unidade entre a prática e a teoria, entre o 
trabalho manual e o trabalho intelectual e que, por isso, incentive os 
educandos a pensar certo. Uma educação que não favoreça a mentira, as 
ideias falsas, a indisciplina. Uma educação política, tão política quanto 
qualquer outra educação, mas que tenta passar por neutra. Ao proclamar que 
não é neutra, que a neutralidade é impossível, afirma que a sua política é a 
dos interesses do nosso povo (FREIRE, 2001a, p. 86). 

 

 Assim como vimos anteriormente, a consciência política de Freire cumpre no seu ato 

pedagógico a marca já iniciada na infância. A experiência existencial por ele provada em 

família na adolescência o impediu de ter uma educação desenvolvida a partir das suas reais 

necessidades de aprendizagem. Ali, na situação de “falta” , houve momentos de aprendizagem 

acerca da relação entre classe social e conhecimento. 



119 
 

Enquanto educador, Freire percebeu não apenas a consciência de classe, mas a 

necessidade de que uma vez consciente, essas classes, especialmente a dos oprimidos, 

conscientizassem-se para a transformação; não mais visualizava a sua experiência, mas a 

experiência de milhões de pessoas, no Brasil, que eram analfabetas nas letras e na 

consciência. 

 Da consciência de sua terra, mesmo que em situação de exílio, emergiu em Freire o 

reconhecimento de que um educador é também um político. Essa consciência só veio depois 

do Golpe militar, durante o seu exílio no Chile. Segundo ele, foi o exílio o último período do 

seu desenvolvimento na pedagogia e na política, no processo de compreensão da política da 

educação. Pois o seu distanciamento do passado no Brasil e o seu presente em contextos 

diferentes, estimularam a sua reflexão (FREIRE & SHOR, 2001, p. 43). Ali, no ínterim de 

uma reflexão e outra, Freire reconhece o fato de que “a educação não é, por si só, a alavanca 

da transformação revolucionária” (FREIRE & SHOR, 2001, p. 46.49.163). 

 É nesse processo de reflexão, que o educador compreende que somente pela via da 

educação libertadora é que é possível a transformação enquanto ação cultural. A educação 

libertadora não transformará a sociedade, mas estimulará as pessoas a se mobilizarem ou a se 

organizarem para adquirir o poder. E é nisso que consiste a prática libertadora: contrapor-se à 

tarefa de reproduzir a ideologia dominante e reinventar a sociedade sonhada pelos principais 

sujeitos envolvidos no processo de educação. A reformulação dos processos educativos, 

portanto, não dependem apenas de novos métodos e técnicas a serem encontrados. Depende, 

sobretudo, do projeto vigente que se estabelece na sociedade. O educador, portanto, é um 

político, um militante da causa que sonha. 

 Ser militante implica lidar com medos. Não há libertação que não seja conseqüência 

de um enfrentamento direto ao medo que oprime e silencia. Este medo é concreto. E é esse 

enfrentamento do concreto que leva cada educador a perguntar-se pelos seus sonhos e pelas 

suas verdadeiras opções. Medo tem a ver com sonho. Por isso que não deve ser um pesadelo, 

mas um processo de afirmação daquilo que se acredita. O medo impõe limites, mas não 

finitude. É no reconhecimento da concreta existência de seres finitos, que os educadores se 

permitem olhar para a prática, pois é lá que identificamos os nossos medos e os nossos 

sonhos. 

 Por sermos históricos e concretos, encontramo-nos com os limites e as etapas de 

compreensão dos nossos medos e dos nossos sonhos. Afirmar a politicidade da educação é 

afirmar um processo que se desenvolveu na existência de forma gradual, assim como ele 

mesmo reconhece ter acontecido na sua vida: 
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em primeiro lugar, deveria dizer que houve um momento na minha vida de 
educador em que eu não falava sobre política e educação. Foi meu momento 
mais ingênuo. Houve outro momento em que comecei a falar sobre os 
aspectos políticos da educação. Esse foi um momento menos ingênuo, 
quando escrevi a Pedagogia do Oprimido (1970). No segundo momento, 
entretanto, eu ainda pensava que a educação não era política, mas que só 
tinha um aspecto político. Hoje, no terceiro momento, para mim, não há um 
aspecto político. Agora eu digo que, para mim, a educação é política. Hoje, 
digo que a educação tem a qualidade de ser política, o que modela o 
processo de aprendizagem. A educação é política e a política tem 
educabilidade (IDEM, p. 76-77). 

  

Além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso 

que não há pedagogia neutra (FREIRE & SHOR, 2001, p. 25). A consequência de tal 

concepção lança o pensador progressista e libertador a uma nova dinâmica: a do político 

progressista ante uma política retrógrada. Foi a partir da sua consciência democrática e da 

necessidade do seu engajamento político, que Freire chegou à conclusão de que também era 

possível um engajamento político-partidário para gerar uma reflexão transformadora no 

contexto da superestrutura. 

 Ao assumir a Secretaria de Educação da Cidade de São Paulo, em 1989, Freire tenta 

implementar na prática aquilo que assumiu no decorrer da sua vida intelectual e reflexivo-

pedagógica: a educação passa pela escola.  

A escola pública e popular era a meta não só reflexiva, mas também política do autor 

de Pedagogia do Oprimido. Uma escola que soubesse imbricar currículo, avaliação e 

solidariedade entre os seus sujeitos; uma escola que estivesse repleta de “povo” na qualidade 

de participante, onde a organização e as idéias implicariam uma prática cotidiana; uma escola 

que houvesse salas de aula, professores e alunos capazes de pensar o mundo, a vida e a 

própria lógica da existência; uma escola onde pais, alunos e professores aprendessem a 

conjugar o verbo “integrar-se”, imprimindo o encontro da educação formal e a educação não-

formal; uma escola, enfim, onde tivesse espaço para as práticas educativas que, em 

articulação, contribuíssem para a formação do sujeito popular enquanto pessoas críticas e 

conscientes das possibilidades inerentes à sua existência e da sua atuação no contexto social 

(FREIRE, 2001c, p.15). 

 Essa escola, amplamente marcada pela concepção da educação formal, não nega as 

suas estruturas e burocracias, por vezes necessárias ao Estado. No entanto, representa o que há 

de emancipador nos caminhos da prática pedagógica acontecendo nas unidades físicas que 

acolhem essa prática. 
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 Não há uma prática verdadeiramente democrática e popular se o poder exercido 

também não se mostra como tal. Se o poder emana do povo, a educação, por sua vez, emana 

da relação dos seus sujeitos com a sua prática e com o mundo. O respeito a esses sujeitos, à 

sua humanidade e à sua dignidade, são os primeiros atos a serem considerados em qualquer 

exercício de poder na sociedade.  

 Por isso que para Freire é impossível pensar a educação, as suas estruturas e 

elementos, os seus objetivos e sonhos, sem necessariamente pensar a natureza da prática 

educativa e a diretividade desta prática. É isso que impede a educação de ser neutra. É a isto 

que Freire denomina politicidade da educação, isto é, “a qualidade que tem a educação de ser 

política” (FREIRE, 2001c, p.28). 

 Considerando que não há neutralidade nos projetos políticos e não há apoliticidade nos 

sujeitos educacionais, a educação não pode ser vista de outra forma senão como compromisso 

democrático. Compromisso dos seus sujeitos com o ato de humanizar – portanto, de ser mais 

-, e com o ato de reconstrução de uma sociedade quase sempre vilipendiada pelas forças nada 

neutras das ideologias que burocratizam o poder e expandem a consciência ingênua da 

educação. 

 A politicidade é percebida quase que ontologicamente na condição de todo educador 

que se disponha a ser um trabalhador da educação: 

 

não há um trabalhador do ensino, no Brasil ou em qualquer sociedade, como 
algo abstrato, universal. O trabalhador do ensino, enquanto tal, é um político, 
independentemente de se é, ou não, consciente disto. Daí que me pareça 
fundamental que todo trabalhador do ensino, todo educador ou educadora, 
tão rapidamente quanto possível, assuma a natureza política da sua prática. 
Defina-se politicamente. Faça sua opção e procure ser coerente com ela 
(FREIRE, 2001c, 49). 

 

 A principal ideia de Paulo Freire, respaldada pela sua prática político-administrativa, 

foi a certeza de que a transformação da sociedade passa pela escola e pelos sujeitos nela 

envolvidos. Segundo ele, “só numa compreensão dialética da relação escola-sociedade é 

possível não só entender, mas trabalhar o papel fundamental da escola na transformação da 

sociedade” (IDEM, p. 53). 

 Contra todo basismo ou elitismo (FREIRE, 2001c, p. 133), Freire acredita 

profundamente na possibilidade de mudar a cara da escola. Para isso, é necessário reformular 

também os seus conceitos, os seus projetos, nunca neutros, sempre políticos. Nesse sentido, é 



122 
 

que se anuncia a escola progressista, capaz de ter na participação o caminho seguro da 

realização democrática. 

 Para ele, a educação carrega consigo tarefas fundamentais para que se possa afirmar a 

sua finalidade de processo de humanização. Trata-se de assumir na história um caminho de 

estabelecimento de uma prática pedagógica crítica, progressista e democrática, que passa 

necessariamente pelo crivo da mudança e da possibilidade. 

 A educação tem a tarefa da libertação, de afirmar-se como possibilidade, de buscar o 

amor e a revolução juntos. Tem a tarefa de mudar a escola e acolher novos e importantes 

meios que surgem a cada dia, tais como o aprimoramento tecnológico dos meios 

educacionais.  

A educação clama uma concepção própria a partir da libertação. Trata-se de uma 

tarefa “enquanto restauração da liberdade, ou enquanto invenção de uma liberdade ainda não 

permitida (...). Não diria que é a maior tarefa, ou a única, mas é a tarefa central a que outras se 

juntarão” (FREIRE, 2001c, p.90).  

A educação tem a tarefa de abraçar a condição histórico-antropológica da 

possibilidade, pois, segundo freire é fundamental que, “compreendendo a história como 

possibilidade, o educador descubra a educação como possibilidade”, isto é, “quando a gente 

compreende a educação como possibilidade, a gente descobre que a educação tem limites” 

(IDEM, p. 91). É por isso que a educação tem eficácia: por apresentar que os limites da 

história, por serem limites, não obliteram os rumos da emancipação que já se historiciza em 

forma de inédito-viável. 

A educação não pode ficar alheia, por outro lado, a outras práticas, tais como, à tarefa 

de educar para o amor. Reduzir o ato educativo a uma simples prática mecânica de pessoas 

programadas para fazer cumprir ações predeterminadas é anular a condição criadora do ser 

humano. “(...) A amorosidade, a afetividade, não enfraquecem em nada, primeiro, a seriedade 

de estudar e de produzir; segundo, não obstaculizam em nada a responsabilidade política e 

social” (Ibid., p.94). 

Não podemos negar a tarefa da educação em acolher as inovações técnicas como 

instrumentos de um quefazer educacional, comprometido com a eficácia individual e coletiva 

na sociedade. Afinal, “a educação não é redutível à técnica, mas não se faz educação sem ela” 

(Ibid. p. 98). 

Assumir ou não tais tarefas passa pelo crivo do binômio autoridade-liberdade 

(FREIRE, 1992, p. 23). A existência de uma das realidades dos termos não exclui a outra. 

Somente a prática livre pode ser reconhecida como ato de liberdade; somente a liberdade 
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como autonomia de sujeitos é que se pode ser reconhecida como autoridade. Uma realidade 

não hipertrofia a outra. Se isto acontece, então, é porque lhe é negado o sentido amplo da ação 

educativa, que é o de ser humanizadora. 

É por isso que não se pode conceber uma educação que não seja reformuladora de 

princípios. Tal reformulação incute nos processos uma realidade democrática, comprometida 

com os sujeitos nela envolvidos, os educadores e os educandos. Para Freire, é impossível uma 

educação que não considere um saber de classe, pois somente esse saber que passa pelo senso 

comum é que, de certa forma, pode se transformar em bom senso e, consequentemente, em 

elemento de engajamento transformador.  

A análise da realidade lança o indivíduo à interpretação do mundo e a uma nova 

perspectiva de ação, práxis transformadora. A educação sozinha não transforma. É necessário 

o engajamento junto à realidade de quem educa e de quem é educado, uma vez que dialéticas 

são as ações dos sujeitos.  

É por isso que não há educação séria se não houver o investimento existencial e 

político na formação dos educadores. E o ponto de partida é o fato de que a compreensão do 

mundo dos educandos é de suma importância para o ato educativo. O respeito ao saber do 

educando é o primeiro passo para a formação de homens e mulheres que sejam sujeitos junto 

aos educandos. 

No ato educacional, portanto, faz-se presente uma nova ação emancipadora: o 

rompimento da cultura do silêncio. Humanizar é dar ao outro a possibilidade de dar-se a si, na 

condição do para si da realidade. Homens e mulheres, pela educação, assumem a tarefa 

existencial e estética de dizer a sua palavra, de tornar a realidade uma linguagem, de traduzir 

em consciência a ciência da vida e vivificar em existência a práxis no mundo. 

Nas análises freirianas com os mais diferentes segmentos da sociedade, especialmente 

os camponeses e camponesas, percebe-se a ânsia de cada indivíduo em ser sujeito da palavra, 

da linguagem expressada como forma práxica da realidade.  Segundo Freire, isso se 

expressava pelo 

 

tempo sem limite de que pareciam precisar para amainar a necessidade de 
dizer a palavra. Era como se, de repente, rompendo a “cultura do silêncio”, 
descobrissem que não apenas podiam falar, mas, também, que seu discurso 
crítico sobre o mundo, era uma forma de refazê-lo. Era como se começassem 
a perceber que o desenvolvimento de sua linguagem, dando-se em torno da 
análise de sua realidade, terminasse por mostrar-lhes que o mundo mais 
bonito a que aspiravam estava sendo anunciado, de certa forma antecipado, 
na sua imaginação (IDEM, p. 40). 
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É a consideração dos aspectos presentes na existência de educandos e educadores que 

faz da educação um processo constante de riscos. Não é possível viver a educação sem correr 

os riscos a ela inerentes. É da consciência da sua politicidade que se gera nela a consciência 

da eticidade dos seus sujeitos.  

O que move o educador a ser ético é saber que sendo a educação diretiva e política, 

jamais ele deve desrespeitar os educandos envolvidos nesse processo (FREIRE, 1992, p. 78). 

O dever ético primordial de cada educador é, para Freire, assumir a diretividade e politicidade 

da educação. É viver plenamente a coerência entre a opção assumida e a prática educativa.  

A leitura do mundo e da palavra é o elemento principal para uma compreensão das 

coisas, dos fatos e das opções assumidas.  

A leitura do mundo é mais que uma interpretação academicista ou basista da 

sociedade. A leitura do mundo é uma compreensão dialética, onde educadores e educandos se 

conhecem a partir do encontro de seus mundos, sem necessariamente abandonar suas bases 

originárias, mas ao contrário, afirmando-as como identidades próprias diante da consciência 

do outro - realidade exterior a si. 

É por isso que a intervenção ante o universo educacional baseia-se, segundo Freire, 

nas relações dialéticas mundo-consciência-prática-teoria-leitura-do-mundo-leitura-da-

palavra-contexto-texto (FREIRE, 1992, p. 106). Não se trata mais de assumir molduras 

autoritárias, seja de direita, seja de esquerda. Trata-se, sim, de assumir o sonho de uma 

educação aberta, democrática, que estimule os educandos ao gosto pela pergunta, pelo saber, 

pela curiosidade, pela alegria de criar e pelo prazer do risco sem o qual não há criação. 

 Para Paulo Freire, educar é também tomar partido por uma política ética e 

progressista, principalmente no que toca às opções políticas efetivadas em cada época. A 

educação acontece no tempo e no espaço, movida por erros e acertos, permeada por 

ideologias e verdades.  

Sabendo disso, o educador progressista é aquele capaz de identificar a sua realidade e 

as armadilhas ideológicas presentes no conjunto do real. É nesse sentido que Freire é contrário 

à adoção da nomenclatura de tia como forma de se referir à professora, à educadora. Segundo 

ele, essa nomenclatura tenta “amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício das 

tarefas fundamentais” (FREIRE, 2003a, p. 25). 

O educador progressista é, antes de tudo, um batalhador pela sua identidade. Negá-la 

seria negar-lhe a possibilidade de reconstruir não apenas a representação social da figura do 

professor-educador, mas a própria representatividade enquanto sujeito na sociedade e no ato 

de educar.  
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O professor-educador é um semióforo26 da educação, especialmente no que toca à sua 

busca de coerência entre as suas opções e as suas práticas. Referindo-se aos educadores, 

especialmente na pessoa das professoras, Freire afirma que a educação progressista não pode 

menorizar o poder do testemunho, pois segundo ele, 

 

a prática educativa em que inexiste a relação coerente entre o que a 
educadora diz e o que ela faz é, enquanto prática educativa, um desastre (...). 
Entre o testemunho de dizer e o de fazer, o mais forte é o de fazer porque 
este tem ou pode ter efeitos imediatos. O pior, porém, para a formação do 
educando é que, diante da contradição entre o fazer e o dizer, o educando 
tende a não acreditar no que a educadora diz (...). E isso corrói o perfil da 
educadora que ela mesma vai fazendo de si e revelando aos educandos 
(IDEM, p. 76). 

 

 Ética e estética, portanto, dão-se as mãos. Não é possível ser um educador ou 

educadora que prescinda da boniteza de viver na prática o que se assumiu como “bem” na luta 

por uma educação democrática e progressista.  Somente a eticidade afirmada com boniteza é 

capaz de transformar a sociedade e as suas práticas com igual boniteza. Não se constrói 

democracia séria sem trabalhar os gostos democráticos e as exigências éticas.  

A verdadeira democracia só é possível com reflexão e prática. É na prática que as 

identidades se afirmam e as opções se clareiam como projetos políticos, capazes de 

encadearem dialeticamente novas práticas.  

Nesse sentido, configura-se o encontro de sujeitos e, consequentemente, a afirmação e 

o reconhecimento das suas respectivas identidades, pois, segundo Freire, “é na prática que 

experimentamos as diferenças que nos descobrimos como eus e tus. A rigor, é sempre o outro 

enquanto tu que me constitui como eu na medida em que eu, como tu do outro, o constituo 

como eu (IDEM, p.96). 

 Esse reconhecimento da identidade própria do educador-educadora os coloca na 

condição de sujeitos políticos, devido à sua prática, que também é política. A sua tarefa é uma 

tarefa fundamental, pois mostra a convicção de que é indispensável a sua luta por dignidade e 

por reconhecimento da importância da sua tarefa social: a de lutar por uma escola pública e 

democrática, negando-se a demitir-se da luta da história. 

                                                 
26 Segundo Marilena Chauí, “Semeiophoros é uma palavra grega composta por duas outras: semeion “sinal” ou 
“signo”, e phoros, “trazer para frente”, “expor”, “carregar”, “brotar” e “pegar”. Um semeion é um sinal distintivo 
que diferencia uma coisa de outra. (...) Semeiophoros era, a tabuleta na estrada, indicando o caminho; quando 
colocada à frente de um edifício, indicava sua função (...) Com esse sentido, um semióforo é um signo trazido à 
frente ou empunhado para indicar algo que significa alguma outra coisa e cujo valor não é medido por sua 
materialidade e sim por sua força simbólica (...) Um semióforo é fecundo porque dele não cessam de brotar 
efeitos de significação” (CHAUÍ, 2000, p. 11-12). 
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 A ideologia de uma pós-modernidade inexorável impregna uma história pré-dada. 

Porém, há também a possibilidade de encarar esse tempo não a partir da sua inexorabilidade, 

mas da sua capacidade de ser progressista, de reconhecer o papel da subjetividade na história 

como elemento nevrálgico do processo político-pedagógico que vislumbra o intuito de 

desocultar as verdades.  

A prática educativa se apresenta como prática política à medida que recusa o 

aprisionamento pela estreiteza democrática e lida com o processo de conhecer, interessando-

se por possibilitar tanto os conteúdos que compõem a prática quanto a conscientização dos 

indivíduos, elemento indicotomizável desta prática.  

 O grande desafio, porém, é afirmar com teimosia a politicidade da educação como 

postura ético-democrática, cuja missão consiste em afirmar-se como partilha de sonhos e lutas 

concretas e políticas por uma realidade compatível com a capacidade de sonhar. É imperativo, 

portanto, a diretividade da educação como caminho ético que permite a educadores e 

educandos a arte de deslumbrar sonhos diferentes dos seus, às vezes até opostos. 

 

Falamos em ética e em postura substantivamente democrática porque, não 
sendo neutra, a prática educativa, a formação humana, implica opções, 
rupturas, decisões, estar com e pôr-se contra, a favor de algum sonho e 
contra outro, a favor de alguém e contra alguém. E é exatamente este 
imperativo que exige a eticidade do educador e sua necessária militância 
democrática a lhe exigir a vigilância permanente no sentido da coerência 
entre o discurso e a prática. Não vale um discurso bem articulado, em que se 
defende o direito de ser diferente e uma prática negadora desse direito 
(FREIRE, 1993, p. 39). 
 

 A politicidade, portanto, é elemento componente do edifício do horizonte 

compreensivo da educação. Não há qualidade ou prática educativas que não considerem uma 

opção política, uma decisão também política, capaz de torná-la real. Não há possibilidade, em 

educação, de transferência de experiências ou estagnação de elementos acerca da prática.  

 Nenhuma experiência, segundo Freire, pode ser transplantada, mas reinventada. Para 

ele, se os seres humanos não tivessem a capacidade de linguagem, de opção, de valoração, de 

sonho, de refezar-se ao refazer o mundo, etc., “não havia porque falar da impossibilidade da 

neutralidade da educação. Mas não havia também por que falar em educação. Falamos em 

educação porque podemos, ao praticá-la, até mesmo negá-la” (IDEM, p.69). 

  Movido pela sua prática de educação popular, Freire “in-carna” de forma substantiva 

a opção pelos deserdados da terra. Assumir opções é assumir a politicidade do ato de 

humanizar, da busca humana de ser mais. 
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 O respeito à vocação humana de ser mais é a tarefa primordial das políticas humanas. 

Essa vocação, mesmo condicionada pela realidade concreta, histórica, econômica, social e 

político-cultural, tem na liberdade o seu ponto de partida, de alcance e de delegação da 

própria autoridade. 

 O ser mais está onde está o humano, as suas lutas, os seus sonhos. A vocação de ser 

mais está onde homens e mulheres, pela dor da existência e pela força das políticas 

autoritárias, restabelecem as forças a partir da contradição, do embate. É a oposição dialética 

que transforma o futuro inexoravelmente concebido pelas ideologias dominadoras em futuro 

dando-se, para frente, problemático e problematizador. 

 Educar assume, portanto, uma tarefa partejante: a da criação pelo gosto da liberdade. 

Liberdade assumida com responsabilidade a partir de elementos éticos que, por sua vez, 

assumem e autenticam a própria liberdade.  

 São os limites concretos que nos lançam à recriação da própria liberdade. São os 

limites concretos de uma nação ou de um Estado que não sabe cuidar dos seus cidadãos, 

deixando-os à mercê do abandono, impedindo-lhes a libertação e o reto exercício da liberdade 

como ato de emancipação.  

A luta que se instaura em favor de uma educação popular e libertadora vem 

acompanhada das possibilidades e impossibilidades apresentadas pelas situações-limites que 

se delineiam de forma histórica. Para Freire, “não é possível atuar em favor da igualdade, do 

respeito aos demais, do direito à voz, à participação, à reinvenção do mundo, num regime que 

negue a liberdade de trabalhar, de comer, de falar, de criticar, de ler, de discordar, de ir e vir, a 

liberdade de ser” (FREIRE, 2003b, p. 191). 

Não é mais possível pensar uma educação que liberte sem levar em consideração as 

estruturas ainda existentes que amarram e aprisionam a própria liberdade humana. E isso 

precisa ser uma práxis do cotidiano, que se impõe como conteúdo necessário no encontro de 

educadores e educandos nos seus mais diferentes universos de comunhão. 

 

A prática política realizada por mulheres e homens amadurecidos, que, 
reconhecendo criticamente o papel e a necessidade da unidade na 
diversidade, em si uma prática pedagógica também, é indispensável à luta 
contra a dominação (...). É assim que uma educação libertadora pode ajudar 
o processo de superação das manifestações do poder discriminatório. Na 
medida também em que prepare agentes políticos para a intervenção 
transformadora das estruturas políticas e econômicas do Estado (IDEM, p. 
228). 
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 Para Freire, é impossível renunciar a capacidade que a educação tem de decidir e de 

romper. Essa atitude identifica a lealdade que o educador tem para com o homem e a mulher; 

torna factível a crítica a uma política que se programa em função dos interesses 

macroeconômicos e se omite em relação à fome humana, tornando-se indiferente. Estruturas 

desse tipo não merecem o seu respeito e a sua conivência do educador (FREIRE, 2006, p.22). 

 Essa realidade indiferente e insensível a que se refere Freire é a realidade pós-

moderna, que se anuncia partejada por um neoliberalismo mercadológico e globalizante. Um 

neoliberalismo que consegue visualizar friamente, lado a lado, as realidades antagônicas dos 

que têm e a dura realidade de milhões de homens e mulheres que não têm. 

 A perspectiva neoliberal reforça a idéia de neutralidade da prática educativa. A partir 

desta idéia, incute-se a concepção de que educar não será outra coisa senão treinar indivíduos 

para atender a uma lógica própria de mercado. Dicotomiza-se a leitura do mundo/leitura da 

palavra, leitura do texto/leitura do contexto. Quando isso acontece, diz Freire, “perde o aval 

da pedagogia e se transforma em mera ideologia” (IDEM, p. 32). 

 A superação de tais situações só é possível pela consciência de que somos mais do que 

o menos que nos é imposto. É por isso que a consciência ética atinge mais do que 

propriamente uma deontologia marcada por elementos ideológicos. A deontologia 

verdadeiramente democrática é humanista, emancipadora, ética. 

 

É preciso reinventar o mundo. A educação é indispensável nessa reinvenção. 
Assumirmo-nos como sujeitos e objetos da História no torna seres de 
decisão, da ruptura. Seres éticos (IDEM, p. 40). 
É preciso assumir a inconclusão de que me torno consciente. Ao fazê-lo, ela 
se torna crítica e já não me pode faltar a esperança. A assunção crítica da 
minha inconclusão me insere necessariamente na busca permanente. Que me 
faz esperançoso não é tanto a certeza do achado, mas mover-se na busca. 
Não é possível buscar sem esperança; nem tampouco na solidão (IDEM, p. 
87). 

 

 Manter a esperança, mesmo quando a realidade imperiosa da desesperança nos assola 

é imperativo existencial de todos os dias. A educação engaja os sujeitos, educadores e 

educandos, sob a mediação do objeto cognoscível que, por sua vez, aponta para a 

consideração de que todo e qualquer processo educativo implica sempre a esperança.  

A perda na história não faz dos homens e mulheres “perdidos da história”. Ao 

contrário, perder-se na história assume a conotação de vislumbre, de identificação de 

endereços certos, em processo de chegada. 
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Não é possível compreender a prática pedagógica apenas no viés do pragmatismo 

histórico. É necessário que saibamos também a serviço de quem está a formação dos 

educandos. A história reclama a identificação da diretividade do seu contexto. O saber 

libertador é o saber que emancipa e antecipa. Que não estagna no fatalismo imobilista, mas se 

amplia no otimismo crítico, capaz de produzir saberes que não justificam a dominação, mas 

saberes que se engajam na luta a serviço dos explorados e menorizados dos tempos atuais. 

 A realidade em que se encontram educadores e educandos é uma realidade que evoca 

raiva, exigindo de cada um deles, especialmente dos educadores, uma postura ante as 

injustiças cometidas contra os esfarrapados do mundo. É movido por tal sentimento que Freire 

defende que somente a “formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-

progressista em favor da autonomia do ser dos educandos” (FREIRE, 1997, p.14) é capaz de 

criticar a malvadez do mundo violento e excludente, impositor de uma ideologia fatalista, 

recusando o sonho e a utopia. 

 Ser professor é estar apto a ser educador, assumir posições livres, capazes de 

relacionar a sua prática e tornar factível as suas relações.  

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder 
ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de 
posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim uma escolha entre isto e aquilo 
(...). Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da 
liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda (...). Sou professor a 
favor da boniteza da minha prática, boniteza que dela some se não cuido do 
saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas 
condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o 
risco de amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador 
pertinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática 
se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de 
admitir (1997, p. 115). 

 

 Uma pedagogia da autonomia se constrói na prática de sujeitos que reconhecem a sua 

tarefa pedagógica sem, no entanto, tornar-se fechado, conivente e omisso ante os desafios da 

realidade em que estão imersos. A não neutralidade torna a tarefa do educador mais difícil, 

porém, mais verdadeira, mais bonita.  

 Somente essas atitudes de ruptura e inovação é que fazem do ser humano um aprendiz 

da própria autonomia, que inclui liberdade e responsabilidade (IDEM, p. 105). Colocar-se 

diante dos educandos é assumir a possibilidade de dizer-se e, com ela, o compromisso de 

dizer a sua opção política, a sua maneira de ser e realizar o seu quefazer pedagógico. 
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 Educador e educando são textos escritos e reescritos pela existência. O espaço em que 

eles atuam apresenta-se como lócus necessário à compreensão do processo de aprendizagem 

como um processo democrático, capaz de ser escrito e reescrito.  

 A presença do professor-educador ante seus alunos-educandos é uma presença 

política. É uma presença que se afirma como sujeito de opções. O seu testemunho é um 

testemunho de análise, de comparabilidade, avaliação, decisão, ruptura. E a consequência 

disto elege-se quase que com naturalidade: a intervenção no mundo. 

 O professor-educador é aquele que intervém no mundo e na história desde cedo 

através do seu testemunho humanizador, da sua prática de humanização ante seus alunos 

educandos. Intervir na realidade é antes de tudo uma opção, uma opção política. É uma opção 

radical por aqueles que não podem assumir com radicalidade a sua existência, uma vez que 

estão existencialmente oprimidos. Mas também não é uma ação substitutiva do outro, mas um 

caminho que se faz na cumplicidade pedagógica, capaz de assumir, educador e educando, os 

rumos de uma educação na qual ambos são sujeitos, artífices do próprio caminho. 

 Freire, na qualidade de educador, proclama uma raiva existencial ante o poder 

legitimador de uma técnica ou de uma ideologia que cada vez mais vilipendia vidas humanas 

e sacrifica a possibilidade humana da afirmação de sujeitos: 

 

O que quero repetir, com força, é que nada justifica a minimização dos seres 
humanos (...). Não junto a minha voz à dos que, falando em paz, pedem aos 
oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem 
outra semântica, tem outra música. Falo da resistência da indignação, da 
“justa ira” dos traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever de 
rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais 
sofridas (IDEM, 114). 

  

 É disso que fala a educação: assumir o papel libertador no processo pedagógico. A 

autonomia acontece nas opções e decisões que vão se configurando no processo de existir e, 

consequentemente, no âmbito de uma educação para a humanização. Os indivíduos 

envolvidos no ato pedagógico são sujeitos. E por serem sujeitos, afirmam a própria autonomia 

como processo de vir a ser. “É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 

centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas de liberdade” (IDEM, p. 121). 

 Torna-se, portanto, impossível olhar para a educação senão a partir da sua politicidade. 

Negar tal característica seria negar os seus sujeitos, os seus processos. Afinal, diz Freire, 
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é na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como ação 
especificamente humana, de “endereçar-se” até sonhos e ideais, utopias e 
objetivos, que se acha o que venho chamando politicidade da educação. A 
qualidade de ser política, inerente à sua natureza. É impossível, na verdade, a 
neutralidade da educação (...). Ela é política (...). A raiz mais profunda da 
politicidade da educação se acha na educabilidade mesma do ser humano, 
que se funda na sua natureza inacabada e da qual se tornou consciente. 
Inacabado e consciente de seu inacabamento, histórico, necessariamente o 
ser humano se faria um ser ético, um ser de opção, de decisão (IDEM, p. 
124). 

 

Assim sendo, educador e educando, sob a ligação do ato pedagógico, afirmam-se mais 

do que nunca como problematizadores do tempo e mobilizadores da história em 

transformação. Negam o imobilismo e afirmam a luta legítima contra todo e qualquer anúncio 

de uma história já terminada, de um futuro inexoravelmente dado. 

Inaugura-se, portanto, um pensar ético universal, que consiste na opção política pelo 

mundo gentificado. Uma ética que não cede ao anúncio da morte das ideologias. Uma ética 

que não nos torna anestesiados historicamente e sujeitos de uma inércia existencial. Uma ética 

que pensa certo, que sonha certo, que realiza certo. Uma ética, enfim, de boniteza, que 

vislumbra o ato ético e torna bonitas as ações que direcionam cada homem e mulher para a 

“chegada-partida” do ser mais.  

 

 

2.5. A educação como ato dialógico  

 

 

 Se é possível afirmar que “toda prática educativa implica uma concepção dos seres 

humanos e do mundo” (FREIRE, 2002b, p. 51), então é de igual importância reconhecer que 

não se faz educação sem a afirmação de sujeitos que, por assim serem reconhecidos, 

imprimem a marca da comunicação consigo, com os outros e com o mundo. A gênese dessa 

constatação remonta as primeiras obras de Freire, quando ele reconhece o ser humano 

enquanto ser histórico, incompleto e em constante diálogo com a natureza e a cultura 

enquanto partes de um mesmo processo existencial. 

 Segundo Mendonça (2008), a concepção dialógica que Paulo Freire desenvolve na 

pedagogia libertadora está embasada no aporte conceitual da filosofia existencialista, em 

especial nos pensamentos de Martin Buber e Karl Jaspers. 
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O pensamento buberiano reflete sobre a existência humana, essencialmente 
pela explicitação da relação dialógica entre o EU e o TU, como forma de 
compreender o próprio sentido ontológico e essencial da convivência 
interpessoal entre os seres humanos e de sua relação com Deus. Para Buber, 
é na relação EU-TU que os seres humanos se encontram, que realizam a sua 
existência, que se situam no mundo com os outros e se introduzem na sua 
própria existência. Em Buber, o diálogo se desenvolve dentro de uma íntima 
relação de abertura total para a alteridade do outro, em reciprocidade, 
corroborada pela própria existência humana. Para ele, “a palavra princípio 
EU-TU fundamenta o mundo da relação” (2001, p.6) (...) Para Jaspers, o ser 
humano é, essencialmente, um ser de comunicação, por isso busca sempre 
comunicar-se com os outros. Para ele, a comunicação e a existência são 
inseparáveis, não é possível uma sem a outra. O valor semântico da palavra 
diálogo deve ser entendido no pensamento de Jaspers através da categoria 
“comunicação” 27, termo utilizado por ele para expressar a condição 
existencial da relação dialógica entre os seres humanos (MENDONÇA, 
2008, p. 123-124). 

 

 A abertura para a alteridade redimensionada para uma perspectiva de transformação 

social e a comunicação, enquanto contato dialético com a situação dos sujeitos, imprimem, 

em Freire, a consciência de que o ponto de partida para ação dialógica é o reconhecimento de 

sujeitos existentes e capazes de comunicação. Daí a educação ser um processo de constantes 

contatos decodificadores e descodificadores da realidade em que os sujeitos dialogantes estão 

inseridos. O fato de existir já não configura o sujeito como diálogo. O que o configura como 

tal é a consciência do seu papel descodificador ante uma realidade que, uma vez codificada 

enquanto existência, não encontra o seu sentido senão no reconhecimento da existência de 

outros sujeitos descodificadores. 

  A comunicação, no processo de alfabetização, por exemplo, acontece à medida que há 

expressividade dos sujeitos. E o que eles expressam está diretamente ligado às formas de 

compreender a própria realidade. Referindo-se especificamente à alfabetização dos 

camponeses, assim expressa Freire: “ao descodificarem a codificação, com a participação do 

educador, os camponeses analisam sua realidade e expressam, em seu discurso, os níveis de 

percepção de si mesmos em suas relações com a objetividade” (2002b, p. 31). Daí que o ponto 

de partida de todo e qualquer ato pedagógico enquanto parte do processo educativo é o 

diálogo com a visão de mundo já presentes nos educandos, sem invadi-los culturalmente. O 

ponto de partida é a síntese cultural, momento através do qual se parte da visão de mundo já 

                                                 
27 No que se refere à categoria comunicação em Karl Jaspers, Mendonça recorre à afirmação de Jeanne Hersch: 
“É a comunicação existencial, a de uma existência que procura comunicar-se com outra. Neste caso, não é mais a 
realidade empírica, nem a validade geral que conta, é a existência, os seus possíveis, a sua verdade, a sua 
situação, o seu enraizamento, o seu absoluto. Mesmo que, aparentemente, na conversa se usem dados objetivos, 
estes são apenas meios de expressão, uma espécie de prova a que uma existência submete a outra e, através da 
qual, ela própria se questiona” ( apud MENDONÇA, 2008, p. 124-125). 
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existente, problematizando-a, para, em seguida, exercer junto com os educandos, a crítica 

sobre ela, a fim de possibilitar a inserção lúcida na realidade em transformação. 

 Considerar o “universo linguístico mínimo” e as “palavras geradoras” enquanto 

elementos já existentes num dado universo educacional, são expressões que corroboram a 

importância do diálogo entre os indivíduos e o mundo no qual ele mesmo se existencia. 

Relacionar “palavras geradoras” com as situações em que cada uma dessas palavras se 

existenciam dão ao educador a convicção de que o processo de humanização passa pelo 

diálogo com os sujeitos e a sua realidade concreta.  

O diálogo enquanto elemento pedagógico, em especial no processo de alfabetização, 

em que educadores e educandos se posicionam como sujeitos do mesmo processo, dá à 

educação um status de fé recíproca. É esse ato de acreditar um no outro, que torna educadores 

e educandos conscientes de que à medida que ali desenvolvem uma relação pedagógica, todos 

assumem a postura de serem ao mesmo tempo educadores e educandos (FREIRE, 2002b, p. 

76).  

 A consciência do diálogo nos lança de imediato à consciência do seu antagônico, o 

antidiálogo. Freire demonstra Essa diferenciação na sua obra pedagogia do oprimido. No 

entanto, ela é lembrada em todos os textos posteriormente escritos. O que não se pode deixar 

de enfatizar é o fato de que o antidiálogo é determinado pelo antagônico que existe na 

sociedade, a saber: a consciência de que existem classes que, enquanto tais, direcionam suas 

práticas a partir das suas concepções de poder. É o próprio Freire que relata um dos vários 

exemplos por ele presenciado: 

 

certa vez, em um dos vários seminários de que participamos em diferentes 
partes da América Latina, ouvimos de um dos presentes: “Se o senhor diz 
que não é possível diálogo entre antagônicos, como posso então dialogar 
com os favelados?” – por quê? Perguntamos. “Porque somos antagônicos”. – 
Como explica seu antagonismo? “Eu sei, eles não sabem. Além disto, eles 
são malcheirosos”. Dentro de toda a sua sabedoria, o homem de nosso 
exemplo não sabia algo tão óbvio. Que sua condição de classe lhe dava a 
possibilidade de banhar-se com água quente no inverno duro, de usar 
cheirosos sabonetes e desodorantes mil, assim como a possibilidade de 
mudar de roupa diariamente. Sem tais condições, que em nada são 
intrínsecas ao ser de ninguém, ele seria tão malcheiroso quanto os favelados 
de seu exemplo (2002b, p. 125). 

  

 Ao falar que é impossível o diálogo entre antagônicos, Freire se refere à consciência 

de classe. Não há diálogo entre o antagônico opressor-oprimido. O opressor, agindo a partir 

da sua natureza de opressor, à medida que se impõe como único determinante da relação, sem 
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abrir possibilidade para o “suicídio de classe” e conversão à causa do oprimido, torna inviável 

a relação dialógica. A relação dialógica é horizontal. A relação opressor-oprimido é vertical.  

É motivado por essa consciência, da horizontalidade do diálogo, que na sua primeira 

carta a Guiné Bissau, endereçada a Mário Cabral, Comissário de Educação e Cultura, Freire 

descreve em que consiste a sua colaboração com aquele povo: “(...) iremos a Guiné-Bissau 

como camaradas, como militantes, curiosa e humildemente, e não como uma missão de 

técnicos estrangeiros que se julgasse possuidora da verdade e que levasse consigo um 

relatório de sua visita” (1978, p. 93). 

 A força do diálogo na educação está no chão genuíno do educando. Mais do que 

métodos e técnicas pré-fabricados e universalizados para todos os contextos, a educação 

considera o contexto próprio de cada gente, de cada grupo de educandos. A idiossincrasia dos 

educandos completa dialeticamente a idiossincrasia do educador. Daí a consideração de que 

educar é mais que transplantar experiências. Educar é reinventar caminhos que favoreçam o 

reconhecimento identitário de quem são os verdadeiros responsáveis pela tarefa de educar. 

 Ao abrir caminhos para o diálogo, o projeto de educação coincide com a perspectiva 

democrática, marcado pela reformulação de conceitos sociais e pedagógicos. Dentre eles, 

destaca-se o conceito de escola que, dependendo da visão de educação, implementa novas 

relações entre professores e alunos, dando-lhes tarefas condizentes com a sua tarefa de educar. 

 

Na escola como centro democrático desaparece, de um lado, o professor que 
transmite autoritariamente um saber seleto; de outro, o aluno passivo, que 
recebe o saber transferido. Em seu lugar, surgem o professor e o aluno 
militantes. O professor que, ao ensinar, aprende e o aluno que, ao aprender, 
ensina. Numa educação como esta, que coincide com um projeto social que 
privilegia a presença cada vez mais consciente dos trabalhadores 
camponeses e urbanos na reconstrução da sociedade, a delimitação do que 
conhecer, fiel a esse projeto, deve contar com a participação dos educandos 
nela. Isto significa, sem dúvida, que as relações dialógicas, como selo do ato 
de conhecer, entre o professor e o aluno militantes, não se dão apenas em 
torno de um objeto de conhecimento proposto por aquele a este, mas em 
torno, também, da própria delimitação do que conhecer (FREIRE, 1978, p. 
127). 

 

 A intimidade com o mundo confere a cada educando a possibilidade de conhecer e 

aprimorar a condição que lhe é ontológica: a da comunicação. Aprender a ler o mundo 

antecipa o diálogo. Ler o mundo faz o ser humano reconhecer-se capaz de dizê-lo e, 

consequentemente, a palavra enquanto ato dialógico antecipa a humanização.  

 Ao dizer o mundo, os sujeitos reconhecem que a relação com ele não é estática. É 

composta por experiências singulares que também o dizem. A experiência do sujeito em 
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aprender a ler o mundo para dizê-lo através da palavra é dinâmica e afirma-se como elemento 

central da educação: “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta 

implica a continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2001a, p. 20). 

 Como já é sabido por todos aqueles que tomam contato com a obra de Paulo Freire, a 

partir da década de oitenta, no período do retorno do contexto de empréstimo, é que se 

sobressai, de forma mais enfática, a reflexão sobre o diálogo especificamente relacionado ao 

quefazer educativo na sala de aula. É nesse mesmo processo que se sobressaem temas como a 

relação professor-aluno e suas implicações político-pedagógicas, conteúdo programático, 

currículo, formação de professores, relação entre curiosidade ingênua e curiosidade 

epistemológica no processo gnosiológico, etc. (MENDONÇA, 2008, p. 134). 

 Na obra Medo e Ousadia, escrita-narrada em parceria com o professor Ira Shor, Freire 

desenvolve as temáticas acima delineadas e, entre elas, enquanto tema envolvente, está o 

diálogo. No desenvolvimento do discurso, ora ou outra, os autores sempre retornam à 

temática do diálogo, elemento imprescindível a um tipo de educação tão cara a esses dois 

educadores: a educação libertadora. 

 Diálogo, aqui, implica a consciência de época e de sujeitos. Isto quer dizer que o 

professor e o aluno quando se relacionam precisam instaurar uma nova linguagem em que, 

tanto um quanto o outro, são considerados a partir da linguagem e da realidade que lhe são 

próprias. Trata-se da instauração de um processo democrático no processo de expressão em 

sala de aula. Essa mesma experiência gera uma dupla confiança: a dos professores nos alunos, 

possibilitando-lhe a aprendizagem de que não sabe tudo e de que, ao ser professor, 

transforma-se em educador que, sendo-o, de repente aprende; e a confiança dos alunos nos 

professores, dando-lhes a possibilidade de perceber que, sendo alunos, de repente ensinam e 

que, por ensinarem aprendendo, não mais alimentam o medo de serem repreendidos por 

aceitarem a aventura do conhecimento. 

 É nessa relação que se afirma a educação libertadora: “uma situação na qual tanto os 

professores como os alunos devem ser os que aprendem; devem ser os sujeitos cognitivos, 

apesar de serem diferentes” (FREIRE & SHOR, 2001, p. 46). Nesta dinâmica, tanto 

professores quanto alunos são agentes críticos do ato de conhecer. 

 Conhecer, portanto, é um ato dialógico. Primeiro, diálogo entre os educadores-

educandos / educandos-educadores e o seu próprio mundo; segundo, diálogo dos educadores-

educandos com os educandos-educadores que, mediados pelo mundo, tornam-se parceiros 

gnosiológicos de um desbravamento que sempre se inicia com o ato da curiosidade 

epistemológica. Daí, o fato de que a relação entre professor e aluno tem que assumir o status 
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de parceria e não de informação a ser transmitida por um e absorvida por outro. Essa 

metodologia, ou ato dialógico, é imprescindível na educação libertadora em sala de aula. 

Segundo Freire, “o método dialógico também envolve trabalho, mas traz um potencial de 

criatividade e ruptura que oferece recompensas inesperadas, a iluminação para ambas as 

partes” (IDEM, p. 64/97). 

 A implementação desta dinâmica requer a colaboração direta de um educador que 

assuma a responsabilidade educativa enquanto rigor e seriedade gnosiológica. 

 

Uma experiência dialógica que não se baseia na seriedade e na competência é 
muito pior do que uma experiência “bancária” onde o professor simplesmente 
transfere conhecimento. Do ponto de vista dos estudantes, um professor 
dialógico que é incompetente e que não é sério provoca conseqüências muito 
piores do que um educador “bancário” sério e informado (...). Um educador 
irresponsável, que fala como se sua prática fosse dialógica, trabalha contra um 
pito de educação revolucionária. Uma segunda consequência, tão ruim quanto 
essa primeira, é que o comportamento irresponsável, autodenominado de 
dialógico, convence os educadores autoritários de que eles próprios devem ser 
autoritários (Ibid., p. 101)  
 

 Afirmar-se educador dialógico não dá direito aos professores de serem medíocres no 

seu ato de educar. É por ser dialógica que a educação abraçada por ele deve gerar um 

processo de conhecimento. E conhecer implica um ato de aprender pela criatividade e 

capacidade de debruçar-se sobre o objeto, distanciar-se para novamente aproximar-se. Não é 

um ato limitado pela mera observação. Conhecer é um ato de mudança. O sujeito muda 

porque formula novas introjeções na própria realidade, criando possibilidades novas de ver o 

próprio objeto. 

 Essa postura possibilita a relação de cumplicidade epistemológica entre professores e 

alunos, educadores e educandos. O passo de abertura à educação democrática deve ser dado 

pelo professor, facilitador de um itinerário rigoroso que possibilita a participação dos alunos. 

A participação, portanto, é uma aprendizagem de quem, ensinando, de repente aprende. Nesse 

processo “o que é impossível é ensinar participação sem participação! É impossível só falar 

em participação sem experimentá-la (...).Democracia é a mesma coisa: aprende-se democracia 

fazendo democracia, mas com limites” (Ibid., p. 114). 

 O diálogo é mais do que conjecturas intelectuais acerca da participação ou da troca de 

experiências. O diálogo é algo que faz parte da natureza humana. É algo que não se aprende 

unicamente pelas teorias dialógicas, mas se aprende à medida que a própria vida e as práticas 

nela construídas se tornam o próprio diálogo. É essa concepção de diálogo que estende a 
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compreensão vivida na prática educativa. Primeiro, enquanto ato antropológico; segundo, 

enquanto ato de sujeitos que, comunicando-se, tornam-se re-criadores do mundo. 

 

O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre 
sua realidade tal como a fazem e re-fazem. Outra coisa: na medida em que 
somos seres comunicativos, que nos comunicamos uns com os outros 
enquanto nos tornamos mais capazes de transformar nossa realidade, somo 
capazes de saber que sabemos, que é algo mais do que só saber (...) através 
do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e não sabemos, podemos, 
a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade (...) O diálogo sela o 
relacionamento entre os sujeitos cognitivos (...) O diálogo valida ou invalida 
as relações sociais das pessoas envolvidas nessa comunicação (...) A 
comunicação afirma ou contesta as relações entre as pessoas que se 
comunicam, o objeto em torno do qual se relacionam, a sociedade na qual 
estão. O diálogo libertador é uma comunicação democrática, que invalida a 
dominação e reduz a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos participantes de 
refazer sua cultura (Ibid., p. 122-123). 

  
 O processo dialógico-pedagógico entre professor e aluno, objeto de sua reflexão no 

diálogo travado com Ira Shor, Freire vai além da pura concepção de diálogo para localizá-lo 

no âmbito da relação epistemológica, em que alunos e professores, educadores e educandos, 

se conectam a partir da tarefa que lhes é própria: debruçar-se sobre o mesmo objeto de 

conhecimento. 

 

(...) O educador refaz a sua “cognoscibilidade” através da 
“cognoscibilidade” dos educandos. Isto é, a capacidade do educador de 
conhecer o objeto refaz-se, a cada vez, através da própria capacidade de 
conhecer dos alunos, do desenvolvimento de sua compreensão crítica. O que 
é o diálogo, nesta forma de conhecimento? Precisamente essa conexão, essa 
relação epistemológica. O objeto a ser conhecido, num dado lugar, vincula 
esses dois sujeitos cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O 
diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de 
conhecer e re-conhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o 
conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse fixa do professor, o 
diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto (Ibid., p. 
124). 

  

 
A disposição à aprendizagem constante pela via do diálogo identifica educadores 

verdadeiros. Afinal, a autoridade de educador que ensina só é possível enquanto ato 

democrático, a partir do momento que este educador torna-se também educando, sujeito que 

aprende. Para Freire, esta deve ser a tarefa do educador: exercer o constante testemunho 

dialógico entre o que se diz e o que se faz, pautado sobretudo no diálogo com os outros e com 

a realidade que os cerca (2001c, p.28).  
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 Por isso que ao assumir a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Freire fez 

questão de enfatizar a sua opção política e a sua metodologia dialógica à medida que não se 

fechava no gabinete, mas se dirigia ao povo, à sua realidade, às escolas, ao encontro com 

educadores e educandos. 

 

Não há para nós forma mais adequada e efetiva de conduzir o nosso projeto 
de educação do que a democrática, do que o diálogo aberto, corajoso. Creio 
que as reuniões que já tive com todas as diretoras na rede revelaram a 
decisão política real com que venho aos encontros. Estou certo, igualmente, 
de que esta decisão política irá tornando-se cada vez mais clara, nas minhas 
visitas semanais às escolas, em que conversarei com todos e com todas sobre 
a vida pedagógica da escola (FREIRE, 2001c, p. 44). 

 

 Esse contato-comunicação desenvolvido entre o poder público e os sujeitos da 

educação, lá onde eles estão, é o que caracteriza a “relação dialógica” enquanto eixo 

pedagógico (FREIRE, 2001c, p. 82). Na visão de quem entende a educação diferente da 

concepção bancária, mas também como alguém que provou a força da burocracia pública, 

Freire reafirma o seu sonho de educador em relação à escola enquanto espaço público de 

humanização: 

 

(...) repudio a “pedagogia bancária” e proponho e defendo uma pedagogia 
crítico-dialógica, uma pedagogia da pergunta. A escola pública que desejo é 
a escola onde tem lugar de destaque a apreensão crítica do conhecimento 
significativo através da relação dialógica. É a escola que estimula o aluno a 
perguntar, a criticar, a criar; onde se propõe a construção do conhecimento 
coletivo, articulando os saber popular e o saber crítico, científico, mediados 
pelas experiências no mundo (2001c, p. 83). 

 

 Após um dos momentos mais marcantes da história, a queda do muro de Berlim 

(1989), Freire revisita a sua obra Pedagogia do Oprimido. Esta revisitação gera uma outra 

obra por ele intitulada de Pedagogia da Esperança. Como toda revisitação, o autor saúda as 

experiências anteriores, em especial o seu pensamento desenvolvido em Pedagogia do 

Oprimido, com um tom de memória e de esclarecimento das críticas a ele direcionadas por 

ocasião da publicação daquela obra. Não podemos esquecer que Pedagogia da Esperança é a 

publicação do que seria um quinto capítulo de Pedagogia do Oprimido.  

 Como se trata de revisitação, Freire volta-se para conceitos importantes já expressados 

na obra revisitada. Não apenas repete conceitos, mas os ilumina com os elementos do tempo 

que se renova. Aqui, o diálogo encontra seu ponto de partida mais uma vez na capacidade que 

o educador tem de assumir o momento do educando (FREIRE, 1992, p. 46), respeitando o 
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saber que lhe é próprio enquanto senso comum, e estruturando elementos de conhecimento 

que tenham esse saber como ponto de partida (FREIRE, 1992, p. 84-85). 

 Uma das críticas direcionadas ao autor de Pedagogia do Oprimido é a sua insistência 

em defender o giro incansável em torno do saber do senso comum. Segundo ele, trata-se de 

uma crítica sem fundamentos, uma vez que em momento algum o mesmo possa ter insinuado 

tamanha “inocência”. E completa Freire: 

 

O que tenho dito sem cansar, e redito, é que não podemos deixar de lado, 
desprezado como algo imprestável, o que educandos, sejam crianças 
chegando à escola ou jovens e adultos a centros de educação popular, trazem 
consigo de compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões de sua 
prática na prática social de que fazem parte (...). Respeitar esses saberes, de 
que falo tanto, para ir mais além deles, jamais poderia significar – numa 
leitura séria, radical, por isso crítica, sectária nunca, rigorosa, bem feita, 
competente, de meus textos – deve ficar o educador ou educadora aderida a 
eles, os saberes de experiência feitos. O respeito a esses saberes se insere no 
horizonte maior em que eles se geram – o horizonte do contexto cultural, que 
não pode ser entendido fora de seu corte de classe (FREIRE, 1992, p. 86). 

 

 Saber popular e contexto cultural se encontram mais como elementos complementares 

do que propriamente antagônicos. O que os tornou antagônicos foi a sobreposição de um tipo 

de análise de consciência de classe. O lugar próprio dos educandos é o ponto de partida para 

que haja a elaboração do conhecimento do mundo, que encontra nas suas primeiras 

compreensões a afirmação do que ele mesmo o é.  

Freire insiste, portanto, “na necessidade imperiosa que tem o educador ou educadora 

progressista de se familiarizar com a sintaxe, com a semântica dos grupos populares, de 

entender como fazem eles sua leitura do mundo, de perceber suas ‘manhas’ indispensáveis à 

cultura de resistência que se vai constituindo e sem a qual não podem defender-se da violência 

a que estão submetidos” (IDEM, p. 107). 

 A linguagem dos educandos é linguagem de resistência. Ela não os torna menos ou 

mais humanos que outros. Ela os afirma. Reconhece neles matrizes culturais e visões de 

mundo que refletem a sua classe, mas que vão além dela. Respeitar este contexto torna 

positivo o ato de educar, pois é o contexto cultural o lócus primeiro da leitura e releitura do 

mundo.  

 Nesse processo de desobstrução de horizontes, Freire reconhece a existência de formas 

antagônicas de ver a educação. Por muito tempo essas formas se sustentaram no paradoxo 

ideológico que tinham como parâmetros o Capitalismo e o Socialismo. O Capitalismo, 

respondendo pelo nome de neoliberalismo, critica o socialismo de ideológico, enquanto que o 
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Socialismo, golpeado por acontecimentos que enfraqueceram o seu processo revolucionário, 

assim como pela sua própria prática, critica o capitalismo afirmando formas dogmáticas de 

ver a sociedade a partir de práticas cristalizadas.  

Tanto um como outro erram ao acusarem-se de ideológicos, quando na verdade as suas 

próprias críticas já o são. Os neoliberais erram quando acusam os socialistas de ideológicos e 

anunciam a morte de todas as ideologias; os socialistas, por sua vez, erram quando a sua 

ideologia concorre para a interdição da curiosidade dos homens e mulheres, tornando-os 

alienados (FREIRE, 1992, p. 117).  

 O caráter dialógico gera o pensamento autêntico, que acontece quando outros não são 

interditados de pensar. Não é possível pensar pelos outros, nem para os outros e nem sem os 

outros. Pensar certo inclui a comunhão epistemológica, que se afirma a partir dos sujeitos no 

processo envolvidos. Essa forma de ver a descoberta e a leitura do mundo incomoda os 

autoritários, assim como incomoda, diz Freire, a troca de ideias entre professores e alunos. 

 

O diálogo entre professores ou professores e alunos ou alunas não os torna 
iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas (...). A diferença 
entre eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converteria 
no outro. O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos 
dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim 
crescem um com o outro. O diálogo implica um respeito fundamental dos 
sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se 
constitua (...). Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo 
do professor ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula, como 
às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda 
este ato, que se completa e se sela no outro, o de aprender (...). O diálogo 
pedagógico implica tanto o conteúdo ou objeto cognoscível em torno de que 
gira quanto a exposição sobre ele feita pelo educador ou educadora para os 
educandos (FREIRE, 1992, p. 118). 

 
 A relação dialógica, portanto, é condição fundamental do ato de conhecer. A 

cognoscibilidade do sujeito está no reconhecimento das suas condições de dizer aquilo que lhe 

é próprio e, sendo o que é, poder perceber o diferente para, em seguida, reformular a sua 

compreensão de mundo enquanto ato comunitário de renomeá-lo a partir do contato com a 

positividade cultural de outros sujeitos. 

 A leitura, do mundo e da palavra, é uma experiência dialógica. Quando as leituras se 

encontram com as visões diferentes porque diferentes são os sujeitos, então emergem dali 

diferentes pontos de vista que, sendo expostos uns aos outros, enriquecem a produção de 

novas compreensões a serem reescritas e reelaboradas posteriormente. 
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 A relação professor-aluno é um desses elementos que fazem parte do ato educativo 

enquanto ato criador, que facilita a emersão de sujeitos que dizem e expressam a palavra. Não 

se trata de um ato automático. Trata-se, sobretudo, de um ato pressuposto pela identificação 

de elementos que fazem parte da natureza própria das relações entre educadores e educandos. 

 Segundo Freire, é imprescindível um ato dialógico alheio aos seus aspectos próprios. 

Referindo-se especificamente à professora e aos alunos, reflexões presentes na sua obra 

Professora sim, tia não, o autor afirma que as relações entre educadores e educandos 

“incluem a questão do ensino, da aprendizagem, do processo de conhecer-ensinar-aprender, 

da autoridade, da liberdade, da leitura, da escrita, das virtudes da educadora, da identidade 

cultural dos educandos e do respeito devido a ela” (2003a, p. 75).  A relação entre educadores 

e educandos é o caminho para intervir na realidade. 

 A educação dialógica implica uma prática democrática. O professor democrático é 

responsável por compreender que somente pelo testemunho e pela correspondência entre o 

seu discurso e a sua prática democrática é que o diálogo pedagógico se desenvolve.  

 

Se a opção da educadora é democrática e a distância entre seu discurso e sua 
prática vem sendo cada vez menor, vive, em sua cotidianidade escolar, que 
submete sempre à sua análise crítica, a difícil mas possível e prazerosa 
experiência de falar aos educandos e com eles. Ela sabe que o diálogo não 
apenas em torno dos conteúdos a serem ensinados mas sobre a vida mesma, 
se verdadeiro, não somente é válido do ponto de vista do ato de ensinar, mas 
formador também de um clima aberto e livre no ambiente de sua classe 
(2003a, p. 87). 

 

 A escola, portanto, é espaço democrático para o diálogo de sujeitos. Essa configuração 

da escola como lugar do diálogo é formada, no entanto, à medida que as relações entre 

educadores e educandos se afirmam como tais, com o direito de dizer a palavra e a liberdade 

de reformulá-la. 

 A atividade docente do educador democrático é essencialmente um ato dialógico 

(FREIRE, 1993, p. 84). Ali, na atitude de abertura e boniteza das relações, a educação assume 

a conotação de lidar com as diferenças a partir do diálogo epistemológico. Isso quer dizer que 

os sujeitos ao pensarem diferente não se afastam do diálogo, mas afirmam a singularidade do 

que são ante a diversidade.  

 Acontece, assim, o amadurecimento de educadores e educandos, afirmados na 

condição de sujeitos democráticos, abertos ao diálogo, capazes de tolerar a diferença para 

comungar da unidade, assumida na curiosidade epistemológica de sujeitos de conhecimento.  
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Não há crescimento democrático fora da tolerância. O importante é que a 
pura diferença não seja razão de ser decisiva para que se rompa ou nem 
sequer se inicie um diálogo através do qual pensares diversos, sonhos 
opostos não possam concorrer para o crescimento dos diferentes para o 
acrescentamento de saberes. Saberes do corpo inteiro dos dessemelhantes, 
saberes resultantes da aproximação metódica, rigorosa, ao objeto da 
curiosidade epistemológica dos sujeitos. Saberes de suas experiências feitos, 
saberes “molhados” de sentimentos, de emoção, de medos, de desejos 
(FREIRE, 1993, p. 17). 

 

 Em Cartas a Cristina, apesar de Paulo Freire revisitar sua memória a fim de colocar 

sua sobrinha a par da sua vida e da sua história, ali é criada por ele a possibilidade de fazer a 

conexão entre o seu itinerário existencial e o seu itinerário pedagógico.  

Sobre o diálogo, Freire não discorre especificamente sobre o tema. Apenas relembra 

alguns aspectos já enfocados em obras anteriores e parece se contentar com a dialogicidade 

que dá sentido à sua obra: a visualização do menino de Recife e Jaboatão que dialoga com o 

educador que ganhou o mundo a partir de um modo próprio de pensar a educação. 

 

Neste sentido é que a continuidade entre o menino de ontem e o homem de 
hoje se clarifica pelo esforço reflexivo que o homem de hoje exerce no 
sentido de compreender as formas como o menino de ontem, em suas 
relações no interior de sua família como na escola ou nas ruas, viveu a sua 
realidade. Mas, por outro lado, a experiência atribulada do menino de ontem 
e a atividade educativa, portanto, política, do homem de hoje, não poderão 
ser compreendidas se tomadas como expressões de uma existência isolada, 
ainda quando não possamos negar a sua dimensão particular (FREIRE, 
2003b, p. 38). 

 

 As marcas freirianas que compõem a sua existência são as mesmas que compõem o 

seu ato de educar. Para ele, estar no mundo implica estar com o mundo e com os outros. É por 

isso que em Á sombra desta mangueira, Freire afirma a “relação dialógica enquanto prática 

fundamental, de um lado à natureza humana e à democracia; de outro, como uma exigência 

epistemológica” (FREIRE, 2006, p. 74).  

 Diálogo e conhecimento se interpelam e se completam. O ato de conhecer gera o 

diálogo verdadeiro. Conhecer enquanto ato pressuposto pelo diálogo. Ali, toma-se distância 

do objeto em questão a fim de melhor conhecê-lo. Tomando distância do objeto cognoscível, 

o sujeito cognoscente melhor se apropria da sua substantividade, decifrando algumas das suas 

razões de ser. O objeto não é isolado, mas compreendido. Passa a ser conhecido a partir do 

momento em que o sujeito que comprometido com o ato de conhecer relaciona-o com outros 

objetos, gerando uma nova forma de compreensão. Assim, o diálogo é mais que pura tática de 

sujeitos que buscam resultados. É mais que instrumento usado pelo educador.  
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 A dialogicidade, diz Freire, é uma exigência da natureza humana e também um 

reclamo da opção democrática do educador. Num primeiro momento, a curiosidade é ingênua, 

pois visualiza o objeto a partir de uma curiosidade originária, que encontra a sua base no 

desejo natural de conhecer; num segundo momento, encontra-se a curiosidade epistemológica, 

quando o desejo de conhecer é aprofundado, possibilitando ao sujeito a consciência de que é 

possível apreender o objeto a partir de uma metodologia própria que inclui a postura da 

mente, “a conversão de um contexto concreto em momento teórico” (IDEM, 78).   

A relação dialógica, que inclui comunicação e intercomunicação entre sujeitos, 

refratários à burocratização da sua mente e abertos à possibilidade de conhecer sempre mais, é 

indispensável ao conhecimento (FREIRE, 2006, p. 80). O conhecimento faz da dialogicidade 

uma relação natural a ele. Uma vez que é próprio do ser humano o desejo de conhecer, o anti-

diálogo autoritário desvirtua a natureza humana e o seu processo de conhecer, contradizendo a 

perspectiva democrática da educação. 

Para Freire, 

 

os regimes autoritários são inimigos da curiosidade. Punem os cidadãos por 
ela. O poder autoritário é bisbilhoteiro e não curioso, indagador. Já a 
dialogicidade é cheia de curiosidade, de inquietação. De respeito mútuo 
entre os sujeitos que dialogam. A dialogicidade supõe maturidade, aventura 
do espírito, segurando ao perguntar, seriedade na resposta. No clima da 
dialogicidade, o sujeito que pergunta sabe a razão por que o faz (...). A 
relação dialógica e o selo do processo gnosiológico: não é favor nem 
cortesia. A seriedade do diálogo, a entrega à busca crítica não se confunde 
com a tagarelice. Dialogar não é tagarelar (...). A experiência dialógica é 
fundamental para a construção da curiosidade epistemológica. São 
constitutivos desta: a postura crítica que o diálogo implica; a sua 
preocupação em apreender a razão de ser do objeto que medeia os sujeitos 
dialógicos (FREIRE, 2006, p. 81). 

 

 Em Pedagogia da autonomia vemos isso claramente. Trata-se de uma obra que reflete 

sobre os saberes necessários à prática educativa. Essa análise é feita num contexto de final da 

década de 90, onde o neoliberalismo se afirmava como a nova lógica mundial e o discurso 

pós-moderno se alastrava de forma veemente através dos Meios de Comunicação, em especial 

a televisão e a internet. 

 O diálogo aqui é apresentado como uma categoria que surge no ato educativo a partir 

da disponibilidade pressuposta pelo ensino. Ensinar pressupõe a disponibilidade para o 

diálogo. A relação com os outros está na raiz do ato de educar. E há relação verdadeira à 

medida que há uma disposição para comunicar-se autenticamente. Na disponibilidade para o 

diálogo, independente de ser incômodo ou não, os sujeitos nele envolvidos, constroem 
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segurança que, dialética e dialogicamente, exigem-se na reciprocidade elaboradora do 

conhecimento. 

 O diálogo acontece à medida que no ato de ensinar há a convicção de que não sabemos 

tudo. Saber algo e ignorar algo é o primeiro passo de aproximação entre sujeitos. Ter 

consciência desta condição nos torna abertos aos outros (FREIRE, 1997, p. 153) e nos faz 

provar a experiência de ensinar enquanto experiência verdadeiramente pedagógica. Neste 

sentido, educar pela dialogicidade é assumir a tarefa de abertura incondicional aos outros, 

sabendo que não somos detentores da totalidade, nem do conhecimento e nem da ignorância. 

E isto nos torna sujeitos éticos: pela consciência do inacabamento, que gera abertura e nos 

torna seguros da nossa possibilidade em gerar atos fundadores de diálogo. 

 

A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência 
pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. A 
experiência da abertura como experiência fundante do ser inacabado que 
terminou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e não 
se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas e 
múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna 
transgressão ao impulso natural da incompletude. O sujeito que se abre ao 
mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se 
confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente 
movimento na História (FREIRE, 1997, p. 153-154). 

 

 O ato de educar pressupõe a atenção ao contexto próprio em que está situado. A 

abertura do educador para a viabilidade do diálogo incute a consciência de dois processos: a 

conexão com o seu contexto e a percepção das forças que sustentam a manutenção desse 

contexto. Dialogar com os alunos é possível à medida que o professor não é estranho e 

distante da sua realidade. Aderir ao ato de educar é aderir aos educandos de forma a conhecer 

os elementos que os emancipam ou obliteram a humanização. 

 Aderir aos educandos, no entanto, não é simplesmente com eles estar, onde moram ou 

onde estudam. Aderir aos educandos é aceitar uma opção questionadora e testemunhal diante 

das situações negadoras impostas no seu contexto. Aderir aos educandos tem a ver com a 

decisão do educador em tornar o educando parceiro da mudança, da opção que ele mesmo faz, 

a opção de intervir no mundo. 

 Para Freire, o diálogo acontece à medida que o educador diminui a distância que o 

separa das condições malvadas em que vivem os explorados. A diminuição desta distância 

possibilita a comunhão com a realidade, os sonhos e os desejos dos educandos. 
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 “Com relação a meus alunos, diminuo a distância que me separa de suas 
condições negativas de vida na medida em que os ajudo a aprender não 
importa que saber, o do torneiro ou o do cirurgião, com vistas à mudança do 
mundo, à superança das estruturas injustas, jamais com vistas à sua 
mobilização” (IDEM, p. 156). 

 

 O saber é fundado numa ética que liberta os indivíduos das situações de exploração. É 

um saber que se funde na comunhão com outros saberes para formar a compreensão da 

sociedade que temos e da sociedade que queremos. Inclui-se, neste sentido, a importância de 

se dialogar com os avanços e técnicas próprias da modernidade. Neste sentido, Freire evoca o 

pensamento de que temos que estar atentos às revoluções pelas quais a história está passando. 

Temos que estar atentos para dialogar, ao invés de simplesmente agirmos como sujeitos 

passivos e assimiladores de realidades a nós impostas. Isso é necessário porque “o mundo 

encurta, o tempo se dilui; o ontem vira agora; o amanhã já está feito. Tudo muito rápido. 

(Ibid., p. 157). Assim, a consciência crítica não está apartada do ato de educar. Educadores e 

educandos, enquanto seres de abertura, são sujeitos de comunicação que, por sua vez, não é 

neutra.  

 

 

2.6 A educação como ato de conhecimento 

 

 

Até agora, o que aqui dissemos ou refletimos emergiu da percepção do itinerário 

traçado por Paulo Freire através das suas principais considerações acerca do ato de educar. E, 

como tal, não é algo abstrato, pensado de forma etérea e supra-humano. O ato pedagógico é 

ato concreto. Dado entre as pessoas. Pessoas-gente, que buscam o sentido de estarem sendo 

enquanto condição para o ser mais. 

Neste momento, debruçamo-nos sobre a educação enquanto ato de conhecimento. 

Trata-se de uma característica da educação sem a qual seria impossível o ato pedagógico. É o 

conhecimento o elemento que perpassa todas as formas de conceber a educação: passa pela 

organicidade social, penetra na concepção de liberdade, torna-se pensamento crítico e 

libertador, possibilita a politicidade na educação e a educabilidade na política e, por fim, 

torna-se parceiro da dialogicidade.  

 O conhecimento, portanto, está na base do ato de educar. Desde o início da sua 

experiência educativa, enquanto processo de alfabetização, Paulo Freire olha para o 

conhecimento como elemento intercalante entre a codificação da realidade e a descodificação 
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através das consciências de sujeitos perceptivos, capazes de se reconhecerem na qualidade de 

cognoscentes. A codificação, neste processo, se afirmava como objeto do conhecimento. 

 Se conhecer é o processo de apreensão de um objeto por parte do sujeito, então é 

possível afirmar que este objeto não é apreendido senão por uma metodologia delineada pelo 

próprio sujeito. É esta metodologia que transforma o conhecimento ingênuo em 

epistemologia; que transforma a curiosidade antropológica em curiosidade epistemológica. 

 A consciência da realidade enquanto percepção codificadora, por si só, não gera teoria 

do conhecimento. É necessário um processo além. Perceber a realidade é um dado humano 

que necessita de um segundo momento, o metodológico, a percepção de que a compreensão 

daquela realidade possibilita a recriação de novas estruturas que sustentam a relação sujeito-

objeto. É por isso que ao se referir ao processo de alfabetização, assim como ele mesmo a 

compreendia, Freire a chama de “aprendizagem de ‘nomear’ o mundo”, isto é, ação cultural 

que liberta o indivíduo das amarras do silêncio mítico.  

 

O processo de alfabetização, como ação cultural para a libertação, é um ato 
de conhecimento em que os educandos assumem o papel de sujeitos 
cognoscentes em diálogo com o educador, sujeito cognoscente também. Por 
isto, é uma tentativa corajosa de desmitologização da realidade, um esforço 
através do qual, num permanente tomar distância da realidade em que se 
encontram mais ou menos imersos, os alfabetizandos dela emergem para 
nela inserirem-se criticamente (FREIRE, 2002b, p. 58). 

 

 Para ser ato de conhecimento, a alfabetização pressupõe a existência de um diálogo 

autêntico, em que os sujeitos se encontram a partir da mediação do objeto a ser conhecido. 

São ambos, educadores e educandos, sujeitos criadores que direcionam a aprendizagem, em 

especial dos alfabetizandos, mas nem por isso menos dos educadores, para a criticidade acerca 

da palavra e do mundo. Trata-se de um processo de reflexão desenvolvido a partir do olhar 

crítico e profundo para o significado da linguagem. A este processo crítico de aprender a ler e 

a escrever a palavra e, portanto, expressá-la pela linguagem, Freire chama de palavração: um 

comportamento humano que envolve ação e reflexão (FREIRE, 2002b, p. 59). 

 Na perspectiva freiriana, não é possível constituir conhecimento fora da práxis, fora da 

ação e da reflexão. É igualmente verdadeiro reconhecer que a ação do sujeito sobre o objeto 

precisa ser analisada criticamente para compreender o próprio objeto e a percepção sobre ele: 

“O ato de conhecer envolve um movimento dialético que vai da ação à reflexão sobre ela e 

desta a uma nova ação” (FREIRE, 2002b, p. 60). É preciso que os educandos para conhecer o 
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que não conheciam, se engajem num processo de abstração que reflete a totalidade “ação-

objeto”  

 O ato pedagógico enquanto ato de conhecimento necessita da existência de dois 

elementos básicos: uma teoria do conhecimento e um método próprio que corresponda a esta 

teoria. Exemplo disto foi o processo de alfabetização delineado por Paulo Freire desde o 

início dos anos 60, quando, partindo de temas geradores a serem codificados, possibilitavam 

aos alfabetizandos a aventura desbravadora de descodificação a partir da compreensão do 

mundo, gerando novas compreensões. 

 Esse conhecimento não é conhecimento neutro. Toda pronúncia ou percepção do 

mundo é sempre uma maneira de fazê-lo. A educação libertadora opta pela “pronúncia do 

mundo” enquanto ato libertador, transformador. Dentre as diferentes formas de pronunciar o 

mundo, a que melhor se aproxima do conhecimento verdadeiro é aquela que parte da situação 

e do contexto próprio do sujeito-educando. Daí a necessidade de andarem juntas objetividade 

e subjetividade, isto é, o mundo em que vivemos e a forma que percebemos esse mundo. 

  Na perspectiva da alfabetização, duas condições são necessárias para que seja um ato 

de conhecimento: o envolvimento das massas populares e o engajamento destas massas na 

problematização da sua realidade e da sua prática. “Conhecer, que é sempre um processo, 

supõe uma situação dialógica. Não há estritamente falando um ‘eu penso’, mas um ‘nós 

pensamos’, mas, pelo contrário, é o ‘nós pensamos’ que me faz possível pensar. Na situação 

gnosiológica, o objeto de conhecimento não é o termo do conhecimento dos sujeitos 

cognoscentes, mas a sua mediação” (IDEM, p. 101).  

 A educação passa a ser ação cultural para a libertação quando o autêntico ato de 

conhecer, em que educadores e educandos como consciência intencionadas ao mundo ou 

como corpos conscientes, se inserem num processo de reconhecimento do conhecimento 

existente (FREIRE & SHOR, 2001, p. 18). Neste sentido, “o ato de conhecer que, se 

autêntico, demanda sempre o desvelamento de seu objeto, não se dá na dicotomia antes 

referida entre objetividade e subjetividade, ação e reflexão, prática e teoria” (Ibid., p. 171). 

 Nas iniciativas freirianas junto ao Instituto de Ação Cultural (IDAC), junto à Guiné 

Bissau, ficaram claras desde início as questões fundamentais acerca da formação da 

identidade nacional daquele povo. Tratava-se de dois processos: o de alfabetização e da pós-

alfabetização. Para Freire, dois momentos de um mesmo processo, em que o segundo é 

continuidade descodificante do primeiro. E o primeiro passo é a educação revolucionária, para 

se referir à linguagem própria da época em que acontece a sua colaboração na África, época 

de libertação e de renovação. Se a educação precisa ser revolucionária, então os educadores 
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também precisam sê-lo. Educar corresponde a uma opção que, coerente com ela, leva o 

educador a exercer a sua tarefa como ato de conhecimento em que os educandos também são 

sujeitos. O conhecimento é precedido pelo ato de problematizar. Sem esta problematização, o 

ato de conhecimento deixa de ser gnosiológico para ser transferidor de informações. 

 A educação ou ação cultural, diz Freire, “implica sempre uma teoria do conhecimento 

posta em prática” (FREIRE, 1978, p. 109). E, por isso, apresenta três questões fundamentais 

para o Comissariado de Educação da Guiné Bissau: uma reflexão acerca da teoria mesma, 

questões sobre o objeto a ser conhecido (que constitui o conteúdo programático da educação, 

na alfabetização ou pós alfabetização) e ao método de conhecer. Sobre essas três questões 

essenciais a serem consideradas no processo de conhecimento, Freire assim as expressa: 

 

em primeiro lugar, a teoria do conhecimento a serviço de um objetivo 
revolucionário e posta em prática pela educação se constitui na constatação 
de que o conhecimento, sempre processo, resulta da prática consciente dos 
seres humanos sobre a realidade objetiva que, por sua vez, os condiciona 
(...). Do ponto de vista de uma tal teoria – e da educação que a põe em 
prática – não é possível: a) dicotomizar prática de teoria; b) dicotomizar o 
ato de conhecer o conhecimento hoje existente do ato de criar o novo 
conhecimento; c) dicotomizar ensinar de aprender; educar de educar-se. Por 
outro lado, o método coerente com esta teoria do conhecimento, tal qual o 
objeto a ser conhecido – a realidade objetiva – é dinâmico também. Ao dar-
se na prática social em que se acham dinamicamente relacionados: a luta 
pela produção, os conflitos de classe e a atividade criadora – a educação 
(IDEM, p. 109-110). 
 

 A partir da experiência africana, Freire expressa com mais propriedade que a 

alfabetização e a pós-alfabetização são elementos complementares de um mesmo processo 

educativo, em que o ato de conhecimento se faz presente em ambos. 

 

No Círculo de Cultura, enquanto contexto que costumo chamar teórico, esta 
atitude de sujeito curioso e crítico é o ponto de partida fundamental a 
começar na alfabetização. O exercício desta atividade crítica, na análise da 
prática social, da realidade em processo de transformação possibilita aos 
alfabetizandos, de um lado, aprofundar o ato de conhecimento na pós-
alfabetização; de outro, assumir diante de sua quotidianidade uma posição 
mais curiosa. A posição de quem se indaga constantemente em torno da 
própria prática, em torno da razão de ser dos fatos em que se acha envolvido 
(FREIRE, 2001a, p. 44). 

 

 A experiência de alfabetização e, posteriormente, a de assessoria junto a tantos 

contextos levaram Paulo Freire a compreender a impossibilidade da dicotomia entre 

conhecimento rigoroso e menos rigoroso. Quase sempre a expressão do conhecimento menos 
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rigoroso começa no silêncio, na condição própria de quem silencia. O conhecimento mais 

rigoroso quase sempre reclama para si o status de conhecimento verdadeiro, sobe os telhados 

para se expressar. Ambos, no entanto, são conhecimentos. Carregam consigo a rigorosidade 

que lhe é própria.  

 O conhecimento ingressa no processo educativo como o élan necessário entre todas as 

experiências enquanto atos educativos. O conhecimento nasce com a educação e vice-versa. 

Menos sistemática ou mais sistemática, a relação do sujeito com o objeto segue sempre a 

lógica da busca da apreensão. Da “ad-miração” que afasta para a “re-ad-miração” que 

reaproxima.  

 A educação enquanto ato de conhecimento não é uma tarefa puramente intelectual 

(FREIRE & SHOR, 2001, p. 59). É um processo de conhecimento da realidade. E esse 

processo é iluminado pela conseqüente arte de compreender as estruturas que estão por trás 

desta realidade, as ideologias que tornam o sistema de educação de uma forma e não de outra. 

Quando se conhece a realidade, também se conhece as suas implicações, os alicerces sobre os 

quais ela está alicerçada, o projeto de sociedade que está nela afirmado, etc. 

O conhecimento presente no processo de educação, em especial na relação pedagógica 

entre professores e alunos, não é algo para ser simplesmente medido. O importante no 

processo de conhecimento é a compreensão crítica alcançada por quem se aventura neste 

itinerário. Entenda-se compreensão crítica quando os educandos ultrapassam o estágio de 

meras opiniões e adquirem uma compreensão epistemológica; quando conseguem ultrapassar 

as opiniões do conhecimento ingênuo, tornando-se capaz de dominar a “raison d’être” dos 

fatos. 

O conhecimento é sempre tomada de consciência da raison d’être dos objetos. Por 

outro lado, esses objetos se acham presentificados à consciência do sujeito e não dentro dela 

(FREIRE, 2003b, p. 234). Essa tomada de consciência, para Freire, difere da conscientização. 

Para ele, a tomada de consciência é uma forma humana de estar sendo diante do mundo, 

enquanto a conscientização é o aprofundamento da tomada de consciência (FREIRE, 2003b, 

p. 235). A tomada de consciência é pressuposto da conscientização, mas nem toda tomada de 

consciência é conscientização. A tomada de consciência que falte a curiosidade 

epistemológica, a rigorosidade de aproximação ao objeto e a seriedade da busca fica restrita 

ao “senso comum” (FREIRE, 2001c, p. 112). 

 Para Freire, apesar de ter a sua dimensão individual, conhecer é um evento social. 
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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 informação 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 
do conhecimento. Eles se encontram em torno dele e através dele para fazer 
uma investigação conjunta (...). O contato prévio do educador com o objeto a 
ser conhecido não significa, no entanto, que o professor tenha esgotado 
todos os esforços e todas as dimensões no conhecimento do objeto (FREIRE 
& SHOR, 2001, p. 124). 

 

 O aspecto social do conhecimento faz com que educadores e educandos percebam 

outros aspectos inerentes à educação. E um desses elementos é a estética. A busca do 

desvendamento do objeto começa com a curiosidade genuína que, em seguida, torna-se 

epistemológica. Com o advento do processo de desvelamento do objeto, os sujeitos 

cognoscentes conferem-lhe um novo significado, um novo sentido. Neste processo, estão 

envolvidas todas as atitudes de educadores e educandos, incluindo o seu corpo todo, o seu ser 

inteiro, que deixa mais belo a arte de desbravar o desconhecido.  

 Para Freire, “a educação é, simultaneamente, uma determinada teoria do conhecimento 

posta em prática, um ato político e um ato estético. Essas três dimensões estão sempre juntas 

– momentos simultâneos da teoria e da prática, da arte e da política, o ato de conhecer a um só 

tempo criando e recriando, enquanto forma os alunos que estão conhecendo.” (FREIRE & 

SHOR, 2001, p. 146). É o educador o principal responsável por iniciar esse desbravamento na 

educação. Esta formação para o conhecimento, para estética e para a política no ato de educar 

encontra a sua iniciativa no educador. É ele o principal responsável por iniciar este 

desbravamento.  

 Perceber as nuances que pressupõem o ato pedagógico é a missão primeira de todo 

educador. E um dos primeiros passos neste processo é a percepção de que educar 

verdadeiramente implica considerar o saber que os educandos já portam consigo. Se numa 

escola a relação entre professor e aluno é marcada pela aprendizagem da palavra, é de 

tamanha importância ter consciência de que palavra se está a falar. Se é a palavra de um saber 

rigorosamente trabalhado e sistematizado segundo o saber dominante, então os alunos que 

entram em sala de aula assim o farão com vantagens diante dos alunos que não têm o contato 

cotidiano com o rigor em questão. Não terão dificuldade alguma em apenas se acomodar a 

uma realidade que já lhe é própria, a saber: o rigor sistematizado dominante da sua própria 

classe.  
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 Daí a importância de se buscar o verdadeiro saber a partir dos saberes existentes nos 

educandos. Afinal, diz Freire, a educação tem a missão de ensinar a pensar certo através do 

saber certo (2001c, p. 24/29). Tanto o professor progressista quanto o professor conservador 

tem algo em comum: a tarefa de ensinar. Ambos têm que saber o que ensinam.  

 

A própria compreensão do que é ensinar, do que é aprender e do que é 
conhecer tem conotações, métodos e fins – diferentes para um e par outro. 
Como também o tratamento dos objetos a serem ensinados e a serem 
apreendidos para poderem ser aprendidos pelos alunos, quer dizer, os 
conteúdos programáticos. Para o educador progressista coerente, o 
necessário ensino dos conteúdos estará sempre associado a uma “leitura 
crítica” da realidade. Ensina-se a pensar certo através do ensino dos 
conteúdos. Nem o ensino dos conteúdos em si, ou quase em si, como se o 
contexto escolar em que são tratados pudesse ser reduzido a um espaço 
neutro em que os conflitos sociais não se manifestassem, nem o exercício do 
“pensar certo” desligado do ensino dos conteúdos (FREIRE, 2001c, p. 29) 

 

 A prática educativa é naturalmente gnosiológica (FREIRE, 2001c, p. 45). A maior 

parte dos problemas em educação não está nesta questão. Está no fato de saber qual 

conhecimento produzir; os saberes ou conteúdos a ensinar; para quê e a serviço de quem está 

esse conhecimento. A curiosidade epistemológica do educando será aguçada à medida que o 

projeto de educação que se quererá efetivar for um projeto que dê atenção a este aspecto 

gnosiológico do educando. 

 Um dos exemplos mais requisitados por Paulo Freire no seu discurso é também um 

dos elementos sobre o qual ele sempre se debateu, principalmente quando era Secretário de 

Educação da cidade de São Paulo: o tema da avaliação. Quando trata deste tema, ele recorre à 

sua concepção de práxis, defendendo a impossibilidade de uma prática avaliativa que não siga 

a uma programação que, por sua vez, não possa ser refeita no decorrer do processo. Para ele, a 

avaliação enquanto prática implica programação e avaliação desta prática. E a prática de 

programar, alongada na de avaliar a prática, é uma prática teórica (FREIRE, 2001c, p. 109). 

 O que se requer de todo processo avaliativo é que se saiba quem vai submeter-se a ele. 

Por isso, requer-se uma programação que inclua um olhar primeiro sobre aqueles que a ela 

vão ser submetidos. Os sujeitos que conhecem assim o fazem por inteiro (FREIRE, 2003a, p. 

43), trazendo consigo intuições, sentimentos, desejos, sonhos, realidades. 

 Avaliação tem a ver com conhecimento. E o conhecimento não se transfere ou se 

transmite na passividade. Para Freire,  

 

conhecimento se cria, se inventa, reinventa, se apreende. Conhecimento se 
faz. O aluno conhece na medida em que, apreendendo a compreensão 
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profunda do conteúdo ensinado, o aprende. Aprender o conteúdo passa pela 
prévia apreensão do mesmo. É porque apreendo que aprendo e, aprendendo 
assim, conheço. Não conheço pela pura transferência oral ou gráfica que me 
façam do perfil do conceito (FREIRE, 2001c, p. 120). 
 

 
 Em Pedagogia da Esperança, Freire desenvolve o que ele considera a formação e o 

reconhecimento da identidade do educando. O educando passa a ser educando quando se 

assume como tal. Ali, no ato de educar, estão educadores e educandos, sujeitos igualmente 

presentes de um mesmo processo – o do conhecimento. Nesse sentido, “o educando se torna 

realmente educando quando e na medida em que conhece, ou vai conhecendo os conteúdos, 

os objetos congnoscíveis, e não na medida em que o educador vai depositando nele a 

descrição dos objetos, ou dos conteúdos” (FREIRE, 1992, p. 47/81). 

 A clarividência acerca do objeto e a ressignificação dos significados são elementos 

identitários do educando. Ser educando, portanto, não é um ato honorífico que é repassado 

pelo educador. Muito menos é um ato transferidor de significados que se acomodam ao 

simples emprego na realidade. É, sim, um ato de ressignificação do próprio objeto e dos 

conceitos a ele referentes. 

 A postura do educador, nessas circunstâncias, deve se pautar na consciência de que se 

deve ensinar a aprender e não ensinar o já aprendido. Até a proposição de um objeto antes 

visitado pelo próprio educador não se esgotou na sua visita. Na medida que ele é proposto a 

um novo sujeito cognoscente, mudam também as nuances de recepção de quem o propõe.  

Ensinar e aprender são momentos do processo maior de conhecer (FREIRE, 2003b, p. 

123). Por isso que nesse processo se requer um trato de linguagem, não importando qual seja 

ela, a dos educandos ou a dos educadores, ambas, quando se encontram, têm a tarefa de 

demonstrar a boniteza lingüística, capaz de expressar verdades e sublinhar bonitezas. 

A missão do educador de ensinar a aprender só é válida “quando os educandos 

aprendem a aprender a razão de ser do objeto ou do conteúdo. É ensinando biologia ou outra 

disciplina qualquer que o professor ensina os alunos a aprender” (IDEM, p. 81). E continua o 

autor: “enquanto objetos de conhecimento os conteúdos se devem entregar à curiosidade 

cognoscitiva de professores e alunos. Uns ensinam e, ao fazê-lo, aprendem. Outros aprendem 

e, ao fazê-lo ensinam” (Ibid., p. 112; FREIRE, 2003a, p. 27). 

 O ato de ensinar é um ato de responsabilidade. Responsabilidade de saber bem se 

formar/informar para bem ensinar. É um ato que deve incitar o aluno a ser produtor de 

conhecimento à medida que se encontra com um objeto já conhecido, por ele esperando para 
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ter um novo significado. É dever do professor-educador desenvolver no aluno-educando a 

curiosidade, responsável pela produção de novas significações acerca do objeto. 

 Ser educador é desempenhar bem a tarefa a que se propõe. O professor, diante dos 

seus alunos e do seu ambiente educativo, desenvolve um desempenho que não pode ser 

destoante com a sua tarefa de educar. Trata-se de um desempenho de qualidade – não 

necessariamente refere-se ao conceito de qualidade total muito difundido na pós-

modernidade, onde os fins parecem se transformar em meios e vice-versa – que são gerados 

na prática e em coerência com a opção política e crítica do educador.  

Junto ao processo de desvelamento do objeto, Paulo Freire apresenta algumas 

qualidades que considera indispensáveis às educadoras e aos educadores progressistas: a 

humildade, que nos ajuda a reconhecer esta coisa óbvia: ninguém sabe tudo; ninguém ignora 

tudo. Todos sabemos algo; todos ignoramos algo; a amorosidade, que se traduz em “amor 

armado”, aos alunos e ao processo de ensinar. Amor brigão de quem se afirma no dever e no 

direito de lutar; a coragem de lutar ao lado da coragem de amar, que nasce quando se educa o 

medo; a tolerância, que nos ensina a conviver com o diferente, a aprender com o diferente e a 

respeitar o diferente; a segurança, que implica competência científica, clareza política e 

integridade ética; viver a tensão entre paciência e impaciência; a alegria de viver enquanto 

forma de dar-se à plena vida (FREIRE, 2003a, p. 55-64). 

Junto a essas qualidades está a condição inerente à existência de cada ser humano: 

“somos programados para aprender” (FREIRE, 2003c, p. 93-94). Essa afirmação, resgatada 

por Freire de François Jacob, reafirma a condição antropológica de que o ser humano está 

direcionado à aprendizagem, porém, não determinado. Isto quer dizer que está inerente na sua 

natureza a consideração da liberdade enquanto façanha criadora, aventura, experiência de 

risco e de criação.  

Assim, educadores e educandos, professores e alunos, tendem a seguir um itinerário 

próprio de formação. Para os educadores requer-se uma formação permanente, em que a 

principal questão é “como, do contexto teórico, tomando distância da nossa prática, 

desembutimos dela o saber dela. A ciência que a funda. Em outras palavras, é como do 

contexto teórico “tomamos distância” de nossa prática e nos tornamos epistemologicamente 

curiosos para então apreendê-la na sua razão de ser” (FREIRE, 2003a, p. 104; 2003b, p. 154). 

A educação é permanente não apenas para os educadores, mas o é para todo o ser 

humano. Consciente da sua finitude, ele não apenas sabe que vive, mas sabe que sabe e, 

principalmente, sabe que pode saber mais (FREIRE, 2006, p. 18-19). 
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O “ser programado para aprender”, condicionado mas não determinado, a 
imaginação, os desejos, os medos, as fantasias, a atração pelo mistério, tudo 
isso nos insere, como seres educáveis,no processo permanente de busca de 
que falei. O que eu quero dizer é que a educação, como formação, como 
processo de conhecimento, de ensino, de aprendizagem, se tornou, ao longo 
da aventura no mundo dos seres humanos uma conotação de sua natureza, 
gestando-se na história, como vocação para a humanização de que falo na 
Pedagogia do Oprimido e na Pedagogia da Esperança (FREIRE, 1993, p. 
20). 

 

Além da consideração antropológica e histórica, é importante saber que todo e 

qualquer ato educativo se encontra localizado numa determinada situação também educativa. 

Daí o próprio Freire reconhecer que três são os elementos que compõem esta situação 

educativa:  

 

a presença de sujeitos: o sujeito que, ensinando, aprende e o sujeito que, 
aprendendo, ensina. Educador e educando; objetos de conhecimento a ser 
ensinado pelo professor (educador) e a ser apreendido pelos alunos 
(educandos) para que possam aprendê-los. Conteúdos; objetivos mediatos e 
imediatos a que se destina ou se orienta a prática educativa (IDEM, p. 68; 
Ibid., 2003b, p.168). 

 
 A partir da sua gestão na Secretaria de Educação de São Paulo, Freire reconhece 

existir dois tipos de pedagogia – a da pergunta e a da resposta – e demonstra não se 

arrepender da insistência em vivenciar a pedagogia da pergunta nas escolas da cidade de São 

Paulo:  

 

não temos por que nos arrepender da maneira democrática de gerir a 
secretaria através de colegiados; não temos por que nos arrepender da nossa 
insistência para que a escola pública se tornasse popular e democrática. Não 
temos por que nos arrepender de ter trabalhado a reorientação do currículo 
em processo. Não temos por que nos arrepender dos seminários de avaliação 
e de formação para as equipes técnicas dos núcleos de Ação Educativa com 
vigias e outros trabalhadores das escolas da Rede. Não temos por que nos 
desculpar pelas assembléias populares em que discutíamos nossas propostas 
e ações (FREIRE, 2006, p. 47).  

 

 Quis a história que um dos últimos escritos de Paulo Freire tenha sido Pedagogia da 

autonomia. No auge de uma existência que já caminhava para o seu ocaso, o autor interpela a 

educação de forma imperativa: são necessários saberes à prática educativa! Como diz a prof. 

Edina Castro de Oliveira, prefaciadora do livro, “é a convivência amorosa com seus alunos e 

na postura curiosa e aberta que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem 

enquanto sujeitos sócio-histórico-culturais do ato de conhecer, é que ele [educador] pode falar 

do respeito à dignidade e autonomia do educando” (apud FREIRE, 1997, p. 11). A 
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convivência no processo de aprendizagem demanda a curiosidade. É isto que torna a educação 

uma situação gnosiológica: o momento em que educadores e educandos não mais se sujeitam 

ao medo de perguntar-se, de expressar-se curiosamente no mundo que está ali para ser 

reinventado. 

 A prática educativa é, antes de tudo, um ato de conhecimento. E nessa prática, está a 

tarefa do educador que ao ensinar, não se sobrepõe ao educando em pedestais de maestria que 

transfere conhecimento, mas cria possibilidades para a sua produção e a sua construção. 

Afinal, “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao 

ser formado (...). Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(FREIRE, 1997, p. 25). 

 A consciência de que a sua opção é por um estilo de educação fincado na curiosidade, 

o educador ensina a pensar certo. É um tipo de aprendizagem que acontece no ato de ensinar. 

Quando se ensina a pensar certo, deflagra-se ao que Freire denomina de “curiosidade 

epistemológica”, sem a qual não é possível alcançar o conhecimento cabal do objeto. Ao que 

ele mesmo, numa forma de “testamento epistemológico”, afirma com veemência imperativa 

para as gerações que vindouras: 

 

como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me 
inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino (...). A construção 
ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da 
curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar distância” do objeto, de 
observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer sua 
aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar (...). O 
exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa, mais 
metodicamente “perseguidora” do seu objeto. Quanto mais a curiosidade 
espontânea se intensifica, mas, sobretudo, se “rigoriza”, tanto mais 
epistemológica ela vai se tornando (FREIRE, 1997, p. 97). 
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CAPÍTULO 3 

HUMANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES ANTROPOLÓGICO-

PEDAGÓGICAS DO PENSAMENTO FREIRIANO 

 
 
 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 
Na ação-reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, 

que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é  
privilégio  de alguns homens, mas direito 

 de todos os homens”. 
 

(Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido) 
 
 

“Diante de cada um se encontra uma 
 imagem do que deverá ser” 

 

(Rückert) 

 

 

 Percorremos, até aqui, o itinerário que proporcionou o contato imediato com o 

desenvolvimento do pensamento de Paulo Freire acerca do humano e da educação a partir das 

suas obras fundantes e ampliadoras. A curiosidade epistemológica e o contato com o autor na 

sua forma de escrever,  possibilitaram-nos  um trato hermenêutico, às vezes descritivo, porém, 

sem nunca abandonar o rigor e o horizonte aos quais nos propomos no início da nossa 

pesquisa. 

 Cabe-nos, neste terceiro capítulo, analisar o caminho até aqui percorrido e identificar 

algumas das principais implicações que afirmam a educação crítico-libertadora como um 

processo de humanização. Para tal fim tentaremos tornar presentes algumas reflexões acerca 

do conceito do humano e da educação no pensamento de Freire, possibilitando conclusões, 

sem pretensões definitivas, acerca do processo lapidador de tal pensamento. 

 Muitas das categorias do pensamento de Freire se substantivam na sua antropologia e 

se adjetivam na sua pedagogia. O elemento conectivo da substantividade e da adjetividade, no 

entanto, é a própria existência dos indivíduos, imbricada pela contextura histórica. Assim, 

consideramos ser importante um olhar analítico sobre a experiência do homem Paulo Freire. É 

ali, às sombras de uma mangueira, onde tudo começa. Mais do que simbologia de existência, 

a sua contextura é marco inicial de um trajeto cheio de conquistas, mas também de 

questionamentos. 
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 Ser educador, ser pedagogo e ser gente é uma mesma realidade em Paulo Freire 

(SOUZA, 2002, p. 31). Não há dicotomia entre as dimensões do pensar, do agir e do sentir. É 

este pensamento que permeia a obra do autor de Pedagogia do Oprimido: a unidade dialética 

entre a humanidade que há em cada sujeito-agente do processo de educar e a sua prática, a sua 

forma de sentir a própria prática. 

 

 

3.1  Do humano consciente à consciência emancipadora: a antropologia do ser mais. 

  

  
 O suporte sobre o qual se sustenta o desenvolvimento da concepção freiriana de ser 

humano é a própria existência. Num primeiro momento, a existência do próprio autor 

enquanto locus inicial de pensar o humano; em seguida, o confronto das suas experiências 

existenciais com outras experiências. O primeiro momento caracteriza a individualidade 

enquanto afirmação necessária para a alteridade; o segundo momento caracteriza o encontro 

na alteridade, elemento formador da coletividade. 

 Foi assim a gênese do pensamento freiriano. A história que se iniciou no bairro 

popular de Casa Amarela, na cidade do Recife, tomou dimensões existenciais à medida que se 

configurou como universo compreensivo do que mais tarde se estabeleceria como humanismo 

freiriano. Ali foi o marco inicial do confronto entre o ser mais e o ser menos. Entre as 

experiências humanizadoras e desumanizadoras. A luta entre o ter e o não-ter, entre o ser e o 

não-ser - que é muito mais grave do que ser menos -, permeou essa existência de tal forma 

que no decorrer da sua trajetória teórica Freire dedicou obras quase que completas para 

retratar essa experiência (1992, 2003b, 2006). 

 Compreendida pela sua vida concreta e pela sua produção teórica, a existência do 

homem Paulo Freire segue um itinerário de verdadeira dialética, se quisermos afirmar o 

sentido lato da compreensão hegeliana. A consciência intelectiva da compreensão da sua 

condição de humanidade é confrontada com o negativamente racional, imediatamente 

lançando-o à compreensão racional positiva. Foi esse o caminho percorrido, mesmo que, 

assim, Freire o tenha feito de forma inconsciente. A consciência intelectiva da sua 

humanidade não o fazia entender a negatividade existencial que se afirmava nas condições 

factuais do seu cotidiano. Este se configurou como o principal embate por ele vivenciado na 

adolescência. Só mais tarde, já nas iniciações teóricas que tivera da Filosofia é que se pode 

afirmar que emergiu nele a compreensão do terceiro momento que é o da positividade 
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racional, enquanto unidade das determinações contrapostas, ou simplesmente síntese dos 

opostos. 

 Na perspectiva da fenomenologia hegeliana, e de forma limitada, podemos dizer que o 

enfoque biográfico de Paulo Freire retrata um itinerário dialético onde se fizeram presentes a 

consciência e a autoconsciência. O reconhecimento de si mesmo como sujeito histórico, 

inacabado, localizado e condicionado o fez tomar consciência da sua existência enquanto ser 

sensível, perceptível e intelectivo. No que se refere à consciência, ali estava o ser humano, 

reconhecido em suas categorias conceituais. Mas é o momento da autoconsciência que leva o 

indivíduo a saber o que ele propriamente é. Num primeiro estágio, bastando-se a si e à sua 

realidade, negando toda alteridade e considerando o “outro” enquanto elemento negativo e 

prescindível. Num segundo estágio, o encontro com outras autoconsciências o leva à 

realização, pois ali acontece, no sujeito, a passagem da posição abstrata do em si e torna-se 

para si. 

 As experiências freirianas, que vão da adolescência à sua inserção na tarefa educativa, 

possibilitaram a passagem de um humanismo localizado para uma educação humanizadora. 

Por ter provado as diferentes situações por ele denominadas de “limites”, é que mais tarde o 

seu ato educativo pode ser entendido como possibilidade de superação destas “situações-

limites” que, na perspectiva Jasperiana exigem “atos-limites” enquanto decisões de existência, 

mas que na perspectiva de Álvaro Vieira Pinto, exigem “atos-limites” enquanto decisões de 

existência que podem transpor tais situações (FREIRE, 2003c, p. 90). Freire passa de uma 

consideração inicial Jasperiana, que segundo ele é pessimista, para uma consideração segunda 

de situação-limite, em que as situações-limite se apresentam como margem real onde 

começam todas as possibilidades. 

 As reflexões freirianas  nascem  imbricadas pelas experiências educativas 

propriamente ditas. Num intento de ver a história mudar pela via da alfabetização, Freire 

envolve-se na dinâmica do desenvolvimentismo populista que colocava a educação como 

elemento propulsor do processo modernizante da nação brasileira. Mais tarde, ele mesmo 

reconhece que se tratou de um período ingênuo da sua produção teórica. E, por isso, nos 

primeiros momentos foi desenvolvido apenas um projeto de educação marcado por sujeitos de 

um nível primeiro de consciência, a consciência ingênua, que percebe o mundo, mas que não 

o percebe necessariamente numa via de mudança cultural, mas de permanência das ações 

falsamente denominadas culturais.  

 É nesse sentido que podemos falar que o autor de Pedagogia do Oprimido percorreu 

fases diversamente concebidas no que toca à sua produção teórica. O contato estreito com o 
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existencialismo cristão e ateu, com o marxismo e com a fenomenologia entre outros, fez com 

que fosse estruturado um discurso humanista e humanizador. 

 As três primeiras obras produzidas por Freire (2001b, 2002a, 2003c), que aqui 

consideramos fundantes na elaboração do seu pensamento, compreendem um processo de 

formação do seu discurso antropológico. Educação e atualidade brasileira e Educação como 

prática da liberdade são duas obras interligadas pela temática da “Sociedade Brasileira em 

Transição”. Aquela, é fruto da experiência alfabetizadora junto aos trabalhadores 

‘assistencializados’ pelo recém criado Serviço Social da Indústria (SESI); esta, é 

consequência das experiências travadas junto ao Movimento de Educação Popular tanto no 

Brasil quanto no Chile. Ambas se encontram com Pedagogia do Oprimido, que ressalta a 

antinomia opressor-oprimido e prenuncia a adesão de Freire às categorias marxistas no 

desenvolvimento estrutural do seu pensamento. 

 Essas três obras, em especial as duas últimas, compreendem uma fase marcada pelos 

conceitos de comunhão e diálogo radical, características do pensamento personalista. O 

personalismo entende o ser humano a partir da sua “irredutibilidade às determinações 

impostas pela natureza ou pela vida em sociedade. O homem é ‘pessoa’, não é um mero 

objeto do mundo ao qual pertence: é sujeito, é capaz de atuar intencionalmente no mundo” 

(SILVA, 2007, p. 192). Se em Educação e atualidade brasileira, percebemos afirmações 

ligadas à compreensão do humano a partir da sua abertura e condição de transitividade 

histórica que vislumbram um ‘telos’ que lhe é próprio, Educação como prática da liberdade e 

Pedagogia do Oprimido atestam e ampliam tal consideração.  

 O humano nesta dinâmica se configura a partir da sua abertura, circunstância e 

disposição à transformação. A sua contextura concreta respalda a concepção desenvolvida a 

partir do conceito de natureza e cultura. Esses conceitos são apresentados nestas primeiras 

obras como que fundantes na projeção dos sujeitos enquanto responsáveis pela própria 

existência. À medida que é circunstante e limitada, a condição humana emerge como aberta e 

transcendente. E, como tal, o ser humano é partícipe de um mesmo processo criador. 

 O ‘homem que escreve’ sobre o ‘homem concreto’ assim o faz pela participação na 

mesma contextura e condição que lhes são próprias. Freire desenvolve o conceito de 

consciência intransitiva e consciência transitiva. Assim, é afirmado o homem não apenas de 

consciência, mas que tem consciência. Num primeiro instante, trata-se de uma consciência em 

âmbito psicológico, através da qual acontece o processo de dar-se conta da própria existência 

e das suas circunstâncias; num instante seguinte, no entanto, essa consciência assume um 
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processo diferenciado, à medida que prepara caminhos para a afirmação do que mais tarde o 

pensamento freiriano chamaria de ‘conscientização’. 

 Consciente da problemática brasileira, que inclui o processo de ‘transição’ da 

sociedade e a ausência da experiência democrática, o despertar freiriano para as questões 

sociais ainda permaneciam no âmbito psíquico de afirmação dos sujeitos. Mesmo 

considerando a invasão cultural exercida pelo colonialismo e a iminência das novas 

exigências desenvolvimentistas da modernidade, não havia ainda um compromisso coletivo 

para a emancipação. A emancipação ainda era restrita ao sujeito enquanto ser sociável e não 

necessariamente revolucionário. A tarefa principal seria afirmar a individualidade enquanto 

sinônimo de liberdade, transcendência e abertura à comunhão. 

 O ser substantivado é o que se compromete com a dinâmica entre a existência e as 

circunstâncias, entre o existir e o fazer. É aqui que, pela primeira vez, é afirmada a noção de  

diálogo, inicialmente compreendido sob a nomenclatura de ‘dialogação’ e 

‘parlamentarização’. Trata-se de um processo que insere a pessoa humana num constante 

contato com o semelhante e as suas circunstâncias, assim como com o Criador. Ambos, 

Criador e criatura, participam deste processo dialógico. Logo se vê que se trata de um 

conceito inicialmente pensado a partir de um vislumbre de totalidade, em que  a imanência e a 

transcendência afirmam-se como categorias próprias do ser humano e que sem as quais é 

impossível viver a sociabilidade.  

Diálogo e transitividade da consciência emergem como elementos inicialmente 

imprescindíveis para a elaboração do pensar freiriano acerca do humano. Essas duas 

categorias estão interligadas à concepção de liberdade enquanto sinônimo de transcendência e 

comunhão. No centro, está a ‘pessoa’ que “chama a si e assume o destino, o sofrimento, a 

alegria e o dever dos outros” (Mounier apud REALE, 1991, p. 737). 

A humanização é consequência da integração dos sujeitos no e com o mundo. 

Compreender o mistério das mudanças é de suma importância neste estágio freiriano. A 

conectividade com o mundo, a capacidade de relação e a transcendência integradora 

compõem elementos desta compreensão. Falta-nos apenas entender em que sentido ou em que 

consiste esta compreensão de mudança, uma vez que se está falando do ser humano concreto, 

marcado pela contextura e pelos atos livres assumidos diante das suas circunstâncias. 

A exposição antinômica entre o ser humano radical e o ser humano sectário, expressa 

o delineamento da humanização a partir da compreensão subjetiva, mais que objetiva. A 

afirmação da ontologia do inacabamento corrobora o sentimento de que a radicalidade é 

compreendida pela valorização de elementos subjetivos, onde se sobrepõem as noções de 
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amor, sujeito relacional que acelera o processo de transformação pela via da comunhão e de 

sujeito cognoscível, via pela qual é possível interferir no mundo (FREIRE, 2002a, p. 60). 

A condição de sujeito é marcada pela compreensão da sua condição de liberdade. Ao 

falar de Liberdade, Freire não introjeta, pelo menos de forma enfática, o conceito de 

libertação, elemento predominante nas suas reflexões subseqüentes, de natureza marxista. 

Trata-se da liberdade apresentada segundo os horizontes de livre-arbítrio e de 

circunstancialidade. Livre-arbítrio, enquanto ato de optar pela imersão ou emersão de 

processos quietistas no que tange às consciências e à cultura própria do ser humano; 

circunstancial, quando, percebendo-se como tal, o ser humano não apenas se reconhece como 

criador, mas acelera o processo de transformação pela via da consciência e da ação cultural. 

Isso gera o sentimento dialético de responsabilidade no processo de humanização.  

 O que inicialmente se afirma como ‘dialogação’ é aprofundado como ‘diálogo’. O 

conceito de dialogação não exprime necessariamente uma postura do indivíduo de forma 

específica e direcionada, mas amplia de forma generalizada a ação do sujeito, subjetivando a 

sua postura. O ser dialógico expressado neste mesmo contexto é o ser que se afirma pela 

palavra, e palavra concreta, já orientada para ações específicas que se dão na relação entre 

educador e educando. Ultrapassa-se, assim, a mera reflexão subjetiva. 

 A consciência do seu inacabamento leva o ser humano a perceber-se ontologicamente 

aberto ao diálogo. Se uma das formas de diálogo é a palavra, aprender a dizê-la é condição 

imprescindível do processo de humanização. Dizer a palavra é ato re-criador. É pronúncia e 

disposição a novos pronunciares. Disposição de diálogo entre consciências que não apenas 

dialogam com a consciência de si, mas se percebem autoconsciência pelo fato de se 

encontrarem diante de outras autoconsciências. Nesse âmbito, o diálogo tem a ver com amor, 

compromisso, fé e esperança nos outros homens e mulheres que travam este caminho de 

comunhão (FREIRE, 2003, p. 80-81). 

À medida que Freire escreve Pedagogia do Oprimido, grande parte refere-se a 

temáticas já desenvolvidas em educação como prática da liberdade, no entanto, inova-se a 

sua prospecção teórica, uma vez que são enfocadas ali, além das implicações da relação 

pedagógica, as implicações que iriam basear as suas reflexões subsequentes: a ênfase nos 

conflitos sociais e a educação dos oprimidos diante desses conflitos. 

 Problematizar o ser humano significa mais que conscientizá-lo dos seus elementos 

ontológicos. O contexto não é mais de quem busca o reconhecimento de uma identidade, mas 

de quem busca afirmá-la. Reconhecer a identidade é um processo psicológico; afirmá-la, no 

entanto, significa objetivá-la, exercê-la enquanto superação da sua antítese negadora. Assim, a 
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concepção humanista de Paulo Freire apresenta dois pólos de viabilidade ontológica: a 

humanização e a desumanização. Ou se quisermos melhor expressar: a contraposição entre a 

vocação ontológica do ser humano – ser mais – e a sua distorção – o ser menos.  

 Nesta busca de humanização a liberdade assume uma perspectiva nova: a da 

libertação. Não importa apenas saber-se livre. Importa exercer esta liberdade. E o exercício 

desta liberdade é a libertação, ato concreto de ações responsáveis que se inserem não mais 

numa perspectiva de individualidade, mas de coletividade. Objetividade e subjetividade, 

portanto, se inserem no horizonte da libertação em forma de unidade dialética.  

 A ampliação do pensamento freiriano redireciona alguns conceitos-chave e 

estabelecem novos parâmetros. A base desses escritos está na interpretação que Freire faz da 

conjuntura social, nos moldes marxistas, e no envolvimento pessoal em vista da luta pela 

conquista democrática da libertação. Como pontos fundamentais da compreensão de ser 

humano nesta ampliação, estão duas considerações: a historicidade e a inconclusão como 

elementos fundantes do processo de humanização; e o humano como afirmação da 

transcendência do ser mais. 

 O ser humano é um ser localizado no tempo. O seu lugar na história pressupõe o 

intuito superador das situações-limite da sua própria contingência. A sua condição de classe 

incute, na realidade do sujeito, o confronto com as situações-limite. Segundo Freire, são 

situações que transpõem a condição ontológica e traduzem de forma mais aproximada a 

condição culturológica, histórica. Mais do que simples ação de existência diante do 

intransponível, é superação do que culturalmente é concebido na história e, portanto, 

transponível no universo da possibilidade. 

No reconhecimento da ação cultural presentifica-se a consciência. A consciência 

identifica a ação dos sujeitos. Restringir-se a ela é limitar a ação ontológica que se historiciza. 

Sendo objetividade histórica, a consciência abandona a restrição subjetiva e insere-se na 

unidade dialética. A força da consciência, portanto, está na objetividade, enquanto que a força 

da história está no processo realizador afirmado pela subjetividade. 

Como já enfocado nas obras fundantes, há uma passagem da consciência para a 

conscientização. O ser humano é um ser de consciência e de conscientização. Conhecer a 

realidade e debruçar-se sobre as suas nuances é mais do que identificar contextos. A 

transformação e a libertação acontecem quando se supera a ação codificadora do sujeito pela 

via da descodificação do contexto. Ambos, sujeito e consciência, inserem-se  na produção do 

elemento conscientizador enquanto processo de descodificação da realidade em movimento, 

assumido como possibilidade de ampliação de horizontes concretos de novos contextos. 
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À medida que no contexto das décadas de 1960 e 1970 a palavra ‘conscientização’ era 

utilizada como elemento que gerava transformação, criou-se a ingênua convicção de que ela 

seria a cura para todas as enfermidades sociais. A boa sociedade seria a que fosse capaz de 

conscientização; e a verdadeira conscientização seria a que fosse direcionada por elementos 

revolucionário-socialistas. Justifica-se, assim, o fato de Freire ter deixado de usar nas suas 

conferências e livros a palavra conscientização desde metade da década de 70, não negando, 

porém, o seu sentido originário (2001c, p. 114). 

Um dos elementos importantes a ser considerado é o fato de que a perspectiva de 

transcendência humana elaborada por Freire nas suas obras fundantes assume uma conotação 

diferenciada no seu processo ampliador. Se em um primeiro momento a transcendência incute 

a afirmação psicológica, Freire, no seu contexto ampliador, desenvolve uma transcendência 

mais ativa, com o nome de gente, com ações também concretas. Menos espiritualista e mais 

realista; menos ‘transcendente’ e mais ‘imanente’. Prova disso, é a forma em que se envolve 

com a Teologia da libertação, comungando dos seus princípios. A sua ação junto ao Conselho 

Mundial de Igrejas e a proximidade de reflexões marxistas dos fundamentos cristãos o 

fizeram vislumbrar a ação das instituições religiosas como sendo ações concretas que 

justificam a própria transcendência (2002b, p. 123-152). 

A estada no exílio deixou marcas indeléveis no pensamento de Paulo Freire. Ali ele 

aprendeu a ver o marxismo a partir da sua ortodoxia e da sua heterodoxia. O envolvimento 

como processo de resgate da identidade de alguns povos da África o levaram a defender o 

marxismo heterodoxo, porém, a ação nesses países eram ações de colaboração e, portanto, 

também ações distantes. O ideal socialista perpassava todos os ‘nacionais-camaradas’. Havia 

uma opção radical pela humanização através da libertação.  

Resta-nos identificar em que consistia essa verdadeira liberdade; em que consistia a 

radical humanização; se a liberdade ali alcançada levou o povo ao resgate da identidade que 

lhe era própria ou à criação de uma nova identidade, fruto não de seus embates, mas das 

leituras e cartilhas marxistas que alcançaram o poder. 

Para Freire, liberdade e identidade tem a ver com práxis que, por sua vez, tem a ver  

com a relação entre a teoria e a prática, entre a ação e a reflexão. Como fazer, a ação 

restringe-se a ela mesma, tornando-se ativismo licencioso. Mas refletida, a ação torna-se 

quefazer na história. Somente o ser humano é capaz de atuar e pensar. Ação e reflexão 

tornam-se, assim, elementos de identificação do quefazer humano enquanto práxis. Quando se 

fala da práxis, afirma-se a necessária superação da dicotomia entre idealismo e realismo, entre 

teoria e prática.  
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Se é verdade que o ser humano é político por natureza, é também verdade que as suas 

ações são responsáveis de concretizar sociedades politicamente corretas. A proposta do 

homem novo e da mulher nova vem acompanhada pela proposição igualmente nova de 

sociedade. Foi esta a proposta que Freire tentou implementar quando assumiu a Secretaria de 

Educação da Cidade de São Paulo. Ali se concretizava a opção político-partidária. E este era o 

intuito do Partido dos Trabalhadores (PT). Um partido de orientação socialista e, portanto, de 

governo popular. A democracia e a participação eram colunas mestras daquele governo. E foi 

esse também o projeto daquela Secretaria. Negar-se a participar de tal projeto seria negar a 

possibilidade de realizar sonhos e perspectivas defendidos no trajeto da construção teórico-

freiriana. 

A relação direta com o poder arrefeceu muitos dos ideais marxistas defendidos nas 

décadas de 1970 e19 80. Não os anulou, mas os redimensionou a partir de uma forma nova de 

democracia: a certificação de que não bastava chegar ao poder para implementar os sonhos. 

Era necessário negociar com tantos outros poderes, inclusive, os poderes individuais dentro da 

burocracia do próprio partido, que deveriam sustentar o sonho de uma coletividade que 

ascendia ao poder. 

A composição das obras de Paulo Freire, subseqüentes à experiência de contato com a 

prática do poder, possibilitou o reencontro com a própria trajetória, desde a sua infância até o 

encontro de forma atualizada com Pedagogia do oprimido. O homem que a escreveu no 

exílio, é o homem que a visita em situação de retorno a uma democracia em amadurecimento. 

A esperança afirmara-se na sua concretude. Não mais a partir da força revolucionária que 

conquistaria o poder, mas a partir de uma democracia em que se relacionam os poderes e que 

cada vez mais se requer a conquista pela via do diálogo e do respeito à diversidade. Se num 

primeiro momento, a concretização dos sonhos de uma sociedade melhor implicaria a 

investida revolucionária coletivizada, importava nesta nova configuração pós-moderna, o 

reconhecimento de sujeitos que, mesmo diante da divisão social de classes, precisavam agir 

pela força da reivindicação, da conquista, da luta por cidadania. A esperança continuava a ser 

esse potencial ontológico presente nos indivíduos. Só que, agora, com a perspectiva de um 

tempo de democracia que não é instantâneo. Em todas essas posturas, porém, requeria-se a 

radicalidade da opção que, no ato dialético entre a ação e a reflexão, assume a possibilidade 

concreta de realização do inédito-viável. 

O inédito-viável, presente também nas obras anteriores, pressupõe a identificação de 

situações-limites que precisam ser superadas. A forma de vê-las, no entanto, assume uma 

postura menos apaixonada e mais realista; menos ortodoxa e mais heterodoxa; porém, em 
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todas elas, uma forma existenciada de compreender os limites e as possibilidades da 

existência humana.  

Ambos os conceitos fazem parte do universo fundante e ampliador do pensamento 

freiriano. Questionamo-nos, no entanto, se não teria Freire retomado, já nas suas últimas 

obras, o conceito originário de situação-limite presente em Karl Jaspers, que apresenta as 

situações-limite como sendo situações intransponíveis que exigem do ser humano uma 

postura de liberdade e não necessariamente de superação e transposição. 

Assim, a vocação ontológica de ser mais está imbricada ao sonho de humanização 

presente no ser humano. Não se trata mais de um sonho puramente idealizado ou 

simplesmente em vias de implementação. O sonho agora é localizado num dado contexto que 

Freire denomina de pós-moderno. Trata-se da pós-modernidade progressista que deve ser 

afirmada como resistência à pós-modernidade mecanicista. O mecanicismo pós-moderno 

apresenta a história como elemento inexorável, onde a sociedade parece eliminar as ideologias 

e as divisões de classe, e o futuro é um dado ‘dado’; na pós-modernidade progressista, porém, 

a História é possibilidade, “que reconhece a importância da decisão como ato que implica 

ruptura, a importância da consciência e da subjetividade, da intervenção crítica dos seres 

humanos na reconstrução do mundo” (1993, p. 97).  

Freire recusa a posição fatalista ou licenciosa também presentes no pensamento pós-

moderno. Não há modelo único, mesmo os modelos que questionam as metanarrativas da 

modernidade. Afinal, “a grande exigência do momento é esquecer as metanarrativas em prol 

de uma práxis localizada, isto é, de uma práxis da pluralidade e das possibilidades infinitas” 

(Manfredo Araújo apud TRASFERETTI, 2003, p. 27). 

Caem por terra todos os fatalismos, inclusive os da esquerda. O elitismo de ‘esquerda’ 

é tão autoritário quanto o elitismo da ‘direita’. O primeiro, por considerar que a marca do 

desenvolvimento é a manutenção do “status quo”, confirmando uma sociedade que para ser 

desenvolvida defende a sobreposição de umas classes sobre as outras; o segundo, por 

acreditar que toda mudança social é fruto da revolução feita pelas massas populares, 

conduzidas por líderes revolucionários, responsáveis pela sua elevação cultural. 

Segundo Scocuglia (2006), trata-se de ‘repor o ser humano-social no centro das 

preocupações’. Freire percebe que muito mais importante que investir na “rebelião”, hoje, é 

buscar compreender o processo dialético da “unidade na diversidade”; mais importante 

investir na conquista dos direitos da cidadania do que na “revolução”.  

O significado desse enfoque “reforça a importância da intersubjetividade na história e 

a decisiva contribuição da educação na busca de uma nova racionalidade marcada pela 
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solidariedade social, pela ética, pela diminuição das desigualdades, pelas escolhas individuais 

e grupais, pelo respeito das diferenças” (SCOCUGLIA, 2006, p. 163). 

O humanismo vivo e real aqui presente é um humanismo que não se nega ao 

enfrentamento da realidade.  É um humanismo comprometido com os seres humanos e com a 

própria humanidade.  

Enquanto um ser de práxis, de integração e de intencionalidade, o ser humano vive a 

unidade dialética entre ação e reflexão, entre os projetos de uma vida melhor e a realidade. 

Por não saber-se sozinho, por ter consciência de que a sua existência é marcada pelo élan com 

outras existências, pela capacidade de interagir consigo mesmo, com o mundo e com os 

outros, o ser humano entende que a sua ação está direcionada para um fim, para um ‘telos’ 

próprio, sem o qual o ato humano perde sentido. 

Trata-se de uma humanização na práxis-histórica. E, como tal, pressupõe a 

transformação histórico-social. História concreta em uma sociedade também concreta: 

formada por gente, para ‘gentificar’ a própria história. A práxis compartilhada concretiza a 

afirmação da humanidade. Ser mais passa pela experiência da práxis, que encontra o seu 

ponto de partida na consideração de que o ser humano e o mundo são realidades 

indicotomizáveis, unidade dialética que vislumbra a realização da vocação ontológica do ser 

humano. O fim, portanto, é a humanização. A humanização afirma a vocação ontológica do 

ser mais e a desumanização distorce esta vocação. 

Para a humanização requer-se liberdade. Liberdade, enquanto categoria abstrata, 

perde-se no universo racional. Enquanto unidade dialética – práxis – a liberdade assume um 

compromisso de libertação, tarefa assumida em especial pelos que não desfrutam da 

liberdade, os oprimidos. O humanismo freiriano é um humanismo, portanto, concreto, crítico, 

engajado, transformador, pois se alimenta na ação-reflexão, na práxis cotidiana de homens e 

mulheres que lutam pela sua libertação. 

 

 

3.2  Educação: processo concreto e dialético para a humanização 

 

 

 A educação compreendida enquanto processo de humanização não prescinde do 

conceito de ser humano. O conceito é a expressão de um sujeito que debruçado sobre um 

determinado objeto identifica as melhores maneiras de ‘existenciar’ o pensamento a partir de 

parâmetros lógicos próprios da capacidade humana. Trata-se de uma logicidade que supera a 
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informação, perpassa o conhecimento e torna-se sabedoria à medida que encontra sentido na 

vida mesma dos indivíduos. 

 Vivemos tempos de confusão acerca do que é conceitual e do que é real. Vivemos 

contratempos que não mais diferenciam os atos meramente pedagógicos dos meramente 

pragmáticos. Os saberes se diluem, os sujeitos se ‘objetificam’ e as questões centrais que 

deveriam ocupar o humano tornam-se irrelevantes.  

 A hodierna estrutura macroeconômica mundial, a pragmática forma de estruturar o 

ensino-aprendizagem público ou privado e a ênfase subjetivista e empresarial das ações 

pedagógicas e das suas Instituições têm tornado a educação um desafio de proporções 

ilimitadas. Como todo desafio, requer-se projetos, objetivos, estratégias. Elementos que 

sozinhos não abarcam o processo de educar.  

Educar é mais que munir os sujeitos educacionais de métodos e técnicas segundo as 

demandas mercadológicas e dicotômicas dos processos de seleção ou avaliação, planejados 

em escritórios a partir de teorias muitas vezes distantes da realidade de quem vive o ato de 

educar. Educar é compreender os sujeitos em seu contexto, contextualizando a educação 

enquanto processo concreto in locum de humanização. 

 Buscar a completude da compreensão do que seja educação é algo que não esteve nos 

planos de quem ousou teorizá-la, muito menos de quem, partindo de uma prática, teorizou 

suas experiências. Assim aconteceu com Freire, mas também aconteceu com tantos outros que 

aceitaram o desafio de pensar uma prática, ou até, teorizar o que se entendia como possível na 

ação pedagógica. 

 O pensamento teórico-pedagógico de Paulo Freire nos inseriu numa nova dinâmica 

educacional, especialmente na América Latina. Parece estranho que uma pedagogia como esta 

tenha sido melhor refletida e melhor conhecida distante do seu campo de origem. Estranho 

mais ainda entender como foi possível assumir dinâmicas diferentes à medida que se 

aproximava de cada realidade. Uma compreensão que começou com o intuito alfabetizador, 

rompeu as fronteiras do Brasil, desenvolveu-se em situação de exílio e retornou em forma de 

amadurecimento pedagógico. 

 Isso só foi possível porque Freire percorreu dois caminhos por nós entendidos como 

que determinantes no seu processo teórico-pedagógico: o primeiro, o caminho da 

compreensão dos sujeitos, pensando a organicidade, refletindo uma antropologia pautada nas 

condições próprias da imanência e da transcendência sempre no campo do inacabamento, da 

possibilidade e da superação das dicotomias justificadoras de opressões; o segundo caminho, 

por sua vez, foi o desenvolvimento do seu pensamento, quando além de relacionar categorias 
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de pensares diversos, Freire procurou viver os momentos do seu pensar, desde a sua opção 

política ao seu engajamento político-ético-profissional com o próprio ato de educar. 

 O pensamento pedagógico freiriano percorre caminhos íngremes. Ora pensado a partir 

da prática, ora teorizado para novas práticas. Nem sempre correspondente ou “respondente” a 

determinadas realidades, mas sempre uma possibilidade de aplicação. Em todo esse processo, 

no entanto, a educação foi compreendida a partir do seu tempo, da sua realidade. E em todos 

esses tempos e realidades, não cessaram de estar presentes categorias que corroboravam a 

compreensão da educação como ato de conscientização, ato de liberdade, ato de libertação, 

ato dialógico, ato político e ato de conhecimento.  

 A educação, nesse sentido, adjetiva-se em forma de ação. Não existe educação que 

prescinda dos atos nela envolvidos. E como ação, requer-se a presença de atores, de sujeitos 

que assumam a força ativa da humanização. Esses sujeitos podem estar presentes desde os 

Círculos de Cultura, nos acampamentos de camponeses, em meio às massas populares, ou nas 

escolas, espaço formal institucionalizado como lugar próprio do ensino-aprendizagem. 

 Num primeiro instante do seu processo fundante, Freire enfatiza essa adjetivação da 

educação enquanto ato. Trata-se de um ato que parte da organicidade social, pautado nas 

relações que o ser humano tem com as suas condições e o seu tempo. É um estímulo à 

consciência originária, que não desvincula o ato pedagógico da vida, das instituições próprias 

que lhe conferem legitimidade social. A escola é uma dessas instituições.  

Apesar de não partir da escolarização enquanto estrutura formal de aprendizagem, o 

pensamento freiriano não se torna alheio ao seu processo. Ao desenvolver a tese Educação e 

atualidade brasileira, Freire discorre críticas ao processo escolar enquanto processo 

reprodutor de uma realidade que acomodou o ser humano à situação culturológica da 

dominação. 

 A escola, ou outra forma na qual se concretiza o ato pedagógico, está diretamente 

ligada à formação cultural de um povo. Os sujeitos desta formação estão interligados pela 

consciência comum, mas não única. É ali, no ato de conceber a realidade, que o ser humano se 

percebe crítico, transitivo. Assim, e num primeiro momento, podemos dizer que Freire 

desenvolve uma educação como humanismo e como processo democrático de humanização. 

Sendo democrático, todos participam à medida que também se tornam responsáveis 

mutuamente. Efetiva-se um processo horizontal no qual as ações dialógicas se tornam capazes 

de afirmar não apenas elementos de consciência, mas também de conscientização. 

 Mais do que uma crítica às instituições de educação formal, Freire desenvolve 

questionamentos acerca da preparação dos sujeitos para a cidadania e a democracia. Ora, 
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cidadania e democracia assumem um trajeto diferenciado à medida que se desenvolvem 

também considerações diversificadas acerca da experiência do autor. Cidadania na conjuntura 

da década de 1960 implicava uma atenção especial ao processo de industrialização e 

modernização que assolava a sociedade e, por sua vez, os processos de formação dos seus 

sujeitos. Assim, a educação formal assume a tarefa de compatibilizar os seus projetos e 

currículos a esta situação de emersão social.  

A visão de democracia, num primeiro momento, é possibilidade de participação 

horizontal dos sujeitos, incluindo a responsabilidade na formação cultural; no momento 

subsequente, a democracia fora vista de forma mais ampla, onde não se requeria apenas a 

participação, mas a ação concreta e emancipatória das massas; em um terceiro momento, 

enfim, principalmente no contato direto que Freire tivera com o poder político, sentiu-se a 

necessidade de olhar para uma democracia em amadurecimento, onde não se anulava de 

imediato os antagonismo, mas também não se acomodava à opressão. Urgia o diálogo com as 

instituições sociais e as negociações ante os poderes diversificados na sociedade. 

 A pedagogia freiriana, portanto, defende uma educação democrática, uma educação 

humanizadora. Nesta, o diálogo supera a simples consideração de dialogação-

parlamentarização, elemento característico da participação ativa, em que não se percebe a 

imediatidade dos ecos desta participação. A educação humanizadora possibilita ampliar o 

olhar sobre uma nova forma de diálogo: um diálogo libertador, capaz de superar o 

antagonismo que oprime e as forças que silenciosamente destroem a participação. 

 À medida que Paulo Freire vai percebendo a diversidade cultural e o élan que une os 

sujeitos, apesar de contextos diferentes, também vai mudando a sua forma de conceber a 

educação. Se a organicidade democrática favorece a organização educacional, é também 

verdade que não há organicidade que não traga consigo projetos políticos. Só que não se trata 

ainda da imbricação entre educação e política, mas apenas de uma identificação. Enquanto 

identificação, a educação é formação para o exercício da liberdade. Uma liberdade que, por 

ela mesma, torna-se conceito esvaziado, estagnado no sujeito. Em ação, a liberdade é ato, é 

adjetivação de existência e, portanto, processo de libertação. 

 O poder em questão não é ainda o poder da democracia da década de 1980. O poder 

relacionado à educação, e expressado nas obras fundantes de Paulo Freire, é o poder que se 

confronta, que batalha com o seu antagônico. É o poder que oprime, que sobrepõe ideologias 

dominadoras e afirma a dicotomia entre reflexão e ação.  

 A esse poder, contrapõe-se o poder da ação cultural, da educação problematizadora. 

Trata-se de um poder instituído como questionamento à opressão, pautado na subjetividade 
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que percebe e na objetivada questionada, porém, sempre orientado para a unidade dialética 

entre o sujeito e o seu contexto.  

 Perceber contextos e questioná-los como forma de superar as suas deficiências em 

vista da humanização é uma das tarefas da educação. Trata-se da humanização pelo 

questionamento às estruturas que oprimem, que negam a possibilidade da afirmação dos 

sujeitos, mas que também dão ao ser humano, em que ambiente for da educação, a 

oportunidade de vislumbrar o construto do antagônico-existente: a libertação como 

consequência de ações emancipadoras. 

 Emancipação, aqui, é entendida enquanto ato de liberdade. Mesmo que em um 

primeiro momento a liberdade seja vista como qualidade humana a ser psicologicamente 

concebida. Aprender a dizer-se no mundo e, dizendo-se, interpretar-se nele em caminho de 

libertação, é o foco da educação libertadora. Dizer-se em comunhão com o mundo implica ato 

de palavra, ato não apenas capaz de interligar formas silábicas, mas capaz de transformar a 

consciência do mundo vivido em processo constante de transformação. 

 A palavra dita transforma a relação do sujeito com o mundo. Dá um novo sentido. 

Vence o medo do mutismo. Insere-se na ação cultural que percebe o mundo como suporte do 

diálogo pela via da criticidade. Exemplo disso, foi o surgimento do método Paulo Freire de 

alfabetização, que considera o diálogo como fundamental na elaboração do seu pensamento 

pedagógico-intelectual. 

 O diálogo em questão, nas suas obras fundantes, é compreendido enquanto ato 

educacional que insiste na atitude consciente de que é importante a relação entre sujeitos. Essa 

relação implica abertura ontológica e circunstancial. É um diálogo marcado pelas categorias  

do amor, da esperança, da humildade, da confiança e da fé no ser humano. É um diálogo 

categorizado para contrapor-se à ideia e à prática cultural do mutismo que se instalou pela 

‘cultura’ colonial. 

 O diálogo, nas primeiras obras de Freire, assume uma conotação identitária. A 

educação vislumbrada é a educação de sujeitos que se humanizam à medida que têm 

consciência dos seus elementos ontológicos e, ao mesmo tempo, reconhecem outros 

indivíduos, ontológica e culturalmente artífices de ações humanizadoras.  

 Educador e educando, nesse contexto, ainda estão sujeitos ao processo de transição 

social. Já se configura o processo emancipador, porém, mais determinado pelo pensar das 

instituições e da sociedade do que propriamente centrado no indivíduo coletivo. A 

revalorização do lugar do sujeito passa, portanto, pela ressignificação dos processos de 

ensino-aprendizagem. A atitude educativa, nesse sentido, é um ato conjunto, que considera 
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educadores e educandos sujeitos imersos numa concreta realidade que, pela dialética forma de 

ser,  lançam-nos à emersão numa mesma tarefa pedagógica. 

 Supera-se o mecanicismo educacional, que restringe a ação pedagógica ao letramento 

ao simples ato de alfabeltizar, e enfatiza-se a educação enquanto processo de consciência, 

gerador de conscientização. O letramento em si, não passa de associação de signos, o que não 

caracteriza necessariamente a palavra; a palavra é significada pela conectividade com o 

mundo. É essa conectividade que gera a consciência que, por sua vez, aponta para 

conscientização enquanto dissociação existencial das ideias postas em conexão. 

 A pedagogia freiriana é uma pedagogia humanista e libertadora. E, como tal, tem 

como centro a pessoa do oprimido, educando em situação, capaz de desvelar o mundo da 

opressão e desenvolver um compromisso com a transformação. Essa pedagogia é integral 

porque não se restringe aos oprimidos, seus destinatários primeiros, mas abraça todos os 

homens. A educação é elemento propulsor de libertação em que os destinatários como um 

todo são os seres humanos, responsáveis pela permanente libertação. 

 Assim, a educação proposta por Freire é uma educação problematizadora, em 

contraposição a um estilo de educação bancária, onde há transferência de saberes e valores. 

Trata-se de engajamento, de compromisso com a humanização. Neste estilo de educação, 

educadores e educandos se identificam como sujeitos; o educador não é quem sabe e 

transmite saberes; e o educando não é quem recebe a transferência do saber retido pelo 

educador. Educador e educando são sujeitos de conhecimento não pela relação dicotômica, 

mas pelo diálogo educativo, em que não há mais o “educador do educando, não mais 

educando do educador, mas educador-educando com educando-educador. Dessa maneira, o 

educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com 

o educando que, ao ser educado, também educa” (FREIRE, 2003c, p. 68). 

No pensamento pedagógico de Paulo Freire, “o educando não é só a criança, mas 

também o adulto e, particularmente, o oprimido, culturalmente analfabeto, dado que a ação 

pedagógica se efetua no horizonte dialógico intersubetivo comunitário mediante a 

transformação real das estruturas que oprimiram o educando” (DUSSEL, 2000, p. 435).  

Trata-se de um pensamento ético-crítico que parte do conceito de conscientização. 

Como falamos antes, a conscientização assume uma conotação basilar nos elementos 

fundantes da teoria freiriana, apesar de não ser mais palavra utilizada por Paulo Freire nos 

anos subseqüentes à Pedagogia do Oprimido. Mas o seu significado e sentido perduraram no 

discurso freiriano, mesmo que tenha assumido nomenclaturas diferentes da de outrora. 

Sobre esse conceito, o próprio Freire esclarece: 
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Falar de conscientização exige uma série de condições prévias... Geralmente 
se pensa que sou eu o autor desse estranho vocábulo, pelo fato de ser um 
conceito central das minhas ideias sobre educação... Ela nasceu de uma série 
de reflexões que uma equipe de professores desenvolveu no instituto 
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)... A palavra foi criada por um dos 
professores daquela época... Lembro entre outros o Professor Álvaro Vieira 
Pinto, um grande filósofo, que escreveu o livro intitulado Consciência e 
realidade nacional... Quando ouvi pela primeira vez a palavra 
conscientização e, ao ouvi-la, imediatamente percebi a profundidade do seu 
significado, pois estava absolutamente convencido de que a educação como 
prática da liberdade é um ato de conhecimento, uma abordagem crítica da 
realidade (apud DUSSEL, 2000, p. 436). 

    

 Trata-se de um conceito que confirma a relação entre educação e política. A educação 

é ato político. A ação pedagógica é ação política e compromisso político, a começar dos 

sujeitos envolvidos no quefazer pedagógico. Assim sendo, educadores e educandos politizam 

seus atos de ensino-aprendizagem e estabelecem um parâmetro fundamental do agir 

pedagógico: é impossível a neutralidade da prática educativa, assim como, da teoria que a ela 

corresponde (FREIRE, 2002b, p. 20). 

 A politicidade não é apenas uma característica da educação. A educação mesma se 

afirma como política, capaz de transformar-se em ação cultural. Nesse aspecto, a questão 

fundante é saber a favor de quem e do quê, contra quem e contra o quê, fazemos a educação e 

de a favor de quem e do quê, contra quem e contra o quê, desenvolvemos a atividade política. 

 O processo ampliador do pensamento freiriano segue um caminho explicitamente 

político, radical. Os seus escritos são orientados a partir de categorias marxistas, insistindo, 

portanto, no compromisso com a radicalidade da libertação enquanto ‘fato cultural’ e ‘fator 

cultural’. Nesse processo, educador e educando são aqueles que de imediato se inserem neste 

processo de libertação. Educador e educando são aqueles que precisam sair do analfabetismo 

cultural que oprime para uma alfabetização que humaniza, que letra a existência e a faz ser 

lida pela educabilidade política de quem ensina e de quem aprende. 

 A educação por si só não é libertadora e não transforma a sociedade. A educação não 

toma o poder, mas estimula as pessoas a se mobilizarem ou a se organizarem para adquirir o 

poder. E isso tem a ver com a formação, com a cognoscibilidade dos sujeitos. Não há ato 

histórico em transformação se não houver um processo de educabilidade na política e de 

politicidade na educação. 

 O compromisso com a democracia política e com a política democrática proporcionou 

uma nova visão freiriana do poder. Se num primeiro momento da sua trajetória teórica, Freire 
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não articula enfaticamente política com educação, no segundo momento, ele já vê a política 

como elemento que se relaciona com a educação, implementando um processo de 

emancipação, tratando a educação como fator de transformação social. No terceiro momento, 

por sua vez, o que configura o seu pensamento posterior à década de 1980, Freire percebe que 

a educação não é transformadora por si só, apesar de ser política.  

Ao assumir a Secretaria de Educação de São Paulo, a política enquanto compromisso 

partidário e ato deliberativo ficou mais próxima. Ali Freire pode ter feito um confronto entre a 

sua prática e a sua teoria que, naquele contexto, voltava-se como anseio de prática. Apesar de 

projetos direcionados para o processo humanizador e instaurador de uma ordem da libertação, 

o poder da política dificultou a sua concepção de uma educação democrática e factível. 

Como possibilidade, a educação e limitada. Limitados também são seus sujeitos e 

contextos. A eficácia não basta. As técnicas e metodologias  não são suficientes para afirmar a 

politicidade. E foi essa a dificuldade de Freire ante o poder: a teoria da sua prática tornara-se 

inviável em muitos aspectos por apresentar elementos que ainda estariam ligados à 

compreensão do marxismo como pureza de consciência e conscientização pura da 

politicidade. Ali Freire percebeu, sem perder o sonho e sem prescindir da ética e da ‘raiva’ 

mesma do poder que oprime, que o diálogo assume novas conotações: não mais apenas entre 

educadores e educandos, presentes nas escolas, nos bairros, no campo ou nos grandes 

conglomerados urbanos, mas, sobretudo, entre as forças de poder que dificultam a 

implementação de sonhos que por muito tempo foram sonhados juntos. 

O poder toma dimensões de responsabilidade direta. Assumi-lo ou questioná-lo 

implica responsabilidade de riscos. Assim sendo, a ação educativa é diretiva e política, 

intervém na educação pela relação dialética mundo-consciência-prática-teoria-leitura-do-

mundo-leitura-da-palavra-contexto-texto. 

O contexto em que Freire se encontra no seu trajeto de ampliação, visualiza uma nova 

configuração para a relação educador-educando-tarefa pedagógica. A educação dos anos 1960 

buscava organicidade, que não visualizava um compromisso concreto, mas espaço de 

aprendizagem, de resposta aos desafios da época, que eram mais estruturais do que 

propriamente políticos; a educação dos anos 1970 se configura pelo seu teor revolucionário: 

uma educação que também é responsável política em fazer a revolução acontecer. E fazer a 

revolução era transformar a ordem de poder. Era, com o oprimido, trilhar o caminho de 

libertação. Libertar-se significa romper as amarras do autoritarismo, muitas vezes traduzidos 

em sistemas de governo e sistemas de educação que silenciavam. Era a força do compromisso 

revolucionário que encontrava no socialismo a bandeira da revolução, da transformação; a 
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educação da década de 1980, por sua vez, é o tempo em que educadores e educandos vivem 

um novo contexto: a escola reafirmada como espaço imprescindível na formação dos 

indivíduos e a política toma um novo direcionamento à medida que não mais vincula 

transformação à tomada do poder, mas à construção da cidadania e da humanidade que 

transformam o modo de exercer o poder. Afinal, cidadania é “a capacidade de um povo e dos 

cidadãos de moldarem seu próprio destino (cidadania nacional), em consonância com o 

destino comum da humanidade e da Terra (cidadania terrenal)” (BOFF, 2000, p.26).  

 Não há educação que não seja dialógica. E neste tempo de ampliação, a dialogicidade 

não permanece no nível psicológico da afirmação de sujeitos individuais que simplesmente se 

relacionam com a alteridade de outros. O diálogo encara uma nova dimensão: a dimensão 

política, em que  não apenas o sujeito é percebido como ser de comunicação, mas também 

como ser de transformação enquanto elemento pressuposto pela visão de mundo. 

 Se antes Freire dizia não existir diálogo entre antagônicos, entenda-se opressor-

oprimido, na nova perspectiva, não nega a sua afirmação, porém, centra-se no “suicídio de 

classe”, abrindo a possibilidade da unidade na diversidade entre os diferentes. Essa diferença 

é percebida no contexto próprio do educando. E a escola é esse espaço da convivência com o 

diferente. Espaço democrático onde a leitura do mundo implementa o seu compromisso com a 

cidadania e com um novo homem e uma nova mulher a nascerem da luta histórica que se 

iniciou com a opção política. 

 Professores a alunos são ícones dos sujeitos educativos na escola. Instauram uma nova 

escola, uma nova linguagem, um novo processo que se afirma democrático. Tanto uns quanto 

outros são agentes críticos do processo de conhecer, portanto, do processo de educar. A 

cognoscibilidade do professor se refaz através da cognoscibilidade do aluno, e a 

cognoscibilidade do aluno se refaz na cognoscibilidade do professor. Trata-se de uma relação 

que também é espistemológica enquanto dialógica, que gera pensamento autêntico, conserva a 

identidade dos sujeitos e por ela lutam. 

 Parece-nos claro que os tempos mais críticos da política mundial em termos de 

democracia também representaram os tempos mais profícuos em elaboração de projetos de 

emancipação cultural, a exemplo do que aconteceu com países da África, que saíam de um 

tipo de colonialismo que se diferenciava dos da América Latina pela presença do próprio 

colonizador. Lá, o colonizador era morador da própria casa colonizada. Aqui, o colonizador 

controlava do seu lócus próprio, a distância. Mesmo sabendo da existência de forças marxistas 

que implementavam esses projetos, damo-nos conta de que também eram forças radicais. Só 
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que de esquerda. Ficamos a pensar se o êxito de tais projetos não foi comprometido pelo 

radicalismo ou pela autoconfiança de que a única forma de libertar-se seria colonizar 

novamente. Acreditamos que a ‘colonização socialista’ envolveu-se de tal forma nesses 

projetos que visou à emancipação social mais como quem queria dar respostas ao sistema do 

que propriamente quem queria provar a libertação pela ação cultural. 

 Daí o fato de que a educação é também ato de conhecimento. O conhecimento é 

democrático à medida que está inserido no horizonte da práxis: capaz de conectar a 

subjetividade e a objetividade num mesmo intuito de libertação, afirmando a impossibilidade 

da sua neutralidade. Nisto, portanto, consiste a ação cultural para a libertação: quando o 

autêntico ato de conhecer, em que educadores e educandos estão intencionados ao mundo,  

inserem-se no processo de reconhecimento do conhecimento existente. 

 Educar é, pois, uma opção. Uma opção que implica a construção epistemológica, 

pautada em uma teoria específica, em um objeto a ser conhecido e em métodos que 

direcionam a este conhecimento. O conhecimento é sempre tomada de consciência da raison 

d’être dos objetos, presentificados à consciência do sujeito e não dentro dela. 

 O conhecimento passa a ser concebido, então, numa perspectiva de 

interdisplinaridade, introduzindo uma noção planetária do conhecimento, a partir da qual a 

orientação no mundo só pode ser realmente compreendida na unidade dialética entre 

subjetividade e objetividade (IDEM, p. 42).  É nesse sentido que podemos perceber os quatro 

elementos considerados como dimensões da prática educadora: a gnosiológica, a estética, a 

ética e a política.  

O ato de conhecer é movido pela característica ação-reflexão, a partir do qual permite 

ao homem tomar consciência de sua qualidade de sujeito. Tomando consciência de si mesmo, 

há o estabelecimento de uma relação dialética entre sua liberdade e os problemas que a 

limitam. Daí, portanto, não ser possível resumir o papel humano à mera passividade, a uma 

intervenção acidental e incompleta com o mundo. 

 O conhecimento é prática curiosa de sujeitos que se afirmam diante de um mundo 

inacabado, inconcluso, em constante recriação. Só o diálogo e a prática da descoberta da 

boniteza do ato educativo são capazes de afirmar sujeitos que ajam em vista da emancipação 

histórica e educacional.  

 Nesse sentido, a teoria freiriana, quase sempre acompanhada por uma prática, e 

iluminadora de tantas outras práticas, transpõe a relação educador-educando e educando-
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educador, à responsabilidade do ato de ensinar e de aprender enquanto afirmação da sua 

identidade, que é gnosiológica. Assumir essa responsabilidade é estar consciente dos desafios 

e tornar-se artífice da educação pela humildade, amorosidade, tolerância, segurança e alegria 

de viver. A educação é permanente, assim como permanentes os medos, os embates. A 

natureza da educação está nesta busca responsável e natural de humanização.  

 A pedagogia freiriana é, em si, uma compreensão fundante de educação. Educação que 

se parte da prática compreensiva do mundo para, em seguida, recompreendê-lo numa nova 

possibilidade teórica de prática; educação que se existência na práxis, movida pela 

dialogicidade entre os sujeitos e seus contextos, entre os sujeitos que educam e são educados; 

uma educação que leva o indivíduo à consciência, mas que a aprofunda, tornando-se 

conscientização; a pedagogia freiriana é fundante porque o  

 

fundante em Paulo Freire circula entre a objetividade – subjetividade; a 
dimensão individual-social; a teoria-prática. Assim diria que fundante é a 
inteireza na sua trajetória de ouvir falar e indagar-discutir sobre a realidade 
social que constrói e destrói vidas. Fundante é o trato político que ele dá à 
educação, ao conhecimento e ao saber como construções sociais e enquanto 
ato de sujeito individual e coletivo. Fundante é a coerência entre o discurso 
político e a prática pedagógica capaz de ter mudado o trato dado à 
alfabetização de adultos, explicitando a politicidade da educação, mudando a 
cara da escola pública da cidade de São Paulo, pelo modo de pensar/falar/fazer 
educação. É a atitude relacional que é fundante na Pedagogia de Paulo Freire. 
É o pensar e o fazer em relação que representa uma das contribuições para o 
trabalho em educação como prática social no âmbito da escola e dos 
movimentos sociais (SANTIAGO, 2000, p. 127). 

  

 Mesmo sabendo que a pedagogia freiriana não é o protótipo da reflexão enquanto ato 

acabado e proposto como antídoto a todas as “patologias educativas”; mesmo sabendo que 

muitas das reflexões por ele colocadas pouco ou muito puderam corresponder à prática 

educativa no trato com as forças políticas ou reacionárias da sociedade; mesmo assim, a sua 

contribuição não deixa de ser referência da busca pela identidade pedagógica a partir dos 

princípios que norteiam a sua obra. Mais do que transferir os seus pensamentos para a prática 

ou a sua forma de tratar academicamente a sua produção, apresentamo-la como possibilidade 

inventiva e recriadora (SANTIAGO, 2000, p. 126). 

 O Brasil do Século XXI, como diz Scocuglia, precisa saber Paulo Freire (2006). Ele  

apresenta, na sua obra teórico-prática, algumas respostas indicativas para possíveis saídas das 

crises em que se encontram pedagogos, educadores e educandos. E completa Scocuglia:  
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“certamente, a solidariedade, o coletivismo, o diálogo como pedagogia, o 
respeito às diferenças, a valorização do saber popular, a democracia e a ética, 
o repúdio a todas as ditaduras, a criticidade docente e o conhecimento 
problematizado – entre outros sustentáculos das propostas político-
pedagógicas de Paulo Freire – continuarão a construir paradigmas 
fundamentais (2006, p. 165). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

“É memorável e dilacerador ter encarnado para muitos,  
durante um minuto, a esperança”.  

 

(Pablo Neruda). 
 

 

 

 

A feitura, deste momento, pautou-se no intuito de refletir a educação a partir de 

considerações efetivamente humanas, capazes de vislumbrar um alicerce reflexivo-antropológico 

para o pensar educacional. Tratou-se de um momento “gerador”, capaz de ser descodificado pela 

imersão  na visão libertadora e humanista de Paulo Freire, um “pedagogo da libertação – visionário 

de uma educação emancipante, porque humanizante”. 

Chegamos, pois, ao “fim”. Ao fim de um momento. Chegamos ao presente de um futuro 

que se afirma como latência e, na sua qualidade de “ser-para-frente”, afirma-se como “ser-aqui”, 

conosco, em nós. Como todo fim, a finitude se engrandece e vai além, pois é sua marca não 

terminar, apenas concluir, para uma vez mais partir. 

Quisemos construir um caminho de chegada, elemento sem o qual não teria sentido 

nenhuma partida. Quando partimos, é porque quisemos chegar e, ao chegar, novamente temos o 

intuito de não pôr fim, apenas colocar pontos de conclusão. Novamente concluímos para não 

terminar.  

Em Educação é assim: cada descoberta é sempre a oportunidade de aprofundarmos a 

unidade dialética entre o caminho das ideias e o trajeto de sua prática. Ideias que apenas pensadas, 

não se bastam enquanto suporte de existência; prática que, enquanto ação, não se existencia senão 

através de ideias. Assim, educar é mais do que propor teorias ou teorizar práticas isoladas. Educar 

é envolver-se em atos processuais de humanização que incluem pensar os sujeitos e os seus atos 

enquanto elementos epistêmicos de um mesmo itinerário dialético, a teoria e a prática. 

Ao pensar a educação a partir da sua perspectiva epistêmica, é imprescindível que nos 

direcionemos ao objeto que lhe é próprio, às implicações que consideram os aspectos da reflexão e 

da prática como que elementos imprescindíveis do ato de humanizar pela educação. A este 

processo dialético, Paulo Freire denomina de práxis. 

Pensar a educação no viés da Práxis é compreender a epistemologia na e a partir da 

integralidade humana dos sujeitos, em que as formas diferenciadas de viver o humano passam 
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necessariamente pelas maneiras de interligações existenciais, assim como, pelo lugar de cada um 

dos sujeitos que no processo pedagógico estão envolvidos. O Educador, o educando e a tarefa 

pedagógica são, neste sentido, sujeitos indispensáveis para compreensão do ato educativo. 

Paulo Freire aprofunda o conceito de práxis no universo pedagógico, como sendo a 

capacidade do sujeito de atuar e refletir, isto é, de transformar a realidade de acordo com as 

finalidades delineadas pelo próprio ser humano (FREIRE, 1983, p. 17). O humano de que fala 

Freire é o humano concreto, que existe situado numa realidade também concreta e que, portanto, 

concreta deve ser também a sua ação, acompanhada pela arte da reflexão, do pensar para agir. 

Trata-se de uma “unidade dialética entre o agir e o pensar; ação-reflexão-ação, como instrumento 

transformador das estruturas sociais injustas” (MENDONÇA, 2008, p. 161). 

As concepções do humano e da educação presentes nos horizontes epistemológicos de 

Paulo Freire nos guiaram na empreitada por nós abraçada. Em ambos os conceitos, tornam-se 

presentes elementos da imanência e da transcendência, da ação racional e do agir educativo. 

Nenhum desses temas, porém, reclama a univocidade, a intenção de bastar-se a si para poder 

justificar sistemas ou pensamentos acerca do processo humano de conhecer. Existem sujeitos e 

esses sujeitos são inequivocamente elementos idiossincráticos do processo de educar. 

Por isso, que é o ser humano o ponto de partida e de chegada deste percurso de 

compreensão epistemológico-educativa. Habitante estranho do planeta que lhe pertence, alienígena 

do mundo que o acolhe, o ser humano é sobretudo, um ser capaz da incompletude, do 

fazer/desfazendo, da busca itinerante de caminhos sempre novos de libertação. Ele é ponto de 

partida, quando a hominização abarca a singularidade dos indivíduos, tornando-se humanos, 

humanizando cada momento de história; é ponto de chegada, quando acontece a humanização, 

objetivo próprio da educação. Ambos, hominização e humanização são momentos de um mesmo 

processo. Um sem o outro, torna inexistente a educação entendida como processo de humanização. 

Quem é o humano, então, para Freire? O conceito de humano para Freire está ligado às 

suas concepções de Inacabamento, Curiosidade epistemológica e Conectividade com o mundo. 

Há algo de peculiar no ser humano: a sua vocação ontológica em Ser Mais, a sua vocação 

em ser mais com boniteza. O ser humano não pode ser compreendido fora de suas relações com o 

mundo, uma vez que ontologicamente é um ser-em-situação. Homem e mundo são 

indicotomizáveis, pois não existe um sem o outro. Não se trata de uma relação de dominação, mas 

de complementaridade. Trata-se da relação presente no tripé sujeito-existência-conhecimento, onde 

acontece “a relação do sujeito com o seu contexto mediado pelo conhecimento e o conhecimento 

como resultado dessa mediação” (SANTIAGO, 2007, p. 31-32). 
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O homem e a mulher, portanto, são o centro de toda e qualquer ação educativa. São 

sujeitos, sujeitos de relações, capazes de se afirmarem como sujeitos de comunicação, 

transcendência, julgamento crítico e discernimento; e, ao tomarem distância de um objeto, tornam-

se capazes de objetivar o mundo e objetivarem-se através do ato de conhecer.  

O conhecimento lhes dá a consciência de mundo, a capacidade de elaborar sentidos, 

significações e símbolos. O ato de conhecer é movido pela característica ação-reflexão, a partir da 

qual é permitido ao ser humano tomar consciência de sua qualidade de sujeito. Tomando 

consciência de si mesmo, há o estabelecimento de uma relação dialética entre a sua liberdade e as 

situações que a limitam. Daí, não ser possível resumir o papel humano à mera passividade, a uma 

intervenção acidental e incompleta com o mundo. 

Ser existente, o ser humano encontra na sua condição a possibilidade de não apenas 

hominizar-se, mas, sobretudo, de tornar-se humanizado. A existência toda, então, passa a ser lugar 

da elaboração de atos humanizadores, de atos educativos. O mundo passa a ser afirmado como 

suporte próprio de sentido; o ser humano, reconhecido como sujeito de significação e de atitude; e 

a sociedade, por sua vez, reconhecida como fator consequente da ação de sujeitos – educadores e 

educandos – que interagem na busca de melhor estabelecer objetivos, métodos e tarefas no 

processo de transição das situações de ‘imersão colonial’ para a ‘emersão educativa’. 

Assim sendo, educar é, necessariamente, um imperativo existencial à relação entre os três 

conceitos: mundo – homem – sociedade, isto é, concepção de mundo, de homem e de sociedade. 

Trata-se de três pólos, porém, em unidade dialética, em que a complexidade de um encontra 

respaldo na simplicidade dos outros e, a simplicidade dos outros, encontra respaldo na 

complexidade de um. Tudo isso para explicitar que a ação de um destes pólos encontra relação 

direta em todos os outros, e vice-versa, pois estar no mundo implica necessariamente estar com o 

mundo e com os outros. 

Os pólos mundo–homem–sociedade são inseparáveis. Movem-se pela sua 

complementaridade. Nenhum pode ser compreendido ou afirmado sem a afirmação e compreensão 

dos outros dois. Para Paulo Freire, esta relação está diretamente ligada à consideração de que 

ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Talvez tenha sido esta 

uma das suas principais descobertas: não há mundo sem homem, como não há homem sem mundo, 

sem realidade.  

 
As relações que o homem trava no mundo e com o mundo (pessoais, impessoais, 
corpóreas e incorpóreas) apresentam uma ordem tal de características que as 
distinguem totalmente dos puros contatos, típicos da outra esfera animal. 
Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente 
dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o 
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homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com 
o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o 
ente de relações que é (FREIRE, 2002, p.39). 

 

Mesmo de dimensão cósmica, o ser humano tem sua raiz na terra. Sabe-se enraizado num 

pedaço de chão, numa região, com a qual se sente identificado, sem fechar-se aos valores de outras 

gentes. Na perspectiva freiriana, o ser humano é também entendido como um ser que faz, em suas 

relações no mundo, com o mundo e com os outros, pelo trabalho livre, graças ao exercício da 

curiosidade, criticidade e criatividade. O ser humano não nasce, vai se tornando. 

O ser humano inconcluso e em constante curiosidade epistemológica é uma nota relevante 

na antropologia freiriana, pois é este um pressuposto do existir enquanto humano. É a curiosidade 

que impulsiona o ser humano a sair de si, em busca de aventuras e descobertas, de modo a sentir-se 

constantemente motivado a vislumbrar o “inédito-viável”. Trata-se de um ato contínuo em fazer-se 

curiosamente, expor-se a contextos diversos, aprender das experiências, rever-se nas diferenças. A 

curiosidade constitui uma característica que transforma o ser humano em ser indagador, fazendo-o 

reconhecer a existência do ato de perguntar.  

Trata-se de uma curiosidade que é epistemológica, em que o ser humano abre-se ao 

desconhecido, às aventuras, a correr o mundo, transformando-o e transformando-se, e, ao fazê-lo, 

assume sua condição de ser político, militante, protagonista. Político, pela arte de fazer opções; 

militante, por acreditar nas opções feitas e levá-las às últimas conseqüências, transformando-as em 

radicalidade; protagonista, enfim, por acreditar que não basta aderir a projetos, sejam eles factíveis 

ou não, mas implica, sim, dar significação e ressignificação a esses projetos enquanto atos de 

consciência e conscientização. 

Assim, o ser humano educável e a educação humanista percorrem o caminho da percepção 

do mundo, da sua codificação. Uma percepção que ainda não implica mudança, vida nova, 

caminhos de emancipação. Implica, sim, o início de um processo de aprofundamento da 

consciência, em que os sujeitos não apenas percebem a sua contextura, mas dela fazem parte com o 

olhar de quem quer inaugurar uma nova prática.  

Assim, os homens e as mulheres vão se preparando para o exercício da autonomia. Esta 

autonomia, especialmente em Paulo Freire, é mais do que expressão categórica. Trata-se, antes, da 

experiência da busca da Liberdade, por caminhos pontilhados de riscos, de desafios e de rebeldia. 

Embora ontologicamente postulante à Liberdade, só ao ser humano, que se atreve a correr riscos, a 

Liberdade se deixa alcançar. 

Ao se apresentar como ser de relações, o ser humano se mostra perfectível, inacabado, em 

permanente devir. Movido pela curiosidade, encontra-se com a descoberta da sua vocação 
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ontológica em ser mais. Incitados pelo seu potencial crítico, utópico e transformador, homens e 

mulheres tornam o seu cotidiano uma amostra do seu projeto, tratando para que suas práticas sejam 

capazes de sinalizar o tipo de sociedade e de mundo que se acham comprometidos em edificar. É 

aqui que se insere, propriamente dito, o caráter ético da concepção freiriana, na medida em que 

trata de estabelecer critérios de conduta e de ação capazes de articular adequadamente seu pensar, 

seu sentir e seu agir (FREIRE, 1997, 18-21). 

A inquietação ética é onipresente nas obras de Paulo Freire, pois é sua a preocupação em 

articular de forma coerente teoria e prática. Isso só dá a certeza de que a visão freiriana do ser 

humano é de caráter “ominilateral”.  Feito para ser mais, o ser humano é ontologicamente chamado 

a desenvolver, nos seus limites e contextos históricos, todas as suas potencialidades materiais e 

espirituais, buscando dosar adequadamente seu protagonismo no enorme leque de relações que a 

vida lhe oferece, incluindo as relações no mundo e com o mundo, as relações intrapessoais, 

interpessoais, estéticas, de gênero, de etnia, de produção. Daí, sua ação não incidir isoladamente 

sobre cada parte, mas transforma a realidade a partir da ação sobre a totalidade. 

 Trata-se de um processo no qual a educação cumpre um papel indispensável. É a educação 

uma das forças para o desenvolvimento social. É nisso que aposta Paulo Freire. A educação deve 

ser considerada como um processo de desenvolvimento integral dos homens e mulheres, 

considerando, assim, todo o processo de formação humana, pois somente a partir disto é que o 

próprio indivíduo vai se desenvolvendo continuamente, tomando consciência das suas 

possibilidades de existência. E essa tomada de consciência só é possível pela via do diálogo com o 

mundo e com a existência própria de cada sujeito; diálogo entre sujeitos e entre contextos. É esse 

diálogo que pauta o ato educativo como ato de recriação e ressignificação de significados. É esse 

diálogo com o mundo e com os que nele habitam que torna possível o conhecimento e a relação 

entre os seres humanos e o mundo como relação epistemológica, de conhecimento. 

A aplicabilidade da epistemologia freiriana está na incursão necessária que o educador tem 

de fazer na cultura dos educandos, onde quer que eles estejam, para estruturar sua prática 

educacional. Partir do contexto e da terrenidade do próprio educando é um passo necessário para 

um agir educacional consciente e emancipador. Mas não basta saber-se situado. É necessário 

situar-se para o mais-além, para uma consciência que nos leva não apenas ao conhecimento, mas 

ao reconhecimento de novas possibilidades, a partir da consciência primeira da contextura em que 

se insere a condição humana. 

O pensamento freiriano, portanto, conduz à construção da cidadania e da humanidade. Na 

perspectiva de Paulo Freire, é necessário reconstruir o elo que une a aldeia ao universo, condição 

básica para o resgate da dimensão planetária da pessoa humana. A afirmação da humanidade 
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enquanto condição comum é o reconhecimento da diversidade cultural que permeia o humano. A 

compartimentalização do humano separa-o dele mesmo. O ser humano é a contextualização da sua 

capacidade de conhecer. Afirmar a condição humana é responder à indagação referente à posição 

de cada sujeito no mundo.  

Tal epistemologia recusa o especialismo, mas não a especialidade dialética. Aquele limita a 

compreensão do todo por pretender querer reduzir a realidade ao fragmento, à parte, distorcendo e 

falsificando o real; esta, por sua vez, é a competência necessária para, explicitando a parte, criar 

condições para visualização e restauração do todo. No especialismo, há uma restrição cíclica do 

conhecimento, repetindo-o e inibindo-o, a especialidade dialética, por sua vez, compreende a sua 

temporalidade e cria as possibilidades para sua superação em novo conhecimento. 

 É a partir disso, portanto, que acontece o processo de recriação e ressignificação de 

significados muito presentes na relação educador – educando. O conhecimento é prática curiosa de 

sujeitos que se afirmam diante de um mundo inacabado, inconcluso, em constante recriação. Só o 

diálogo e a prática da descoberta da boniteza do ato educativo são capazes de afirmar sujeitos que 

se afirmam em vista da emancipação histórica e educacional.  

Num mundo em que se afirma o fim da história, urge a necessidade de uma educação que, 

mesmo limitada em ao podendo tudo, precisa ser ato de constante devir. Diante de homens e 

mulheres oprimidos por sistemas selvagens e negadores da vida, urge a necessidade de sujeitos 

ativos, protagonistas de um agir consciente e emancipador a partir da sua criticidade, dialogicidade 

e criatividade. 

As forças da modernidade, estabelecidas no mundo pela nomenclatura de pós-modernidade, 

trazem consigo elementos importantes para um novo estilo de educação. Mas com limites, pois a 

própria existência reclama esta condição. Todas as épocas, mais ou menos objetivas e/ou 

subjetivas, contribuem enormemente com o desenvolvimento de novas etapas; ajudam-nos a 

restabelecer critérios, a retificar caminhos e a ratificar sonhos de realização. Em todas elas, porém, 

nada se concretiza sem a politicidade que nos invade e nos compõe; sem a ousadia que nos faz ir 

avante; sem o diálogo que nos faz acreditar no diferente sem perder a nossa identidade; sem o 

conhecimento consequente da nossa curiosidade, que não incute pretensão de grandeza e 

superioridade que nos torna “menos”, mas de humildade que nos torna “mais”. 
  

Diante de todas essas posturas, de cunho existencial ou epistemológico, político ou 

histórico, damo-nos conta de que toda e qualquer teoria pedagógica, por apaixonante que seja, 

é sempre limitada pela força da sua prática. Toda prática reclama um contexto, limitado      
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por natureza e, como tal, impõe limites à ideia proposta. Assim o é com a prática. Isolá-la de 

um pensar que a completa é perder-se no imobilismo do real. 

 O pensar crítico-pedagógico de Paulo Freire tornou-se uma proposta aos desafios de 

tantos contextos. Inicialmente, uma proposta de reflexão localizada, que visava ao 

desenvolvimento ou a transição do homem brasileiro de uma situação de imersão colonial 

para a emersão do desenvolvimento – ali a alfabetização era elemento importante de um 

processo que se iniciara; em seguida, a educação pensada numa perspectiva de revolução, 

onde a experiência da ação cultural seria elemento imprescindível no processo de verdadeira 

libertação e formação identitária dos sujeitos; e, por fim, uma proposta de cidadania, em que o 

confronto com as forças do poder e com o compromisso político-partidário, levaram Freire a 

pensar a educação numa perspectiva nova, na qual  o diálogo se aprimorava como elemento 

de negociação e de conquista do lugar próprio do ser humano, que é ser cidadão de um 

planeta que clama por ética e políticas condizentes com o sonho e a utopia da libertação. 

 Por mais apaixonantes que tenham sido as palavras de Paulo Freire; por mais 

empolgantes que tenha sido a sua teoria crítico-pedagógica; por mais difundida que tenha sido 

a sua maneira de pensar, de falar ou de escrever, sem exceção, faz-se presente a consciência 

de que há necessariamente um espaço existencial entre o que propomos e o que nos é possível 

realizar. Tal consciência, no entanto, não diminui a importância ou a relevância de um 

pensamento, principalmente, tratando-se do pensamento crítico-pedagógico de Paulo Freire. 

Pelo contrário: ao saber-se limitado e em condições muitas vezes impossíveis de realização, 

devido aos contextos ou às conjecturas de proposições presentes, trata-se de um pensamento 

sempre importante e relevante para a compreensão da educação no mundo hodierno. Um 

pensamento que se existencia pela via própria da pesquisa e se teoriza constantemente pelo 

debruçar-se dos sujeitos pesquisadores sobre o objeto em constante possibilidade de estudo.  
  

Se ao iniciar esta pesquisa fomos tomados pelo receio e pelo desafio, ao concluí-la 

permanece a certeza de que novos receios se somam e apaixonantes desafios se juntam. Mas 

principalmente: acreditamos que novos voos precisam retomar um voo primeiro; novas 

pesquisas precisam ser iniciadas; novos trajetos precisam ser trilhados; a nossa não será a 

última, assim como não será a única. Mas será, com certeza, um elemento a mais no incentivo 

à compreensão de elementos não tratados por nós no decorrer deste trabalho. Apesar dos 

limites, que soam em nós como condição para ir mais à frente, acreditamos ter sido possível 

contribuir com o desenvolvimento de uma reflexão que não se perdesse nas palavras, mas que 
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se afirmasse como função social do cotidiano de educadores e educandos ante sua tarefa 

pedagógica.  

Se de tudo isso não ficarem as palavras, que fiquem as intenções; se as intenções não 

se fizerem presentes, que pelo menos fique a tentativa de refletir que aqui existiu; E se, ao 

final, nada ficar realmente do que aqui foi escrito, fique pelo menos a nossa certeza de que na 

memória o inconsciente guardou as intenções, a consciência guardou as tentativas e o coração 

guardou a Esperança. E então, um dia, poderemos afirmar que “é memorável e dilacerador 

ter encarnado para muitos, durante um minuto, a esperança” (Pablo Neruda). Que este 

minuto, nessas páginas, tenha existido. E que, do minuto da vida, sejamos lançados às trilhas 

de uma história envolvida pelo tempo, grávida de plenitude e afirmada por uma educação 

capaz de crer nos homens e “criar um mundo em que seja menos difícil amar”. 
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