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                                                                                                                RESUMO 

 
 

A presente dissertação, no intuito de fornecer subsídios para uma possível influência 

do pensamento de Sócrates em Paulo Freire, desenvolve um estudo comparativo entre esses 

dois autores. Utilizaremos à metodologia da hermenêutica para analisarmos os elementos que 

constituem as bases filosóficas que fundamentam a prática pedagógica dos dois educadores 

acima mencionados, bem como, os seus instrumentários teórico-metodológicos próprios de 

suas atividades enquanto educadores. Estabelecido um corte na abordagem e no material de 

análise, a interpretação da contribuição desses pensadores se guiou por três questões básicas 

do pensamento pedagógico: a visão do educando e o sentido da vida humana como sendo a 

meta educacional, a compreensão do conhecimento e sua construção e a relação pedagógica, 

incluindo a metodologia em que ela se realiza. No caso de Sócrates a meta se concentra no 

cuidado com a própria alma, baseada numa vida virtuosa tanto na esfera privada quanto na 

pública. Os conhecimentos se possibilitam a partir de um reconhecimento que tem por base à 

própria ignorância e a relação pedagógica se realiza na maiêutica como princípio para o 

diálogo e a construção desses conhecimentos. Em Freire, encontramos a meta educacional no 

ser mais do homem no sentido de libertar-se das forças opressivas dos agentes políticos, 

econômicos e sociais. O conhecimento se constrói no confronto dos saberes populares dos 

oprimidos e das elaborações teóricas dos educadores, sendo o diálogo a forma pedagógica em 

que se dá essa mediação. A maior discordância que encontramos na comparação desses dois 

autores é que Sócrates se dirige ao individuo para ao longo do processo prepará-lo para a vida 

pública, ao passo que Freire aposta numa ação educativa coletiva, para gerar nos oprimidos, 

condições de uma vida melhor, fundamentada no respeito e na dignidade da pessoa humana. 

Em termos de aproximação no que diz respeito ao pensamento pedagógico de Paulo Freire e 

Sócrates, destacam-se os seguintes problemas: o da inconclusão da vida humana na busca 

infinita de sua realização como tarefa que norteia a existência de todo ser humano, o 

conhecimento como condição única para a liberdade dos homens, e a não imposição nem 

submissão entre o educador e o educando, por isso, a importância do diálogo para uma 

educação libertadora e igualitária. Todas esses elementos podem ser, e isso fica aberto para 

pesquisas futuras, indícios de uma possível influência do pensamento de Sócrates sobre Paulo 

Freire. 
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                                                                                                                RESUMÉ 

 
 

 La dissertation ici presentée, dans le but d’apporter paramètres pour une possible 

influence de la pensée de Sócrates sur Paulo Freire, développe un étude comparatif entre ces 

deux auteurs. Nous utiliserons la méthodologie de l’herméneutique pour analyser les éléments 

que constituent les bases philosophiques que donnent les fondements à la pratique 

pédagogique des deux éducateurs rapportés ci-dessus, et aussi leurs instruments théoriques et 

methodologiques concernants à leurs activités comme éducateurs. Après avoir établi une 

coupure de l’approche et du matériel de l’analyse, l’interprétation de la contribution de ces 

penseurs a été guidée par trois questions fondamentales de la pensée pedagogique: le point de 

vue de l’élève et l’objectif éducatif comme sens de la vie humaine, la compréhension de la 

connaissance et sa construction, et la relation pedagogique, en comprenant la methodologie 

dont elle a été realisée. Dans le cas de Sócrates l’objectif se concentre sur les soins avec la 

propre âme, basé sur une vie vertuese soit privée ou même publique. Les connaissances se 

trouvent possibles à partir d’une reconnaissance basée dans la propre ignorance et quand la 

relation pedagogique se réalise dans la maïeutique comme principe pour le dialogue et la 

construction de ses connaissances. Dans la pensée de Freire, nous trouvons l’objectif éducatif 

dans le être plus de l’homme dans le sens de se liberé des forces oppressives des agents 

politiques, economiques et sociaux. Le savoir est construit dans la confrontation des 

connaissances populaires des opprimés et des elaborations theoriques des éducateurs, étant le 

dialogue la forme pedagogique où se trouve cette médiation. Le plus grand désaccord que 

nous avons trouvé dans la comparaison de ces deux auteurs est que Sócrates se dirige vers 

l’individu, tout au long du processus, pour le préparer à la vie publique, tandis que Freire 

parie à une action éducative collective, pour donner aux opprimés de meilleures conditions de 

vie, basée sur le respect et sur la dignité de la personne humaine. Par rapport au 

rapprochement à l’égard de la pensée pedagogique de Paulo Freire et Sócrates, on met en 

évidence les problèmes suivants: celui de l’infinitude de la vie humaine dans la recherche 

d’achèvement comme tâche que guide l’existence de l’être humain, le savoir comme unique 

condition pour obtenir la liberté des hommes, et la non imposition ni submission entre le 

professeur et l’élève, par conséquent, l’importance du dialogue pour une education libératrice 

et égalitaire. Tous ces éléments peuvent être, et on laisse ouverts pour les futures recherches, 

signes d’une possible influence de la pensée de Sócrates sur Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos numa época em que as diversidades políticas, sociais e econômicas se fazem 

presentes nas mais diversas regiões e culturas, existentes em nosso mundo. Em meio a essa 

multiplicidade de hábitos e costumes, passados e repassados ao longo de gerações, certos 

valores vão sendo pensados, questionados, acolhidos e modificados, resultado de um processo 

histórico-social em que a humanidade se vê engajada.  

Em última instância, a educação, uma das mais importantes ferramentas na 

transmissão e construção destes valores, mostra-se, de toda sorte, desnorteada e 

comprometida, em meio a uma espécie de torvelinho cultural. Isso fez com que os educadores 

das mais diversas tendências e culturas começassem a refletir, por diversas vezes, o que seria 

a educação, a sua tarefa, os seus procedimentos e a sua finalidade.  

É lamentável que, pela perda ou a incompreensão destas dimensões, sejamos todos 

induzidos a tomar rumos sobre os quais sua finalidade nunca nos parecerá definida, ou pelo 

menos, jamais teremos em vista os aspectos acima mencionados.  

Torna-se evidente, com efeito, que essa tensão tem gerado, nas sociedades atuais, 

principalmente nos países em desenvolvimento, como o nosso, impasses e disputas acirradas 

em torno da ordem e do poder vigente, determinados por uma ideologia de dominação e 

submissão, presentes na cultura capitalista. Nesse caso, o povo precisa ser reeducado. Tomar 

“consciência” desta “nova” ordem e se “adequar” ao ideal desse “novo” sistema. Por isso 

mesmo, a educação foi uma das primeiras instâncias a serem atacadas e, portanto, compelida 

por este “novo” ideal que, a princípio, sempre se renova, na medida em que a própria história 

flui, num constante movimento que encontra na sua natureza, as causas de todo seu processo.          

Aqui no Brasil, durante os anos 60, por exemplo, militares de todo o país promoveram 

uma ação contra o governo democrático da época, derrubando o sistema presidencial vigente 
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até então. Isto, sem dúvida alguma, propiciou a abertura de novos horizontes para uma era que 

ficaria conhecida na história como: a ditadura militar. 

Durante duas décadas, esse país se viu afundado sob a lógica rígida e preponderante 

dos ditadores, o que acabou por ocasionar um sistema de repressão tão carrasco e cruel como 

o foi, posteriormente, no Chile e na Argentina.   

Porém, foi pela veemência do pensamento de um educador pernambucano, entre tantas 

outras iniciativas, que a educação encontrou resistências tão profundas, quanto necessárias, 

capazes de promoverem no povo uma esperança que fomentou, cada vez mais, a consciência e 

a liberdade do oprimido, frente ao opressor, numa palavra: Paulo Freire. 

 

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 na 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. (FREIRE, 1980, p. 36). 
 

Com isto, certamente, Freire conferiu à educação o status que lhe atribuiu o título de 

pedagogia libertadora. A sua obra filosófica e científica, tão intimamente unida a sua 

personalidade e humanidade, é apenas um capítulo fundamental e ainda aberto na história da 

pedagogia e da ciência da educação contemporânea.   

Em seu método educacional, Freire procurou alargar nossas concepções de mundo, 

alimentando nossos desejos e aclarando nossa consciência das causas e consequências do 

sofrimento humano. Isso, sem dúvida alguma, alimentou a possibilidade e a necessidade de 

desenvolver uma pedagogia ética e utópica, capaz de transformar a realidade social.   

 

A utopia exige o conhecimento crítico. É um ato de conhecimento. Eu não posso 
denunciar a estrutura desumanizante se não a penetro para conhecê-la. A 
conscientização está evidentemente ligada à utopia, implica em utopia. Quanto 
mais conscientizados nos tornamos, mais capacitados estamos para ser 
anunciadores e denunciadores, graças ao compromisso de transformação que 
assumimos. (FREIRE, 2001b, p. 32).    
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Neste sentido, a pedagogia de Paulo Freire, combateu e ainda combate, sob a égide da 

esperança, uma ideologia dominante que, segundo ele mesmo, ainda continuava vetando a 

liberdade dos homens e das mulheres, sonhadores de um mundo onde a justiça e a dignidade 

se façam presentes, em qualquer parte da estrutura social.   

O sistema capitalista propiciou, sem muitos ressentimentos, a desordem e o sofrimento 

do nosso povo que, há muito, sente amargamente até os dias de hoje, as consequências desta 

civilização que perdeu sua razão de ser. As injúrias e as injustiças tomaram conta da nossa 

sociedade. Nossos líderes se perderam, em meio à cobiça exacerbada e, ao povo, só restou-lhe 

o consolo das próprias lamentações.   

Não foi por outro motivo, nem de outra maneira que Freire acreditou na educação 

como um instrumento capaz de transformar e melhorar a condição de ser do homem e das 

mulheres, contrariando os efeitos de uma lógica opressora e, finalmente, contribuindo para o 

que considerava ser a vocação ontológica da espécie humana: a humanização.   

Segundo ele, a humanização consiste nas inúmeras possibilidades do ser para, ou seja, 

na sua abertura ante o mundo ao infinito. Para uma realidade que ainda está por nascer, um 

novo homem que está por vir, um novo mundo, uma nova maneira de estar sendo que se 

projeta num universo de condições buscando, na própria realização, o sentido de toda 

existência humana. Isto, em resumidas palavras, é o coração da sua ética ontológica.  

 

Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não 
é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela. 
Estar longe, ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma 
transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro 
treinamento técnico é mesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 
exercício educativo: o seu caráter formador. (FREIRE, 2004, p. 33).  

 

A humanização é um processo de abertura para o mundo. É o distanciamento, é o 

espanto, é o problematizar o mundo. É justamente nesta perspectiva que estamos entendendo 
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a aprendizagem (cf. SOFISTE, 2007, p. 47). Portanto, a educação é um processo pelo qual nos 

libertamos da nossa condição instintivamente biológica. (MORIN, 2000, p.47).   

A vocação ontológica, neste caso, é condição para; é possibilidade de; é a 

intencionalidade para o se buscar. E foi nesta perspectiva antropológica que Freire proclamou 

para a educação a chamada humanização do ser humano o que, inevitavelmente, pressupõe o 

diálogo como um instrumento necessário ao processo de formação do homem.  

Neste sentido, Freire configurou outro status à educação, na medida em que a fez 

indissociável da responsabilidade epistemológica, da investigação da realidade e do 

compromisso político para com o aperfeiçoamento de toda humanidade. O que vale dizer, 

para a efetivação do seu processo humanizador. Segundo Freire, isso só é possível,  

 

[...] porque se projeta intencionalmente além do limite que tenta encerrá-la, pode a 
consciência desprender-se dele, liberar-se e objetivar, transubstanciando o meio 
físico em mundo humano.  
A “humanização” não é adaptação: o homem não se naturaliza, humaniza o mundo. 
A “humanização” não é só processo biológico, mas também história. [...] Em 
outros termos: objetivar o mundo é historicizá-lo, humanizá-lo. (1980, p. 8,11).  

 

Em certo sentido, há várias razões que explicam os motivos pelos quais Freire 

desenvolveu um método pedagógico, capaz de combater a opressão, em detrimento de uma 

educação neutralizadora e ingênua. Entre elas, encontramos nas suas obras, uma vasta 

apropriação na área do conhecimento filosófico, que conflui para um pensamento 

emancipatório.  

Esta foi, certamente, a área do conhecimento que maior influência exerceu sobre seu 

pensamento pedagógico, sendo esta, sem dúvida, a chave para adentrarmos no âmago do seu 

pensamento e elucidarmos questões, até então, pouco, ou ainda, não esclarecidas. A esse 

respeito, Calado nos fala que: 

 

Sua curiosidade epistemológica, no entanto, o estimularia a empreender vôos cada 
vez mais ousados, no plano filosófico [...] Em seus escritos, aparecem não raro 
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referências – é claro que uns mais e com maior densidade do que outros – a autores 
tais como Sócrates, Aristóteles, Hegel, Marx, [...] (2001, p. 38). 
 

O autor ainda nos aponta, em outra passagem, afirmando com bastante clareza, sobre 

uma forte influência do pensamento socrático nas obras de Paulo Freire e nos diz, em suas 

palavras, que: 

 

Situações, passagens e relatos diversos há, em que se nota, por exemplo, uma clara 
influência socrática, sem que venha acompanhada necessariamente da respectiva 
referência. [...] de tal modo Freire incorpora a inspiração socrática, que ela lhe 
sobrevém naturalmente como coisa tomada sua. (Ibdem, 2001, p. 39).  

 

A princípio, Calado parece nos mostrar que, de fato, existe uma influência direta do 

pensamento Socrático nas obras de Paulo Freire. Todavia, essa problemática não se encontra 

devidamente aprofundada na literatura pedagógica. Nem o próprio autor procura fazer isto, 

pelo menos foi o que constatamos em nossas investigações.  

Tentar explicar como o pensamento freireano foi influenciado por Sócrates, 

significaria procurar na própria vida de Paulo Freire, em seus escritos, indícios em que ele 

mesmo afirma que tal posição ou que tal forma de pensar lhe chamou atenção em Sócrates, o 

que ele, pelo que nos consta, não fez. Ou, ainda, poderíamos também procurar nas obras de 

Freire confirmações diretas sobre esta possível influência, mas também não encontramos.  

Então, neste caso, nos restaria como única opção para o cumprimento desta tarefa, a de 

verificar esta possível influência, procurar fontes históricas, como fontes orais, por exemplo, 

coletando relatos em que o próprio Paulo Freire tivesse afirmado ter sido influenciado pelo 

pensamento de Sócrates. Uma vez isto feito, teríamos que juntar todos os indícios 

encontrados, como as obras de Platão, principalmente os diálogos socráticos, fazendo 

observações e comparações no próprio texto. Tudo isso poderá juntar indícios para, agora sim, 

mostrar que Paulo Freire, de fato, se inspirou no pensamento socrático.  
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Portanto, esta seria uma pesquisa exaustiva, de fontes diretas e indiretas, via de regra 

de difícil acesso, para demonstrar se houve uma influência de pensamentos como nos mostra 

Calado (2001). Isto, sem dúvida, não foi possível de efetivarmos, no tempo e espaço 

disponíveis em nossos estudos. Uma pesquisa desta natureza, feita com seriedade, extrapola o 

âmbito de uma dissertação de mestrado. 

Por conseguinte, visto que Calado (2001) só afirmou e não se aprofundou em sua 

questão, como também, pela nossa impossibilidade de realizar isto numa pesquisa de 

condições restritas, como a que se procede aqui, procuramos modificar o foco, ou seja, 

desenvolver um estudo comparativo entre Sócrates e Paulo Freire, sem pretensões de 

identificar se, de fato, houve ou não influências diretas do pensamento socrático em Freire. 

Essa comparação vai se concentrar em três temáticas que são centrais à compreensão da 

proposta pedagógica dos dois pensadores, a saber: o sentido da vida humana como a meta 

educacional, o conhecimento e sua construção e a questão do método e a relação entre o 

educador e o educando.   

Estes são, basicamente, os três alicerces sobre os quais, a partir de agora, irão se 

sustentar toda discussão e análise deste trabalho, o que nos permitirá fazer um estudo 

comparativo entre Sócrates e Paulo Freire, frente a estas questões.  

Portanto, é aqui que nos deparamos com o objetivo central desta pesquisa: investigar, 

mais detalhadamente se, de fato, existe uma sincronia entre a forma e a atenção que Sócrates e 

Paulo Freire deram à meta educacional, ao conhecimento e a sua construção, bem como ao 

método e a relação educativa entre mestre e aprendiz. Assim sendo, quais são as 

aproximações e distanciamentos? 

Esses objetivos se justificam, num primeiro instante, pela impossibilidade, que ora se 

apresenta, na tentativa de demonstrar uma possível influência do pensamento socrático sobre 

Paulo Freire, o que, sem dúvida, Calado (2001) não fez. Por outro lado, a partir do momento 
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em que traçamos as três dimensões acima mencionadas, fica não menos árduo, mas 

efetivamente possível de realizarmos o trabalho aqui proposto. Uma vez que, torna-se 

descartada a viabilidade de tentar mostrar se houve influência ou não.   

Neste caso, como se faz notar, não se trata de tentar provar, via fontes históricas, a 

influência de Sócrates sobre Paulo Freire, o que não parece viável nesta pesquisa. Propomos 

investigar em que ponto existe uma aproximação de pensamentos entre estes dois educadores, 

que, por si só, poderia ser indício de uma possível relação, constituindo, dessa forma, um 

imprescindível ponto referencial. Com isso, analisaremos, em profundidade e rigor, as 

possíveis aproximações e afastamentos utilizando, neste caso, a metodologia da hermenêutica.  

A escolha pela hermenêutica, como metodologia desta pesquisa, não foi ao acaso. 

Trata-se, outrossim, tanto por ensejar uma autocompreensão, uma autocrítica da prática 

pedagógica, quanto por dar condição a que se produzam novas interpretações sobre o cerne da 

formação educativa do ser humano, que, neste caso, busca o entendimento e a dimensão 

criadora nas múltiplas possibilidades de abertura dialógica, próprios da hermenêutica. (cf. 

HERMANN, 2002, p. 90).  

A hermenêutica, atualmente, se vê compreendida de duas formas distintas. Portanto, 

interligadas entre si, gerando possíveis equívocos, em torno da sua própria compreensão. Se, 

de um lado, vemos a hermenêutica como uma metodologia que procura interpretar os mais 

diversos aspectos numa relação sujeito/objeto, por outro, encontramos várias abordagens, se 

olharmos para um campo mais abrangente, como um modo de filosofar. Assim defendiam 

Heidegger, Gadamer e Paul Ricoeur. Para esses filósofos, a hermenêutica não é uma mera 

metodologia mas, antes de tudo, uma filosofia.        

Portanto, não é do nosso interesse entrar na filosofia, para dessa forma fazermos uma 

interpretação de Sócrates e de Paulo Freire, a partir de uma compreensão mais 

especificamente filosófica. Neste caso, utilizaremos da hermenêutica apenas seu 
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instrumentário de investigação, o que vem justificar o uso como metodologia desta pesquisa. 

Certamente, como nos diria Palmer (1969, p. 19), é exatamente pela sua capacidade de 

interpretação e pelo seu dinamismo, que a própria hermenêutica se utiliza para manter uma 

correlação de interpretações entre homem e mundo, sujeito e objeto, a fim de se embrenhar no 

próprio objeto a que se investiga.  

  Esta compreensão inicial vai se aprofundando cada vez mais no objeto estudado. O 

objeto, por sua vez, modifica o sujeito que acaba gerando novas questões e outras 

compreensões, em relação ao próprio objeto, que retorna ao sujeito, mais uma vez 

modificado. Percebe-se, naturalmente neste ciclo, daí o nome ciclo hermenêutico, que o 

objeto tem diversos direcionamentos e que cada objeto direcionado se encontra num 

determinado contexto, que traz em si temáticas e entendimentos específicos. Neste caso, a 

busca pela compreensão desse objeto só pode se efetivar, no momento em que também se 

busca compreender o contexto em que ele próprio (o objeto) se faça presente e atuante. Esse 

fato já comprovado nos primeiros teóricos da hermenêutica, como Schleiermacher, por 

exemplo, vem nos reforçar que,   

   

[...] a inseparabilidade do sujeito e do objeto, uma vez que a compreensão 
hermenêutica se dá pela inserção daquele que compreende no horizonte da história 
e da linguagem, as quais são aquilo mesmo que deve ser compreendido; o 
condicionamento de toda expressão do humano a um determinado horizonte 
lingüístico, o que inclui também o resultado da compreensão, portanto, a própria 
ciência; a circularidade entre o todo e o particular, ou a mútua dependência 
constitutiva entre a parte e a totalidade, que impossibilita a compreensão por mera 
indução; e, por fim, a referência a um ponto de vista, ou pré-compreensão, a partir 
do qual se institui todo conhecimento, que estabelece a prioridade da pergunta 
sobre a resposta e problematiza a noção de dado empírico puro. (2006, p. 8). 

   

No caso de Sócrates e de Paulo Freire, nos deparamos com certos problemas de 

natureza metodológica. Não foi por acaso que, para a realização desta pesquisa, selecionamos 

alguns textos que tratam a questão do saber socrático, mais especificamente, como aqueles 

que também tratam, mais de perto, o problema ontológico em Paulo Freire. Conforme atestam 
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os biógrafos, o próprio Sócrates nada escreveu, e isto nos limitou muito a fazermos 

interpretações dos indícios deixados pelos seus discípulos.  

O mais importante, sem sombra de dúvidas, entre eles é Platão. A questão 

hermenêutica que se coloca é, porém, como tratar as demais fontes como Xenofonte, 

Aristófanes e Aristóteles, cujas imagens que fornecem de Sócrates em variados aspectos são 

muito destoantes. Não vamos discutir essas questões nesse momento, em que meramente 

indicamos a hermenêutica como procedimento metodológico da nossa pesquisa. Preferimos 

abordar e justificar as nossas opções interpretativas no momento em que apresentamos o que 

consideramos ser o pensamento socrático.      

Já no que concerne a Paulo Freire percebemos, no decorrer desta pesquisa, que 

existem modificações em seu pensamento, o que nos ficou constatado ao encontrarmos, nas 

nossas pesquisas, interpretações tão distintas nas literaturas sobre esse autor. Sem dúvida, as 

mudanças de conceitos e temáticas encontradas, na sequência das suas inúmeras obras, nos 

levaram a procedermos com Paulo Freire, da mesma forma como procedemos com Sócrates. 

As questões de escolha dos textos e das épocas em que foram escritos devem-se, no momento 

em que apresentamos e justificamos, o que consideramos ser o pensamento pedagógico dele 

nesse período.    

Portanto, a metodologia hermenêutica constitui as bases de interpretação de um 

horizonte que não se esgota na simples análise de uma dimensão epistemológica, mas se vale 

nas experiências vivenciadas pelo sujeito que se abre no, para e com o mundo, construindo e 

reconstruindo a realidade num universo interpretativo.   

Neste caso, a escolha pela metodologia aqui utilizada, não poderia ser outra senão a 

hermenêutica, uma vez que tanto o pensamento socrático quanto o freireano, pressupõem o 

diálogo – correlação – como instrumento apropriado e insubstituível à sua compreensão.  
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Com o intuito de atingir tais finalidades, inclusive para uma melhor compreensão por 

parte do leitor, optamos por estruturar o trabalho em três capítulos.  

No primeiro, veremos como Sócrates se debruça sobre a questão da meta educacional, 

o conhecimento e sua construção e, por último, o método e a relação entre educador e 

educando. Entretanto, para entendermos a fundo seu pensamento e sua crítica ao ideal 

educativo sofístico, se faz necessário trabalharmos anteriormente com os chamados sofistas. 

Estes, também eram conhecidos como “professores da eloquência”, 1 que negavam toda e 

qualquer possibilidade de desvendar o princípio que constitui a unidade de todas as coisas 

(arché) ou a realidade última delas. 2 

O segundo capítulo é dedicado a uma análise e apresentação de como a pedagogia 

libertadora, desenvolvida por Paulo Freire, seria capaz de libertar os homens oprimidos da sua 

condição desumana, e, portanto, excludente. Certamente, também em Paulo Freire, 

analisaremos estas questões, à luz das três categorias apresentadas como o eixo de análise 

desta pesquisa, sem a qual não seria possível fazer um estudo comparativo entre ele e 

Sócrates.    

E, por fim, apresentaremos uma análise comparativa das reflexões dos dois 

pensadores, mostrando os elementos comparados nesta pesquisa que, por ventura, venham a 

se aproximar como, também, se distanciar entre si, proporcionando desta maneira o resultado 

esperado neste trabalho.  

 

 

 

                                                
1 Como também eram chamados, principalmente por ensinar aos jovens atenienses o uso correto e hábil das 
palavras, necessárias principalmente para a ascendência da vida política, no âmbito da pólis.  
2 Acreditavam os sofistas, que as discussões travadas em torno dos problemas da arché nunca chegariam a um 
fundamento comum, simplesmente, por serem todas relativas e, portanto, indefinidas. Protágoras, por exemplo, 
acreditava que o homem seria a medida de todas as coisas, e buscava fundamentar o conhecimento humano, a 
partir das impressões sensíveis, se fazendo valer, relativamente, das experiências e circunstâncias em que se 
origina.   
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       CAPÍTULO I 

O PENSAMENTO SOCRÁTICO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO DO HOMEM GREGO 

 

 
Antes de adentrarmos no presente capítulo, que tem por objetivo analisar 

primeiramente o tipo de educação apregoada pelos sofistas e, na sequência, como o 

pensamento socrático combateu este ideal formativo para anunciar, no espírito humano, um 

novo tipo de homem, se faz necessário mencionar as fontes de investigação utilizadas na 

confecção desta parte da pesquisa. Principalmente, em se tratando do Sócrates, uma vez que 

este, como já mencionamos, nada escreveu e, com certeza, isto nos limitou a fazer 

interpretações dos indícios encontrados nos diálogos e fragmentos deixados pelos seus 

discípulos.  

Não é menos verdade que o fato de que Sócrates nada escreveu, gerou entre seus 

intérpretes uma grande discordância. Alguns, inclusive, chegando até mesmo a duvidar da sua 

real existência, afirmando simplesmente que ele seria um personagem fictício, inventado 

pelos seus supostos discípulos. (MONDOLFO, 1972, p. 17). 

Antes de prosseguirmos, é importante esclarecer também que não é nossa intenção 

tentar resolver este antigo problema da filosofia e da filologia, a respeito da existência e do 

verdadeiro pensamento de Sócrates. Esta tensão, para o nosso entendimento, parece ser um 

trabalho reservado para os filólogos e os filósofos, dentro das possibilidades de interpretação 

que eles oferecem. Portanto, buscamos aqui uma compreensão que se torna mais frutífera para 

a discussão na esfera educacional, justamente por ser tratada dentro de um consenso 

provisório e aceito, quase que unanimemente.  

Voltando, então, ao problema das fontes, surge a seguinte pergunta: quais as obras 

que, de fato, são aquelas que proporcionam uma relativa segurança nas informações que aqui 
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buscamos, para falar sobre o pensamento socrático e, além do mais, o que nos assegura a 

possível veracidade destas informações? 

No decorrer dos nossos estudos, percebemos que existe uma aceitação consensual de 

alguns pensadores como, por exemplo, Nietzsche e Kierkegaard, que localizam os ideais 

centrais e fundamentais de Sócrates nos escritos deixados pelos seus discípulos. Isso não é um 

consenso total, mais existe um número significativo de especialistas (Jaeger, Mondolfo, 

Reale) que concentram suas pesquisas no pensamento socrático, nas descrições da forma 

como ele viveu e em seu contexto de atuação. Com base nesses informes procuraremos nos 

guiar, não podendo evitar deixar margens de dúvidas e outras possibilidades de interpretações. 

Sendo assim, procuraremos nos fundamentar em autores e estudiosos que, de forma mais 

genérica, aceitam Platão e Xenofonte como aqueles que se aproximam da personalidade e do 

pensamento de Sócrates.      

Ao se buscar uma compreensão a respeito do pensamento socrático, já que ele nada 

escreveu, optamos como bibliografia central desta pesquisa os Ditos e Feitos Memoráveis, a 

Apologia Socrática de Xenofonte e alguns dos primeiros diálogos de Platão chamados 

também de diálogos socráticos, dentre os quais veremos: A defesa de Sócrates, Críton, 

Fédon, o Laquete, o Cármides, o Eutidemo e o Hípias Maior. Entretanto, não consideramos 

como bibliografia desta pesquisa o poema As Nuvens de Aristófanes, por considerarmos a 

obra inviável para o nosso estudo, uma vez que nela encontramos indícios de um Sócrates 

que, provavelmente, jamais existiu.  

Utilizaremos, também, além dos diálogos de Platão e de Xenofonte, o aporte de alguns 

especialistas, já mencionados anteriormente, que pesquisaram e escreveram sobre a cultura e 

o pensamento na antiguidade helênica.   
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Cabe, aqui, darmos alguns esclarecimentos de como chegamos a estas escolhas. 

Segundo alguns autores, peritos na linguagem e no pensamento grego clássico, 3 seriam estes 

alguns dos diálogos pertencentes à primeira fase da obra de Platão. A distinção dessas fases se 

dá através de um método filológico chamado estilometria (cf. IGLESIAS, 2003, p.11) onde, a 

partir do estilo literário encontrado nas obras, se procedem análises de sequência e 

agrupamento dos escritos de um autor antigo.  Dessa forma, esses estudos nos fornecem uma 

idéia bastante aproximada do que realmente seria o pensamento e o método socrático. 4     

Nas palavras de Iglesias (2003 p.14), a maioria dos intérpretes, com importantes 

exceções, aceitam que os primeiros diálogos de Platão retratam, de maneira fiel, o método 

socrático de questionamento e apresentam certas teses que constituem a “ética socrática”. As 

nossas análises vão considerá-los como base da interpretação. Isso não significa que, em 

outros diálogos de Platão, possam aparecer atitudes ou pensamentos que ainda caracterizam o 

Sócrates. Com essa cautela, procuramos nos apoiar, também, em alguns diálogos não 

propriamente socráticos. 5 E isso, às vezes, funciona como um alerta para as diferenças, nas 

afirmações que consideramos socráticas ou platônicas. 

Nesse caso, encontramos, em quase todos os diálogos de Platão, personagens dos 

chamados grupos dos sofistas ou discípulos deles, como parceiros dialógicos nas obras de 

Platão. Certamente, identificamos nesses diálogos, algumas diferenças que caracterizam o 

estilo próprio a que cada uma delas está submetida. Talvez, uma dessas diferenças seja a de 

que, nos primeiros diálogos, Sócrates se restringe a uma argumentação ou argumentações que 

demonstram a inconsistência dos próprios discursos dos sofistas e a possibilidade de encontrar 

alguns pressupostos, além do relativismo proposto por estes.   
                                                
3 Utilizamos nesta pesquisa, o aporte de textos secundários, necessários para a compreensão do pensamento 
antigo, principalmente aqueles que dizem respeito a Sócrates. Sendo assim, se fez necessária a consulta de 
autores peritos que estudaram e escreveram sobre o pensamento clássico, tais como: JAEGER (2001), 
MONDOLFO (1973), VAZ (1999), REALE (1993), Etc... 
4 Mostraremos mais adiante, na página 57 mais precisamente, as fases do referido método.  
5 Esse mesmo procedimento se justifica na própria forma de como o Warner Jaeger pesquisou o pensamento 
socrático. Ele também se utiliza dos diálogos, nos trechos que correspondem com as afirmações comuns nos 
diálogos socráticos. (cf. JAEGER, 2001, p. 493-580).    
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Cabe-nos, neste trabalho, caracterizar primeiramente o pensamento dos sofistas, a 

maneira de tratar as questões da verdade e da convivência humana, para depois contrapor, a 

esse pensamento, a crítica socrática e a forma dele desenvolver um diálogo na busca da 

verdade.  

Em linhas gerais, mostraremos, neste capítulo o tipo de educação proferida pelos 

sofistas aos jovens e adultos atenienses do seu tempo, e o uso da arte retórica e de técnicas 

especializadas para o sucesso na vida política. Em contrapartida, apresentaremos como 

Sócrates combateu este tipo de educação, apregoada pelos assim chamados “mestres da 

retórica”, que visavam unicamente o ensino pragmático para o sucesso na vida privada e na 

vida pública da Pólis. 

Neste caso, Sócrates, em seu método educacional, tentou nos mostrar, que a formação 

própria do ser humano não se encontra nos limites de uma dimensão que se esgota na 

realidade sensível e, portanto, mundana. Para ele, o bem mais valioso, o que merecia toda a 

nossa atenção e cuidado seria a nossa própria alma, sem a qual, nenhuma vida se torna 

verdadeiramente humana.        

 

1.1. Sócrates e os Sofistas 

Sem dúvida alguma, à primeira vista, a Grécia antiga seria o lugar mais inusitado de 

onde se poderiam esperar tantas contribuições lúcidas à civilização ocidental. Certamente, foi 

dela, além de outros povos, que o ocidente recebeu mais elementos do que qualquer outra 

sociedade da Antiguidade. Auxiliados por um clima ameno, a proximidade do mar e o 

surgimento da filosofia, através do desenvolvimento das artes e das ciências, conseguiram 

edificar uma civilização cujos reflexos se fazem notar até hoje, nos processos educativos que 

fazem parte do patrimônio cultural do ocidente. 



 31 

O primeiro povo a enfrentar, filosoficamente, os problemas da arché, ou seja, na busca 

e compreensão de um elemento que constituísse a natureza como um todo, e a questionar 

sobre a possibilidade de se ensinar à virtude ou não, foram os gregos. Em princípio, 

procuravam na physis 6 (natureza), o elemento constituinte de tudo. Posteriormente, o 

resultado desta infindável busca, em particular para o Protágoras, sofista renomado pela sua 

habilidade intelectual, resultou num impasse que perpetuou todo pensamento filosófico e 

educacional para o povo daquela época, a saber: seu extremo relativismo (SCOLNICOV, 

2006, p.19).  

A filosofia na Grécia tem origem com os filósofos da natureza, Tales de Mileto, 

Anaximandro e Anaxímenes, que se apoiavam na physis tentando encontrar o elemento último 

de todas as coisas.  7 No período em que esta filosofia surge, o sistema educacional era um 

sistema absolutamente tradicional, isto é, fundamentalmente baseado na mitologia dos 

grandes poetas, principalmente nos poemas de Homero. Esse ideal de formação, baseado na 

figura heróica do homem integral, que ganha dos Deuses as virtudes que o tornaria um 

semideus, faria de um simples homem um bem-nascido, de sangue divino. (cf. JAEGER, 

2001, p. 337).    

Neste período, a grande maioria dos gregos estava sendo educada dentro dessa lógica, 

principalmente aqueles de classe mais favorecida, por pertencerem à progênie dos nobres 

escolhidos pelos Deuses. É fácil, por exemplo, encontrarmos nos diálogos de Platão, trechos 

em que muitas discussões pesam sobre a Ilíada e a Odisséia, mostrando sua relação cultural e 

formativa para o povo daquela época.    

                                                
6 Seguramente, o conceito de physis – natureza – para eles é muito mais amplo que o conceito moderno, 
principalmente depois da física newtoniana, que entendia esta como um jogo de forças correlacionadas. Para os 
gregos, esta natureza não só assumiria uma dimensão “física” como também metafísica, racional (logos), social, 
política, religiosa, filosófica e educacional. Em outras palavras, natureza não é algo distinto do homem e da sua 
cultura. Tudo é physis. Nesse sentido, pode-se dizer que foram eles, o primeiro povo a enaltecer a razão como 
instrumento a serviço do próprio homem.  
7 Para os pré-socráticos, estes problemas giram em torno da tentativa de descobrir se na natureza há um princípio 
fundamental para todas as coisas. Ex: para Tales de Mileto o princípio da physis seria a água, Anaximandro o 
apeíron (o indeterminado), Anaxímenes A pneuma apeíron (o ar), Pitágoras os números etc...    
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Na verdade, o grande impasse que girou em torno do pensamento filosófico deste 

período, foi o surgimento de diversas teorias, com o intuito de explicar a origem de todas as 

coisas. Neste caso, a filosofia grega se apresenta como um conjunto de propostas, embora 

diferentes entre si, sobre a realidade última das coisas. Nesse contexto, os filósofos 

naturalistas começam a ganhar destaque, tendo em vista o posicionamento que cada um 

assume sobre o objeto investigado.        

Mais especificamente, as idéias de dois filósofos pré-socráticos – Heráclito e 

Parmênides – geraram um impasse em torno dessas reflexões sobre a natureza. Este foi um 

dos problemas centrais que motivou todo o relativismo sofistico e, consequentemente, suas 

implicações para a formação do homem grego. 

O primeiro, nesse caso, defendia a tese de que a natureza está imersa num eterno devir. 

E, para comprovar a veracidade do seu pensamento, criou a imagem do homem e do rio: 

“Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas...” (BORNHEIM, 2000, 

Frag. 12). 

“Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque outras são as águas, outra é a 

margem do rio, etc... Toda substância mortal está numa eterna mudança, inclusive os homens: 

Descemos e não descemos no mesmo rio; somos e não somos...” (Ibidem, Frag. 49a).  

Em contrapartida, Parmênides acreditava na imutabilidade do ser. Certamente, o que 

perpassou todo o seu pensamento foi a seguinte fórmula: “o ser é, e o não-ser não é. Só 

podemos falar daquilo que é, o não ser é inconcebível, inefável, inexprimível, pois pensar e 

ser são o mesmo...” (Ibidem, Frag. 3). Portanto, o ser sempre é o que é; não teve início nem 

terá fim, é incorruptível; não pode ser gerado.  

A questão é: tudo flui, ou as coisas são imóveis na sua natureza? Se afirmo a primeira 

proposição, não posso conhecer as coisas, porque elas estão em constante mudança. Se 
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defendo a segunda, perco a oportunidade de conhecer a realidade como ela se mostra na sua 

mutabilidade.   

Estas duas formas, antagônicas entre si, de se pensar o ser como princípio de todas as 

coisas, trazem, consequentemente, novas formas de observar a realidade, e com isso atraem 

problemas que perpassam toda a história do pensamento educacional, presente naquela 

cultura.     

Nesse caso, especificamente, nos deparamos com o auge das diferentes percepções nas 

posições assumidas pelos filósofos desse período. Essas múltiplas percepções vão desaguar 

diretamente na pólis, que vai ser questionada, a partir dessas diversidades, para supra-sumir-se 

numa nova forma de pensamento.    

A exemplo disso, inicialmente na Grécia helênica, sua estrutura governamental era 

baseada no sistema monárquico, governada por Reis e Rainhas. Isso, pouco a pouco, foi se 

modificando para uma sociedade mais aristocrática, governada agora pela nobreza que, por 

sua vez, com o passar do tempo, acabou perdendo espaço político até a sua total extinção do 

poder. (cf. JAEGER, 2001, p. 26, 250, 270, 273). 

Estas decadências sucessivas de governos, que marcaram profundamente alguns 

períodos do império helênico, encontraram as mais diversas razões para mostrar o quão são 

insustentáveis até as mais sólidas e perfeitas estruturas governamentais de uma sociedade 

“desenvolvida”. Para comprovarmos esse fato, simplesmente basta-nos ver de que maneira se 

processavam as guerras neste período.   

Em princípio, só os heróis lutavam. Depois, foi se tornando necessária a participação 

do povo, nas batalhas travadas em torno da Grécia. A partir desse fato, estes ganharam poder 

e começaram a ter participação nas discussões políticas intervindo, dessa forma, nas decisões 

tomadas a respeito da pólis. Isto foi, paulatinamente, um fator decisivo para uma parte da 

sociedade grega, por se estabelecer, neste momento, a forma democrática de governo (Ibdem, 
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p. 374-375). A partir de agora, o cidadão comum começa a conquistar alguns direitos 

públicos, que antes lhes eram privados.  

Entretanto, devido a este novo sistema de governo democrático em que uma fração da 

sociedade grega estava começando a participar, levanta-se contra eles uma minoria dos 

círculos aristocráticos. Estes esperavam, a qualquer custo, a hora certa de avançarem para 

arrancar, dos braços da mãe Grécia, todo o seu potencial que a elevou ao status de berço da 

cultura ocidental. (Ibdem, p. 491-492). 

Nesse contexto, a Grécia abre seus portões para o estrangeiro, entra em contato com 

outras culturas distintas da sua e, por conta disso, aumenta o questionamento sobre a verdade 

única das coisas. Nesse alargamento cultural, passa a existir uma multiplicidade em todos os 

aspectos. As opiniões são as mais diversificadas possíveis. Várias formas de governo se 

estabelecem em terreno grego. Os valores éticos se misturam. Novos deuses são introduzidos; 

diversos regimes políticos são adotados e, a esta altura, o mundo helênico se torna palco de 

muitas manifestações culturais, fruto de toda essa miscigenação. (cf. JAEGER, 2001, 339).   

Com o advento da democracia e a supervalorização da oratória, o aparecimento dos 

sofistas foi quase que inevitável. As questões da physis foram perdendo, cada vez mais, 

espaço para os problemas políticos, sociais, educacionais, entre outros. Para eles, a antiga 

discussão travada em trono da arché não tinha mais sentido, pois a gnosiologia é relativista e 

cética, portanto, incomensurável. A partir de agora, impera o utilitarismo, como veremos na 

clara posição de Scolnicov,  

 

Os sofistas do século V fizeram-nos aguadamente conscientes de que não é a 
verdade que move os homens à ação, mais a persuasão; não o que é em si, mas o 
que parece para quem assim parece. [...] “Ser” é um verbo incompleto. Nada é (ou 
melhor, nada é tal ou qual) em si mesmo. Tudo é tal ou qual para alguém, num 
tempo tal. (2006, p. 20).  

 

A esta altura, com o aumento do poderio comercial, do espírito cosmopolita e a subida 

da nova classe de cidadãos livres, porém não aristocráticos aumenta, no mundo helênico, o 
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espírito de inquérito e de crítica, especialmente no que é pertinente à organização e 

administração da coisa pública. Com isso, a educação sofre drásticas transformações. De fato, 

os sofistas surgem em resposta às necessidades que socialmente, correspondem ao desejo de 

uma nova forma e de um novo conteúdo para se pensar o desenvolvimento do processo 

educacional, na sua funcionalidade em relação à sociedade em processo de formação.  

Nessa nova atmosfera cultural, tudo é objeto de questionamento: costumes, valores, 

instituições e modos de pensar que conduziram o processo educativo a adequar-se às novas 

necessidades de uma sociedade, prestes a surgir. Baseados nessa nova demanda, por 

participação efetiva no trato dos assuntos da cidade, os sofistas buscavam garantir aos seus 

discípulos vantagens políticas e êxito nos assuntos comerciais.  

Como recorda Jaeger (2001, p. 383), com a ajuda dos sofistas, o jovem ateniense 

pode alcançar a capacidade de persuadir e manipular as massas – a arte retórica – pois 

Atenas vivia a nova experiência da democracia. Essa nova experiência tornava mais fácil a 

propagação e a abrangência com que a retórica circulava nos meios educacionais. Essa 

facilidade, concomitantemente, gerou um poder de manipulação por parte daqueles que a 

praticavam – os sofistas. Górgias, um renomado orador, define essa arte, a da retórica, como 

a capacidade de persuadir o outro. Num diálogo de Platão, Górgias mostra a capacidade que 

a retórica tem de convencer seu interlocutor, fazendo-o acreditar numa verdade geralmente 

falseada. Portanto, ele nos mostra que: com este poder, farás dos teus escravos o médico, o 

professor de ginástica, e até o grande financeiro chegará à conclusão de que arranjou 

dinheiro não para ele, mas para ti, que sabes falar e que persuades a multidão. (cf. PLATÃO, 

Górgias, 452e).  

De fato, o que se tem de novo na pólis é o despertar de uma sentida necessidade de 

participação pública. Porém, há aqui um ponto delicado na própria formação do pensamento 

filosófico que deve dar suporte técnico a essa nova demanda social. Esse ponto tem uma 
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natural relevância, pois é justamente a ele que Sócrates se opõe. E a razão é simples: para os 

sofistas, uma vez que não há consenso sobre a capacidade do homem conhecer já que, tanto 

os sentidos quanto a razão, podem nos induzir ao erro, conclui-se que não há verdade 

universal e normas morais absolutas. Um dos maiores, se não o maior representante desse 

pensamento foi Protágoras, afirmando ser o homem a medida de todas as coisas, das que são, 

enquanto são, das que não são, enquanto não são. (BORNHEIM, op. cit., Frag 1d). Basta, 

unicamente, aprender aquilo que ajuda a chegar ao poder público. 

Esta posição relativista e radical do Protágoras acarretou, para a educação, um impasse 

de grandes proporções, a saber: se, de fato, a virtude poderia ser ou não ensinada. Para este 

(Protágoras), a excelência é desprovida de qualquer processo intelectual, por isso mesmo, ela 

não pode ser ensinada, ou seja, a excelência humana não se trata de um saber, um 

conhecimento, por isso mesmo ela não pode ser instituída no homem via educação. 

Paradoxalmente, seu relativismo mais uma vez, em contraposição ao pensamento socrático, 

despenca sobre si mesmo e entrega-se aos braços que se retorcem diante da vulnerabilidade 

do seu pensamento.  

Como assinala Jaeger,   

 

Sócrates, que não achava a virtude suscetível de ser ensinada, agora busca provar 
por todos os meios que a virtude é, sob todas as formas, um saber; e Protágoras, 
que a considerava matéria apta para o ensino faz, ao contrário, grandes esforços 
para demonstrar que ela é tudo menos um saber, com o que se torna materialmente 
discutível a possibilidade de ensiná-la. (2001, p. 644). 
       

Ao seu lugar, em contrapartida ao pensamento de Protágoras, para Sócrates, a 

competência técnica, que desconhece toda preocupação com o conteúdo ético e moral do 

processo educativo como conhecimento, e que despreza a racionalidade como guia da 

instintividade humana, só pode levar à tragédia pessoal e à desintegração da sociedade.  

Sócrates, sem dúvida, ao tratar da ética e da moral como os elementos fundamentais 

para a constituição dos valores mais autenticamente humanos, coloca, no centro da sua 
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proposta educacional, uma nova maneira de se fazer e de se pensar um novo homem e o seu 

mundo.     

Portanto as questões: o que é melhor ensinar? como é melhor ensinar? e para que 

ensinar? (JAEGER, 2001, p. 538) certamente, enriqueceram as reflexões filosóficas sobre a 

educação na antiguidade, e nas diversas teorias pedagógicas que se desenvolveram ao longo 

da história da educação, no ocidente.  

Entretanto, apesar das críticas que Sócrates levantava contra a preponderância 

unilateral e exclusiva da retórica, tal como foi proposta pelos sofistas, Atenas continuava a ser 

palco de lutas entre uma filosofia relativista que tem como base a retórica e a filosofia 

“redentora” socrática. O conteúdo de ensino dos sofistas consistiu, principalmente, no estudo 

da gramática e da etimologia, isto é, os instrumentos utilizados por um orador. 

Segundo Sócrates, a formação da pessoa humana depende do desenvolvimento da 

virtude moral, virtude que pode ser alcançada por intermédio da educação, pois resulta da 

reflexão e análise cuidadosa das atividades práticas de cada um. Ou como o próprio Sócrates 

nos adverte, nessa passagem que: “uma vida irrefletida não vale ao homem vivê-la”. (cf. 

PLATÃO, 1979, 38a).  

Esse processo leva o “educando” 8 a perceber os verdadeiros interesses do homem, 

bem como onde encontrá-los. Nisso, mais uma vez, Sócrates se opõe, inteiramente, aos 

sofistas. O conhecimento não pode ser instrumentalizado como meio de acesso ao poder 

político, mas sim deve servir de meio para alcançar a categoria fundamental que liberta todo 

homem das suas paixões instintivas, numa palavra: a areté.9  

Caso contrário, a educação só conduzirá o homem a ser escravo das suas ambições e 

desejos desenfreados. A própria sociedade estará condenada à extinção, se seus membros só 

                                                
8 Sócrates preferia chamar seus discípulos de amigos, por isso, este termo aparece em aspas.   
9 Originalmente, a expressão areté exprime o ideal educativo grego que poderia ser traduzido como virtude. 
Neste caso, esta expressão implica num conjunto de qualidades atribuídas ao espírito humano, como condição 
absoluta à sua excelência.  
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perseguirem interesses pessoais e valores particulares. O resultado será a inevitável 

fragmentação da ordem social. Se isso se perder, ao final, o que valerá a pena conservar? 

Essa consideração de ordem política tem uma inestimável relevância, na perspectiva 

da ética socrática. Para ele, o homem só comete atos imorais quando não compreende o 

caminho certo da ação, portanto, o homem só erra por ignorância.  

Neste caso, a contraposição dos saberes socráticos sobre os sofistas é flagrante. De um 

lado, se sabe que a novidade apresentada pelos sofistas, “mestres da cultura”, “formadores do 

espírito humano” é a preparação da juventude por meio dos estudos científicos (filosofia da 

natureza) e de um saber especializado na retórica para ocupar os cargos públicos. De outro, 

Sócrates se lhes opunha, inaugurando uma nova forma de educação fundamentada no “estudo 

das coisas humanas” e da “virtude em si mesma”. Mas isso, no entanto, não implica que ele 

tenha uma preocupação puramente moralista e apolítica. O comentário de Jaeger, neste ponto, 

é certeiro: “um Sócrates cuja educação não fosse “política” não teria encontrado discípulos na 

Atenas de seu tempo”. (2001, p. 540).  

Alguns discípulos, provavelmente, se aproximaram dele com ambições políticas – 

Alcibíades e Crítias. Mas o que Sócrates trazia de novo era o propósito de fundar, na 

moralidade e na personalidade, a excelência da existência humana (areté) e da vida coletiva; 

em suma, o exercício do autodomínio.  

Nasce, daí, um dos conceitos centrais da nossa cultura ética: a autarquia (o governo de 

si próprio). Esta não é uma nova virtude, mas a base de todas, na medida em que liberta a 

razão da tirania da natureza animal e proclama o império do espírito sobre os instintos.  

Surge, também e, concomitantemente, um novo conceito de liberdade (enkráteia) que 

não está associada apenas à liberdade dos direitos políticos. A liberdade se interioriza. Livre é 

todo homem que não é escravo das suas paixões. Não é por outro motivo que a autonomia 

socrática é a independência do homem frente a sua animalidade. 
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A enkráteia não constitui uma virtude especial mas, como acertadamente diz 
Xenofonte, a “base de todas as virtudes”, pois equivale a emancipar a razão da 
tirania da natureza animal do homem e a estabilizar o império legal do espírito 
sobre os instintos. (Ibdem, p. 549).   

 

A partir daí, Sócrates consegue configurar, no cerne do espírito helênico, uma nova 

maneira de pensar a formação humana. Contraria, com isso, os interesses dos sofistas, 

inaugurando, dessa maneira, uma nova forma de educar o homem para sua excelência, e para 

o exercício infindável, na busca de si mesmo. 

Com efeito, Sócrates foi condenado por seus concidadãos a beber cicuta sob o pretexto 

de corromper os jovens e por negar a existência dos deuses. Mas, confiante em seus firmes 

valores éticos, como se sabe, ele se recusou a fugir da condenação. Seria, para sua consciência 

filosófica, um crime ainda mais grave para consigo mesmo. 

Por isso, ao invés de furtar-se à condenação – no fundo sabidamente política – 

preferiu, paradoxalmente, obedecer até o fim às leis de Atenas. Aproveitou as últimas horas, 

que precederam a sua morte, a conversar serenamente com os amigos. 

À luz desta atitude exemplar, Xenofonte pôs em sua boca essa admirável prosopopéia 

das leis que convidam seu mestre à obediência total e nos relata, em sua Apologia, suas 

últimas reflexões. Irônico até o fim, ao seu amigo Apolodoro, que lhe expressava a dor de vê-

lo morrer injustamente, respondeu: “Meu caro Apolodoro, preferias então ver-me condenado 

a morrer justamente? Assim encerra Xenofonte um dos comentários sobre a morte de 

Sócrates”. (cf. XENOFONTE, 1985, p. 165).   

Essas questões a respeito de Sócrates merecem aprofundamento de análise e 

compreensão, na apuração de suas idéias centrais, para entendermos melhor o seu pensamento 

e o seu comportamento para a cultura da sua época. Portanto, essa apuração mais acentuada 

em torno do pensamento socrático, será o ponto central que procuraremos abordar no item a 

seguir.      
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1.2. Sócrates 

Sócrates foi um filósofo grego (469 – 399 a.C.). Filho de um escultor, Sofronisco, e de 

uma parteira, Fenareta, Sócrates levava uma vida simples, sem desfrutar de muitas regalias 

políticas, porém se destacava em pensamentos e ações. Ele era uma daquelas pessoas do povo. 

Não almejava riquezas materiais, posições privilegiadas na pólis e, muito menos, cobrava 

qualquer tipo de remuneração por seus ensinamentos (cf. PLATÃO, 1985, 23b-c, 31b). 

Xenofonte nos oferece uma descrição dessas atitudes:    

 

Eis o que dizia, e suas ações mais que suas palavras testemunhavam sua 
temperança: sobranceiro não somente aos prazeres dos sentidos como também aos 
que buscam a riqueza, achava que receber dinheiro do primeiro que aparece é 
comprar um senhor e sujeitar-se à mais ignominiosa servidão. (1985, p. 53). 
 

Nada escreveu. Só através dos diálogos deixados pelos seus discípulos é que podemos 

ter imagens tão diferenciadas dele. Na verdade, sua fisionomia persiste, ainda hoje, como um 

enigma a decifrar. Após os filósofos físicos da Jônia, que queriam conhecer a natureza das 

coisas – e falharam, posto que nenhuma de suas doutrinas se impôs – o pensamento grego 

viveu uma época de dúvidas. Sócrates era contemporâneo dos sofistas. Como eles, acreditava, 

também, que o homem, além de pensar a ordem do universo, deve ocupar-se de si mesmo, de 

acordo com a máxima “conhece-te a ti mesmo”.   

Nesse sentido, Sócrates logo entendeu que os germes que fomentavam toda força do 

Estado ateniense, necessária para enfrentar os problemas práticos da vida cotidiana, se 

encontravam perpetuados no interior de cada um, no centro daquilo que ele simplesmente 

chamou de alma ou logos. 10 Por isso mesmo, segundo Jaeger, essa nova ordem, concebida 

por Sócrates, em embrenhar-se na própria alma a fim de penetrar no cosmo moral, trouxe 

                                                
10 A alma de que Sócrates falava era uma espécie de substrato, comum a todas as pessoas, e não tem a conotação 
de subjetividade e individualidade, como acontece a partir da modernidade. Portanto, a alma é o substrato central 
da Psique humana.  
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implicações irreversíveis que marcaram profundamente o coração daquela cultura. (JAEGER, 

2001, p. 513). 

Portanto, para Sócrates, a salvação da alma, a que se deve todo esforço humano, estava 

acima de qualquer coisa. A sibila do oráculo de Apolo não lhe foi menos exigente quando 

decidiu revelá-lo sua sagrada missão, a saber: libertar as almas do erro, e dispô-las à verdade. 

Sócrates, mesmo diante dessa notícia, continuava a não acreditar que fora escolhido como o 

mais sábio entre os atenienses. (cf. PLATÃO, 1985, 21a). Essa dúvida, entretanto, o levou a 

conferir, entre os mais ilustres e habilidosos artesãos, poetas e políticos da sua época se, de 

fato, não seriam eles os mais bem-dotados de inteligência entre todos. Logo, Sócrates 

constatou, em suas interpelações, como de costume, que não. Eis o que Platão nos fala ao seu 

respeito:  

 

SÓCRATES – Quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: “Que 
quererá dizer o deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho 
consciência de ser nem muito sábio nem pouco; que quererá ele, então, significar 
declarando-me o mais sábio? Naturalmente, não está mentindo, porque isso lhe é 
impossível”. Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido; por fim, muito 
contra meu gosto, decidi-me por uma investigação, que passo a expor. Fui ter com 
um dos que passam por sábios, porquanto, se havia lugar, era ali que, para rebater o 
oráculo mostraria ao deus: “Eis aqui um mais sábio que eu, quando tu disseste que 
eu era!” Submeti a exame essa pessoa – é o escusado dizer o seu nome; era um dos 
políticos. Eis, atenienses, a impressão que me ficou do exame e da conversa que 
tive com ele; achei que se passa por sábio aos olhos de muita gente, principalmente 
aos meus próprios, mas não o era. 
Ao retirar-me, ia concluindo de mim para comigo: “Mais sábio do que esse homem 
eu sou” [...] (Ibdem, 21b-d). 
Depois dos políticos, fui ter com os poetas, tanto os autores de tragédias como os 
de ditirambos e outros, na esperança de aí me apanhar em flagrante inferioridade 
cultural. [...] logo acabei compreendendo que tampouco os poetas compunham suas 
obras por sabedoria, mas por dom natural, em estado de inspiração, como os 
adivinhos e profetas. Estes também dizem muitas belezas, sem saber o que dizem; 
[...] (Ibdem, 22b-c). 
Por fim, fui ter como os artífices; tinha consciência de não saber, a bem dizer, 
nada, e certeza de nelas descobrir muitos belos conhecimentos. Contudo 
atenienses, achei que os bons artesãos têm os mesmos defeitos dos poetas; por 
praticar bem a sua arte, cada qual imaginava ser sapientíssimo nos demais assuntos 
[...] (Ibdem, 1985, 22c-e).        
O provável, senhores, e que, na realidade, o sábio seja o deus e queira dizer, no seu 
oráculo, que pouco valor ou nenhum tem a sabedoria humana; evidentemente se 
terá servido deste nome de Sócrates para me dar como exemplo, como se dissesse: 
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“O mais sábio dentre vós, homens, é quem, como Sócrates, compreendeu que sua 
sabedoria é verdadeiramente desprovida do mínimo valor”. (Ibdem, 23a-b).   

 

A busca pelo mais sábio, dentre todos os homens, e a sua frustrada conclusão, 

certamente, fez com que Sócrates começasse a acreditar nas palavras do oráculo, ao 

pronunciar-lhe ser o mais sábio entre todos e, com isso, ele começa a aceitar seu ofício de 

“parteiro das almas”, “pregando” pelas praças públicas os ditames que mais tarde iriam lhe 

custar à própria vida. 

Sócrates foi condenado em Janeiro de 399 a.C, aos 71 anos,   sob a acusação de 

“impiedade”. Foi acusado de ateísmo (de não aceitar os deuses da sua cidade) e de corromper 

a mentalidade dos jovens com suas especulações filosóficas mas, na realidade, estas 

acusações encobriam ressentimentos profundos contra Sócrates, por parte dos poderosos 

dirigentes políticos da sua época. Segundo Brun (1994, p. 37), “Sócrates é culpado do crime 

de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas; ele é, 

ainda, culpado de corromper a juventude”. Por isso mesmo, seu castigo foi à própria morte. 

Sócrates deixou os juízes e foi para a prisão. Teve que esperar para a execução da sua 

sentença, mais de um mês em cárcere, pois uma lei proibia as execuções capitais durante a 

viagem votiva de um navio sagrado à ilha de Delos. Este navio saía todos os anos à terra natal 

de Apolo, para celebrar a ajuda que o Deus Apolo havia dado a Teseu, para vencer um 

minotauro que obrigou, durante anos, Atenas a pagar um cruel contributo. A lei exigia que 

nenhuma execução tivesse lugar antes do regresso do navio. Por isso Sócrates ficou, durante 

30 dias, sob a custódia do Estado ateniense.   

Nesse período, Sócrates recebeu seus amigos e conversou com eles. Numa manhã, o 

discípulo Críton preparou e propôs a fuga ao Mestre, porém, Sócrates recusou, declarando 

não querer absolutamente desobedecer às leis da sua pátria mãe. Passou o resto do tempo, que 

lhe sobrara, preparando-se para o passo extremo, em palestras espirituais sobre a imortalidade 

da alma com seus amigos. Tomou um banho e, antes que o sol tivesse inteiramente 
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desaparecido, pediu o veneno, da sequência em seu processo de execução. Críton tentou 

retrucar-lhe, argumentando que Sócrates ainda tinha um pouco mais de tempo, pois o sol 

ainda brilhava sobre as montanhas. No entanto, Sócrates não quis adiar o inevitável destino, 

uma vez que não valia a pena economizar, quando já não lhe sobrava mais nada. Pediu o 

veneno, pegou na taça cheia de cicuta com uma das mãos e bebeu, sem hesitação, até a última 

gota.  

A essa altura, todos os seus amigos caíram num amargurado e profundo pranto. 

Choravam, descontroladamente, mas Sócrates encorajou-os dizendo-lhes: “Estejam calmos, 

então, tenham firmeza”.  (PLATÃO, 1983, 116b). Explicou-lhes que havia mandado embora 

as mulheres para evitar, da parte delas, essa mesma atitude. Críton, mais uma vez, já não se 

aguentava de tanto chorar.  

Assim que começou a sentir as pernas pesadas, debruçou-se sobre o chão, tal como lhe 

havia recomendado, anteriormente, o carcereiro. O veneno subiria, progressivamente até que, 

quando chegasse ao coração, aí ele sentiria um estupor fatal. Sócrates, em suas últimas horas, 

faz a Críton um último pedido: “Críton, estou devendo um galo a Asclépio; pois bem, pagai a 

minha dívida”. (Ibdem, 116b). Críton ainda lhe perguntou se não teria mais nada a dizer, mas 

já não ouvia res          posta alguma. Sócrates, após um último suspiro, morreu e o seu amigo, 

a quem se dirigia, fechou-lhe os olhos.  

Esse último momento, a que se deve a idéia que temos da morte de Sócrates, conferiu 

ao ocidente sua íntegra postura de homem humano que, mesmo diante da própria morte, não 

se deixou levar pelas emoções dos seus amigos, nem tão menos fugiu das suas firmes 

convicções éticas. Isso, posteriormente, teve profundas repercussões no âmbito da educação.       

Portanto, as questões: o que é melhor ensinar? Como é melhor ensinar? E para que 

ensinar? (JAEGER, 2004, p. 538) enriqueceram, sem dúvida, as reflexões filosóficas sobre a 

educação na antiguidade, e nas diversas teorias pedagógicas que se desenvolveram, ao longo 
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da história da educação no ocidente. Entretanto, só foi na pessoa de Sócrates que estas 

questões vieram encontrar um novo sentido, não conhecido anteriormente, e respostas claras, 

indicando qual é a meta da vida e, consequentemente, a finalidade de todo processo 

educacional (Ibdem, p. 539). É aqui, neste exato momento que, segundo Sócrates, a educação 

atinge todo seu esplendor.          

Com isso, ele trouxe implicações tão pertinentes para a educação da sua época, que 

ainda hoje é possível sentir, nas bases do pensamento ocidental, os efeitos deixados pelos 

ideais desse homem.  

 

1.3. A redenção da vida humana como Meta Educacional  

Sócrates, sem dúvida, ao tratar da educação como um elemento fundamental para a 

constituição dos valores mais autenticamente humanos. Não é, certamente, em outro sentido 

que se deve entender o que Jaeger arremata em relação à educação concebida por Sócrates: 

 

A verdadeira essência da educação é dar ao homem condições para alcançar o fim 
autêntico da sua vida. Identifica-se com a aspiração socrática do bem, com a 
phronesis. 11 E esta aspiração não se pode restringir aos poucos anos de uma 
chamada cultura superior. Só pode alcançar seu objetivo ao longo de toda vida do 
homem; de outro modo não alcança. (2001, p. 571). 
 

Sócrates, mais uma vez, defendia uma nova forma de educação que pela sua natureza 

formadora, e por isso mesmo humana, estivesse ao alcance dos seus compatriotas. Ao 

contrário dos sofistas, ele não restringia seus ensinamentos a uma minoria de pessoas que, 

social e economicamente, desfrutavam de certos privilégios tidos como necessários para a 

vida pública. Diferentemente desses, Sócrates possuía uma preocupação maior com os 

                                                
11 Segundo Aristóteles (2000), a phronesis é a sabedoria prática. Um esforço de reflexão, uma ciência que não se 
limita ao conhecimento, dado que pretende melhorar a ação do homem. Tem como objetivo descrever claramente 
os fenômenos da ação humana, principalmente pelo exame dialético das opiniões dos homens sobre esses 
fenômenos e não apenas descobrir os princípios imutáveis da ação humana e as causas. Isto é, considera que, a 
partir da opinião (doxa) é possível atingir o conhecimento (episteme).  
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problemas políticos de Atenas e não se dirigia apenas à educação dos chefes e dos futuros 

líderes, mas ao povo de Atenas.  

Com isso, ele colocou no centro do seu esboço pedagógico, a possibilidade de uma 

educação em que pudessem todos os homens descobrir, no cerne do próprio espírito, as 

respostas necessárias para aquilo que ele simplesmente categorizou como a excelência da vida 

humana: areté. Sócrates acreditava que o homem deveria ocupar-se de si mesmo, princípio de 

sua inquisição pedagógica, na busca da definição conceitual da virtude e/ou das virtudes pelo 

uso da razão que, nesse caso, se mostra como o bem da alma. Em termos mais precisos, o que 

lhe ocupou centralmente foi o problema ético e moral, como nos diz Cícero (2005, V, 4, 10): 

“Sócrates fez descer a filosofia do Céu às cidades e às casas”.  

A virtude não é uma coisa dada, mas uma tarefa que deve ser realizada pelo sujeito 

ético (autarquia), guiado pela razão (logos) e pelo conhecimento. Surge, então, a necessidade 

de uma educação (paidéia), de uma pedagogia, de uma ascese, para se chegar à excelência 

vital de todo ser (areté). A areté, portanto, é um valor que está acima de todos os outros, e 

tem base na excelência que redime a vida humana, para o seu esplendor, no plano espiritual. 

Segundo Sócrates, é para esse entendimento que a meta educacional tem que se debruçar, ou 

seja, para o compromisso da pessoa humana com sua missão de auto-salvação entendendo-a 

como um dever de cada um. Segundo Platão, Sócrates proclama, para seus ouvintes, a 

seguinte posição:   

 

Ó atenienses, eu vos amo, mas obedecerei primeiro ao deus do que a vós, e 
enquanto tiver ânimo, e enquanto for capaz, não pararei de filosofar, não pararei de 
estimular-vos e censurar-vos; a quem quer que eu encontrasse de vós, em qualquer 
ocasião, conversando da minha maneira habitual, [...](1979, 29d).  
  

Com isso Sócrates, mais uma vez, nos mostra que foi no rastro da sua presença 

humana, onde seus discípulos encontraram a marca profunda de uma mensagem educativa. 

No coração das suas convicções a respeito da educação, Sócrates entendia a Paidéia como 
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sendo um veículo pelo qual todo Homem, certamente, conquistaria sua excelência para uma 

vida repleta de esplendor e valores. Nesse sentido, pode-se dizer que para ele, a qualidade que 

aspira todas as categorias do humano no ser homem está, de fato, envolvida nesse processo 

que hoje chamamos de educação. 

Sócrates parecia gozar, em sentido profundo, de uma autonomia que só quem a 

conhecesse, assim como ele a conheceu, poderia considerar-se livre, isto é, representante da 

antítese daquele que vive como escravo dos seus próprios apetites. Para ele, a liberdade do 

homem seria algo a ser conquistado por ele próprio, mantendo-o longe das suas vontades 

desenfreadas e instintivas, portanto, vulgares. Nesse caso, o homem só se tornaria capaz da 

ciência, depois dessa catarse do próprio espírito, o que nos faz ver Jaeger em suas palavras:   

 

Vê-sê bem que o que interessava a Sócrates não era a simples independência a 
quaisquer normas vigentes fora do individuo, mas sim a eficácia do domínio 
exercido pelo Homem sobre si mesmo. Fundamentalmente, portanto, a autonomia 
moral no sentido socrático significa a independência do Homem em relação à parte 
animal da sua natureza. (2001, p. 551).  

 

“Ser livre, portanto, significa ao mesmo tempo não estar sujeito às necessidades 

práticas da vida nem ao comando do outro e, também, não comandar. Não significa domínio, 

como não significa submissão humana”. (cf. ARENDT, 1987, p.41). O que, de fato, lhe 

chamou a atenção, pelo menos depois que o oráculo de Apolo revelara sua “divina missão”, 

(PLATÃO, 1985, 21e – 22a) era a “salvação da alma”. Nesse caso, para Sócrates, a ordem na 

alma resulta da autonomia e da investigação não mais sobre a natureza, porém sobre ela 

mesma, a própria alma. (SCOLNICOV, 2006, p.41).  

Segundo Mondolfo,   

 

Por este seu conceito da filosofia e do ensino, como missão sagrada, que deve ser 
cumprida com sacrifício da vida, Sócrates opõe-se aos sofistas, para quem a 
atividade educativa é uma arte e uma função utilitária ou profissional. Assim, pois, 
afastando-se dos filósofos naturalistas pelo objetivo da investigação, Sócrates volta 
à sua tradição, no que se refere ao valor religioso atribuído ao culto da Ciência, 
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considerando como iniciação às causas sagradas e purificação espiritual. (1971, p. 
160).   

  

Nota-se que a finalidade da sua proposta pedagógica consiste em formar, no coração 

homem grego, sua excelência vital, cuja compreensão o educador vai fortalecendo com o 

próprio exemplo, como bem se percebe em Sócrates. Nesse sentido, a conduta socrática, 

mesmo diante da sua morte, nos chama a atenção por se mostrar para nós, como um exemplo 

extremo de uma meta educacional atingida na sua mais ampla formação. Por atingir essa 

amplitude formativa observamos, também, que a meta educacional, segundo o próprio 

Sócrates, carece igualmente de outras categorias que, em conjunto, realizam a excelência da 

vida humana como propósito de todo processo educacional, a saber: o conhecimento, como 

princípio para a redenção da alma, como se constitui esse princípio e o método socrático que 

expõe, abertamente, a relação dialógica entre o educador e o educando nesse processo de 

formação. Portanto, essas serão as questões centrais (o conhecimento e o método socrático) 

sobre as quais nos deteremos nos dois itens a seguir.     

 

1.4. O Conhecimento como redenção da alma e sua aquisição.   

De certa forma, o objeto a que nos propomos explanar neste item, conforme se expõe 

no final do tópico anterior, já foram indiretamente mencionados. Sendo assim, adentraremos, 

a partir de agora, na questão do conhecimento e como esse conhecimento é constituído dentro 

de um processo educativo que vislumbra, impreterivelmente, a excelência da vida humana 

como meta educacional. Portanto, veremos como o conhecimento em seu processo formativo, 

vai se desenvolvendo dentro de um percurso, que vai desde a ignorância do homem que agora 

sabe que nada sabe, até atingir, em certo sentido, todo seu esplendor, como fenômeno da 

atividade humana.      
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Nessa trajetória, com efeito, a maiêutica, a arte de trazer à luz novas idéias por meio 

do diálogo, conduz o interlocutor, inicialmente, através de um pequeno debate, passando pela 

consciência da própria ignorância, rumo a um conhecimento que traz em si, os mais altos 

valores da existência humana. O homem, agora, se utiliza daquilo que Sócrates viu escrito no 

alto do oráculo e tomou, como princípio da sua “missão salvadora”, a saber: conhece-te a ti 

mesmo.  

Portanto: 

 

O “conhece-te a ti mesmo” era, na inscrição de Delfos, uma advertência ao homem 
para que reconhecesse os limites da natureza humana e não aspirasse a causas 
divinas (“nada em excesso”), pois seria insolência não tolerada pelos Deuses. Esta 
era também, a advertência essencial dos Sete Sábios e dos poetas gnômicos: que o 
homem se limitasse a pensar causas humanas e mortais. (MONDOLFO, 1971, p. 
161).    

 

Este conhecimento, a que tanto Sócrates se referia e colocará como princípio norteador 

a sua proposta educativa, não pode ser confundido com um conhecimento técnico e 

pragmático, senão, como a consciência que cada homem tem de si próprio, dos seus desejos, 

das suas capacidades e das suas limitações. Daí, então, a necessidade de uma nova educação 

que despertasse nas pessoas o interesse pela busca desta consciência, capaz de mostrar que 

saber é não saber, e saber que não sabe, leva o homem a descobrir que a verdadeira arete 

(excelência) reside no interior de cada um. Segundo Sócrates, isto faz parte da natureza 

humana e traz consigo a base de todas as virtudes (enkrateia) necessárias para uma vida 

gloriosa, que encontra no ato mesmo do buscar um conhecimento que desperta a nobreza de 

um espírito que começa a se fazer humano.  

Não é à toa que o diálogo, um elemento importantíssimo no método socrático, travado 

entre Sócrates e Alcibíades, retrata perfeitamente a importância que ele (Sócrates) dá às coisas 

mais tipicamente humanas e tenta mostrar ao seu interlocutor, que assim como a arte requer o 
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conhecimento do objeto a que ela procura dar trato e melhorar, nós também precisamos saber 

quem somos, para conhecermos também a arte que nos trata e nos torna cada vez melhores.  

Assim: 

 

SÓCRATES – Agora, qual será a arte pela qual poderíamos nos preocupar 
conosco?  
ALCIBÍADES – Isto eu ignoro.  
SÓCRATES – Em todo caso, estamos de acordo num ponto: não é pela arte que 
melhoramos algo que nos pertence, mas pela excelência que faculta uma melhoria 
em nós mesmos.  
ALCIBÍADES – Tens razão.  
SÓCRATES – Por outro lado, acaso poderíamos reconhecer a arte que aperfeiçoa 
os calçados, se não soubéssemos em que consiste o calçado?  
ALCIBÍADES – Impossível.  
SÓCRATES – Ou a arte que melhora os anéis, se não soubéssemos o que é um 
anel?  
ALCIBÍADES – De fato, não!  
SÓCRATES – Então, por ventura podemos conhecer a arte de nos tornarmos 
melhores, sem saber o que somos?  
ALCIBÍADES – Não, isto não é possível.  
SÓCRATES – Entretanto, será fácil conhecer-se a si mesmo? E teria sido um 
homem ordinário aquele que colocou este preceito no templo de Pytho? Ou trata-se 
pelo contrário de uma tarefa ingrata que não está ao alcance de todos?  
ALCIBÍADES – Quanto a mim, Sócrates, julguei muitas vezes que estivéssemos 
ao alcance de todos, mas algumas vezes também que ela é muito difícil.  
SÓCRATES – Que seja fácil ou não, disse a Alcibíades, estamos sempre em 
presença do fato seguinte: Somente conhecendo-nos é que podemos preocupar 
conosco, sem isto não podemos.  
ALCIBÍADES – É muito justo (PLATÃO, 1987, 128d-129).   
  

Então, conhecer para Sócrates seria, nesse caso, ter consciência que a arete é 

intrínseca a nossa natureza (alma) e que a atividade humana, incluindo a busca desta 

consciência, não pode trilhar por caminhos que desconhecem sua própria razão. Essa busca, 

entretanto, despertaria naturalmente nessa consciência, uma vontade insaciável que traz em si, 

os apetrechos para uma vida edificada na mais sólida base de toda virtude humana.  

Portanto, segundo Platão, 

 

[...] o corpo nos oferece mil obstáculos pela necessidade que temos de sustentá-lo, 
e as enfermidades perturbam nossas investigações. Em primeiro lugar nos enche de 
amores, de desejos, de receios, de mil ilusões e de toda classe de tolices, de modo 
que nada é mais certo do que aquilo que se diz corretamente: que o corpo nunca 
nos conduz a um pensamento sensato. (1983, 66c). 
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Com isso, os homens, segundo Sócrates, se privariam daqueles desejos desenfreados e 

ordinários, despertados pelas coisas mundanas, portanto, inviáveis para o processo 

introspectivo que os afastam da sua total ignorância. Portanto, o desprezo pelas coisas 

instintivas, típicas do homem ignorante, o colocaria numa posição privilegiada libertando-o 

dos grilhões da sua própria ignorância.     

Neste caso, para Sócrates, quem sabe não erra. O saber para ele não era um 

conhecimento restrito ao plano das concepções teóricas, preso num mundo à parte, sem 

relação alguma com a vida concreta como atividade humana, o que nos faz acreditar nas 

palavras de Mondolfo, quando este nos fala que:   

 

Quase creio que nenhum dentre os homens admite que algum homem cometa 
jamais pecado voluntariamente, nem voluntariamente leve a cabo ações feias e 
más; sabem porém, muito bem, que todos os que cometem ações feias e más o 
fazem a seu pensar. Ninguém que saiba ou creia que haja causas melhores do que 
as que faz, e que sejam possíveis para ele, continua a fazer estas últimas, tendo 
possibilidade de causas melhores; e o deixar-se vencer, por si próprio não pode ser 
senão ignorância, nem o conseguir-se vencer-se a  si mesmo não pode ser senão 
sabedoria. (1971, p. 171).    
 

Então saber, segundo Sócrates, é também o fazer, é a junção de uma idéia ou de várias 

idéias, somadas às nossas ações propriamente ditas, ou seja, é quando nossas atitudes práticas, 

de maneira alguma, se desvinculam dos nossos pensamentos. Nesse caso, surge a seguinte 

colocação: podemos, de fato, saber sobre o amor sem antes praticá-lo? Esta é a questão 

socrática. Para ele, a verdadeira virtude, antes de ser uma idéia, é impreterivelmente prática.   

Então, pensar e agir seriam dois momentos que, seguindo o raciocínio socrático, 

necessariamente, teriam que estar em permanente consonância, sem a qual não seria possível 

o conhecimento para a formação da excelência humana. 12  

                                                
12 Aristóteles em sua célebre obra intitulada Ética a Nicômaco proclama uma crítica sobre o tipo de 
conhecimento a que Sócrates se referia, afirmando simplesmente que podemos ter a definição de um conceito ou 
uma idéia como, por exemplo, a de justiça, e, no entanto sermos injustos em nossos atos. (ARISTÓTELES, 
1145b) Neste caso, o seu argumento é simples: em que o conhecimento como condição necessária para a virtude 
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O homem só seria capaz de ciência depois desta proeza do espírito, onde o 

pensamento e a ação se encontrariam, ligados numa unidade permanentemente indissociável.  

Portanto,    

 

Douto e sábio é aquele que, conhecendo as coisas boas e belas, soubesse usá-las; 
conhecendo as feias, delas soubesse guardar-se. Creio que todos os homens 
escolhem com todos os meios possíveis o que é mais vantajoso aos seus interesses 
e isso realizam. E penso que os que seguem um caminho errado não são nem 
sapientes nem sábios. [...] quem conhece o belo e o bom nada pode preferir-lhes; ao 
invés, quem não os conhece, não pode praticá-los, se o tenta erra. Portanto, quem 
sabe, realiza coisas belas e boas, quem não sabe, não pode realizá-las, mas se tenta 
falha. (XENOFONTE, 1985, p. 117).  

   

Para Sócrates, só haveria duas maneiras de nos aproximarmos desse conhecimento tão 

necessário para a purificação da alma humana, ora aprisionadas pelo cadafalso da sua própria 

ignorância: a primeira, partindo da premissa que se sabe que nada sabe, e a segunda, mais 

concretamente, seria desenvolvendo uma atividade respaldada nos valores adquiridos por 

meio do processo pedagógico.  

Essa atitude, e isto é, de fato, a finalidade do seu método, despertaria em seus 

discípulos uma inquietação13 tão forte, a ponto de mobilizá-los nesta busca infinita e 

exaustiva, à procura do entendimento que brota da ignorância de cada um, tornando-os 

“objetos” das suas próprias investigações. 

Segundo Kohan:  

 

Dessa maneira, o mito de Sócrates é também o mito da educação. Sócrates não dá 
palestras, não cria nenhuma escola, não monta qualquer instituição, não tem 
nenhum conhecimento a transmitir. Seu ensinamento primeiro, fundador, é que não 
há o que ensinar, a não ser que cada um deve cuidar-se a si próprio. A única coisa 

                                                                                                                                                   
humana, como assim pensava Sócrates, não é o bastante para tal condição. (Idem. Ibidem). Isso mostra o quanto 
Aristóteles defendia uma posição diferenciada da de Sócrates, ao afirmar que podemos agir independentemente 
da forma como pensamos, e, de fato, até podemos, mas para Sócrates isto não seria possível segundo sua idéia de 
conhecimento. Neste caso, o ponto de vista de Aristóteles em franca oposição ao de Sócrates, se faz notório por 
considerar apenas o conhecimento (a teoria) no campo da abstração puramente metafísico, desarticulado com o 
mundo concreto e, portanto, prático.   
13 LAQUETE – Por minha parte, Sócrates, estou disposto a não desistir, apesar de pouco efeito a essa ordem de 
pesquisas. Mas uma certa irritação se apodera de mim ante o que conversamos, e sinto verdadeiramente 
contrariado por ser incapaz de encontrar a expressão adequada à idéia. (PLATÃO, 1980d, 194 a-b). 
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que lhe interessa transmitir não é um saber, mas uma inquietude, a inquietude sobre 
si. 14    
 

Mais uma vez, nos deparamos com um dos dilemas centrais do pensamento socrático: 

buscar no conhecimento humano as condições elementares desse processo de auto-salvação. 

Isso, sem dúvida, introduziu pela primeira vez, alguns conceitos no plano do pensamento 

ético da sua época (cf. REALE, 1993, p.275). Em primeiro lugar, temos a idéia de 

autodomínio indicado como o bem mais excelente e glorioso a que um homem pode adquirir. 

Em segundo lugar, não é à toa que a formulação desse conceito se relaciona com o termo 

enkráteia, que indica aquele que tem poder ou direito de dispor de alguma coisa; nesse caso, 

de si próprio. Portanto, a enkráteia é domínio de si nos estados de prazer e dor, nas fadigas, 

no movimento dos impulsos e nas paixões. Numa palavra, ele é domínio sobre o próprio 

instinto, que faz do homem um animal qualquer. (cf. JAEGER, 2001, 548-9).   

Procurar ter esse autodomínio desenvolvido no cerne da alma humana, significa fazê-

la senhora do seu corpo e a razão senhora dos seus instintos, conforme nos mostra Xenofonte:  

 

EUTIDEMO – Em conclusão, parece-me que, segundo tu, ó Sócrates, quem se 
deixa vencer pelos prazeres do corpo nada tem a ver com qualquer virtude. 
SÓCRATES – Certo, Eutidemo, disse Sócrates. Que diferença há entre o homem 
privado do domínio de si e o mais selvagem dos animais? Quem não discerne o 
melhor e procura fazer sempre tudo quanto sumamente lhe agrade em que diferem 
os animais mais irracionais? (XENOFONTE, 1985, p. 150).   

 

Esta tese, ora apresentada por Xenofonte em suas memoráveis, certamente coloca para 

o leitor uma nova perspectiva, atribuída ao conceito de liberdade, ora defendida por Sócrates. 

Em princípio, nos períodos que antecederam o aparecimento de Sócrates, o conceito de 

liberdade assumia uma conotação quase que exclusivamente de natureza jurídica e política. 

Desde então, com o surgimento do Sócrates histórico, este termo paulatinamente vai 

adquirindo um novo significado moral que implica no domínio da razão sobre os instintos do 

                                                
14 Cf. WALTER O. K. A força infinita da ignorância. Texto disponível originalmente no site: 
http://www.brasilquele.com.br/uol_texto_ler.php?id=580&page=13  
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homem. Eis a passagem em que Xenofonte nos mostra a equivalência entre a liberdade e o 

domínio do homem sobre si mesmo:  

 

SÓCRATES – Diz-me, Eutidemo, perguntei-lhe, não reputas a liberdade um bem 
nobre e magnífico tanto para o particular como para o Estado? 
EUTIDEMO – É o mais precioso dos bens. 
SÓCRATES – Considera livre o homem que se deixe dominar pelos prazeres do 
corpo e por isso se veja impossibilitado de praticar as melhores ações? 
EUTIDEMO – De forma alguma. 
SÓCRATES – E não é, talvez, por te parecer digno de um homem livre realizar as 
melhores ações, que consideras indigno dele ter o que pode impedi-lo de realizá-
las?      
EUTIDEMO – Justamente. 
SÓCRATES – E não te parece serem ignóbeis os que são privados do domínio de 
si? 
EUTIDEMO – Sim, por Zeus, e com razão. 
SÓCRATES – Pensas que os que são privados do domínio de si sejam apenas 
impedidos de realizar as ações mais belas ou também constrangidos a realizar as 
mais horríveis? 
EUTIDEMO – Em verdade, não me parece que sejam menos constrangidos a estas 
que impedidos de fazer aquelas. 
SÓCRATES – E como qualificas os senhores que impedem as belas ações e 
constrangem as mais horríveis? 
EUTIDEMO – Os piores, indubitavelmente, por Zeus. 
SÓCRATES – E qual é, a teu ver, a pior das servidões? 
EUTIDEMO – Em minha opinião, a que nos sujeita aos piores senhores. 
SÓCRATES – E os que são privados do domínio de si não são escravos da pior das 
servidões? 
EUTIDEMO – Assim penso. (XENOFONTE, 1985, p. 149). 

 

Segundo Mondolfo, seria essa a forma mais expressiva da idéia de autonomia 

defendida por Sócrates e nos faz mostrar que: 

 

Ao vinculá-la, porém, ao hedonismo, transformando-a em gozo não ocasional, mais 
sistematizado, Aristipo descuidava do que era mais essencial no ensino socrático, 
isto é, que a ânsia dos prazeres acarreta para o espírito uma escravidão, a pior das 
escravidões, que afasta o maior dos bens (a sabedoria) e o atira para o seu oposto, 
levando-o a escolher o mal ao invés do bem. (MONDOLFO, 1972, p.87). 
 

Segundo Vaz, Sócrates é considerado o pai de uma ciência que tem origem no 

conhecimento de si mesmo instituindo, dessa forma, a libertação moral do homem por si 

próprio, colocando-o acima da relatividade e incertezas do mundo sensível, das simples 

opiniões (1999, p. 87), como reforça Maia: 
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Nesse sentido, a arete (excelência) socrática visa levar a natureza do homem a 
realizar o seu ser, numa união indissociável das virtudes físicas, políticas e 
espirituais pelo domínio de si mesmo, de acordo com a lei que descobre na sua 
própria essência. (2004, p.113).  

 

Consequentemente, Sócrates consegue para seu tempo e, também para a posteridade, 

configurar uma nova forma de educar, instigando nos seus discípulos um espírito cada vez 

mais avassalador, capaz de encontrar em si mesmo, a categoria fundamental de toda 

excelência humana. Portanto, segundo Sócrates: 

 

Outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo-vos, moços e velhos, a não 
cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais 
possível a alma, dizendo-vos que dos haveres não vêm a virtude para o homem, 
mas da virtude vêm os haveres e todos os bens particulares e públicos. (PLATÃO, 
1985, 519a-e). 
 

Sem dúvida, nesse ponto, Sócrates lança os germes do que Platão, mais adiante levará, 

até às últimas consequências como o ponto crucial pelo qual todo filósofo, os únicos providos 

com alma de ouro, impreterivelmente deveriam se nortear, a saber: o Bem. Por isso, ele nos 

fala que:   

 
A presente discussão indica a existência dessa faculdade na alma e de um órgão 
pelo qual aprende; como um olho que não fosse possível voltar das trevas para a 
luz, senão justamente com todo o corpo, do mesmo modo esse órgão de ser 
desviado, juntamente com a alma toda, das coisas que se alteram, até ser capaz de 
suportar a contemplação do Ser e da parte mais brilhante do Ser. A isso chamamos 
o Bem. (PLATÃO, 1985, 518a-e). 
 

Entretanto, esta concepção do Bem como sendo e excelência suprema em que todo 

filósofo tende a atingir, não é um pensamento em que Sócrates partilha com Platão. Muito 

pelo contrário, para aquele, a verdade não pertence ao homem; é propriedade exclusiva dos 

Deuses, enquanto que, para esse, a verdade também poderia ser partilhada entre os homens. 

Neste caso, Sócrates prega pela busca da verdade, enquanto que Platão acredita, 

veementemente, poder possuí-la.  
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Com efeito, entendia Sócrates que a virtude, tão necessária para a vida política e para 

o surgimento de uma nova ordem do ethos, só poderia emergir através de todo esforço que 

busca, no próprio conhecimento, a excelência vital que carece, minimamente, toda e qualquer 

forma de vida humana.  

Neste caso, segundo Scolnocov: 

 

A inovação de Sócrates não foi haver-se voltado para o homem – nisso não foi 
mais que um filho de seu tempo – nem ter reconhecido o valor moral da 
investigação, como os pitagóricos o haviam feito antes dele. Sua inovação foi 
atribuir valor moral à atividade intelectual tendo como objetivo a própria vida 
humana. O objeto da investigação socrática não era genericamente o homem, o ser 
humano como tal, e sim cada homem como objeto de si mesmo. (2006, p.41). 

 

Então, esse conhecimento que eleva a natureza humana, ao mais alto nível da sua 

formação, não é mais entendida como um atributo natural incorporado nos bem-nascidos, nem 

tão menos, como uma categoria fundamental do substrato humano. O conhecimento, nesse 

caso, se deve ao esforço produzido por cada homem que busca, em si mesmo, os critérios 

necessários para uma vida feliz, portanto, realizada na sua integralidade.      

A vida, ou a meta educacional, nesse caso, plenamente realizada, só seria possível se a 

conduta humana absorvesse a concepção do bem segundo a reta razão o que, aliás, seria o fim 

último do agir moral do homem e, portanto, a condição única para se alcançar à felicidade 

plena de toda vida humana.  

Isso, sem dúvida, já aponta para uma posição mais concreta do ponto de vista teórico 

dos ensinamentos promovidos pelo próprio Sócrates. Portanto, nesse trajeto compreendemos, 

até aqui, a questão do conhecimento e sua implicação para a formação do homem grego. A 

seguir, veremos, através do seu método, como esses ensinamentos são efetuados nos espaços 

públicos da pólis, e quais são as relações de aprendizagem entre o educador e o educando, 

mantidas nesses espaços. Sendo assim, prosseguiremos com essa temática no item a seguir.   
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1.5. O método socrático e a relação entre o educador e o educando.  

Os ensinamentos de Sócrates – dos primeiros diálogos de Platão e dos Ditos e Feitos 

Memoráveis e Apologia socrática de Xenofonte – apresentam-se sobre duas vertentes 

fundamentais, que são necessárias para entendermos as raízes do seu pensamento filosófico e 

educacional: uma de cunho metodológico; outra, temática.  

Na primeira, encontramos em forma de diálogos, conduzidos por perguntas e 

respostas e que visam levar seus interlocutores a reconhecerem a própria ignorância, o que 

seria, desde já, a mola propulsora do seu método, na busca do conhecimento.   

A segunda mostra, propriamente, a originalidade dos ensinamentos éticos do Sócrates, 

que assinala uma mudança no curso do pensamento antropológico grego, tendo em vista 

mostrar-lhes que o valor humano – o intelecto – consiste no bem da alma que sabe que nada 

sabe. Segundo Reale, para Sócrates:   

 

[...] a virtude não é e não pode ser simples adequação aos costumes, aos hábitos e, 
muito menos, às convicções geralmente acolhidas: Ela deve ser algo motivado 
racionalmente, justificado e fundamentado no plano do conhecimento. E neste 
sentido, ele diz que a virtude é conhecimento. [...] a alma é sede de todos os valores 
mais tipicamente humanos e, os verdadeiros valores são os valores da alma. (1993, 
p. 272). 
 

 Sendo assim, uma outra passagem nos mostra o quanto Sócrates defendia a idéia de 

que só a partir do reconhecimento da própria ignorância é que o homem pode adquirir um 

conhecimento novo capaz de libertá-lo das suas forças medonhas, portanto, instintivas. Neste 

caso, para Sócrates, a liberdade humana (ankrateia), como já demonstramos, não é o livre-

arbítrio, a liberdade do querer, mas a liberdade do logos, ou seja, a capacidade da razão de 

impor as próprias instâncias sobre as vontades instintivas do ser humano. (Idem, Ibidem, p. 

279).          

Entretanto, para se alcançar essa liberdade, ou nível intelectual, Sócrates dizia que 

havia retomado o ofício da sua mãe, porém não mais para parturejar os corpos, e sim as 
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almas, extraindo delas, através do diálogo, o saber que traziam em si: tal era a maiêutica – do 

grego maieutikê: arte de dar à luz.  

Portanto:     

 

[...] não ouviste, pois dizer que sou filho de uma parteira muito hábil e séria, 
Fenareta? – Sim, já ouvi dizer isso. – E ouviste também que me ocupo igualmente 
a mesma arte? – Isso não. – Pois bem, deves saber que é verdade... – Ora bem, toda 
a minha arte de obstetra é semelhante a essa, mas difere enquanto se aplica aos 
homens e não às mulheres, e relaciona-se com as suas almas parturientes e não com 
os corpos. (PLATÃO, 2005, 148e – 149b).  

 

Etimologicamente, a palavra diálogo é composta pelo prefixo dia, que indica divisão e 

separação (através de), e logoi (discurso, fala). Neste caso, o diálogo supõe a presença de um 

ente unificador e um outro diversificador. (SOFISTE, 2007, p.96). 

Aceitar o diálogo como princípio educativo, e foi isso que constatamos no método 

socrático, pressupõe a superação da afirmação imposta sem reflexão por uma análise mais 

aprofundada e crítica do problema apresentado, como condição fundamental para o 

partejamento de uma outra e nova idéia, o que subjaz o questionamento como um momento 

de introspecção. Com isso, identificamos os germes que apontam para uma nova proposta 

educacional, que tem por começo o conhecimento de si mesmo. Num diálogo platônico, Por 

exemplo, Sócrates exorta Cármides, propondo-lhe um retorno sobre si, a fim de encontrar em 

seu próprio interior, a temperança que torna o homem comedido para, cuidadosamente, 

analisá-la e, posteriormente, defini-la no seu conceito. Então ele nos diz: 

 

Mais uma vez Cármides, retruquei, olha com atenção para dentro de ti mesmo, 
considera o que faz em ti a presença da temperança e o que deverá ela ser para 
produzir semelhante efeito, e, depois de bem refletires dize-me com decisão e 
lealdade o que te parece que seja a temperança. (PLATÃO, 1980a, 160e, grifo 
nosso). 

        

Em seu método de indagação, havia uma convicção muito própria. Segundo ele, se 

vamos além das opiniões, descobrimos um fundo comum a todos os espíritos, que se exprime 
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em noções unívocas, ou definições. Esse método do diálogo socrático destruía a educação 

adquirida, sem reflexão, para substituí-la por um saber extraído do ser humano.  A partir desse 

momento, não pensava tratar-se mais do homem individual e contingente, e sim do que há 

nele de universal, desse dom divino que é a razão. Portanto, segundo Mondolfo,    

 

A satisfação da exigência heraclítea do logos comum, segundo Sócrates 
pode conseguir-se pelo diálogo, isto é, mediante a cooperação, a 
solidariedade investigante dos diferentes assuntos, que na coincidência 
recíproca possam encontrar o subjetivo que é também objetivo, o individual 
que é também o universal. (1972, p. 66).   
     

Por tudo isso, segundo Nietzsche, Sócrates seria o responsável pelo idealismo, 

moralismo e espiritualismo da Grécia e do mundo ocidental. Teria, dessa maneira, segundo 

ele, quebrado a harmonia (Dionísio/Apolo) racionalizando a concepção trágica do mundo na 

antiguidade, em proveito do intelectualismo moral. (NIETZSCHE, 1995, p.14). 

A fim que seus “amigos”  15 e não discípulos (XENOFONTE, 1985, p. 71-72) – assim 

ele o preferia chamá-los – reconhecessem a própria ignorância, Sócrates utilizava-se da 

maiêutica, como veremos mais adiante, inquietando-os para buscarem em si mesmos um tipo 

de conhecimento diferente daquelas arengas proferidas pelos sofistas e que, de fato, fosse o 

mais apropriado para o cuidado com a própria alma. Assim, Platão nos mostra, na sua 

Apologia, uma situação em que o próprio Sócrates questiona a atitude mais comum entre os 

seus interlocutores.  

 

E tu, que és o melhor dos homens; tu, ateniense, cidadão da maior cidade e mais 
célebre por sabedoria e poder, não te envergonhas de pensar em acumular o 
máximo de riquezas, fama e honras, sem te preocupar em cuidar da inteligência, da 

                                                
15 Nas passagens abaixo estão presentes alguns exemplos do modo como Sócrates tratava os seus interlocutores, 
dirigindo-lhes o adjetivo de amigo e nunca o de aprendiz, discípulo, aluno, etc... 
“[...] Precisamos, amigo, de um grande homem para decidir de modo geral e com bons argumentos, se não pode 
nada que por natureza se relacione consigo mesmo, mas apenas com outras coisas, ou se há coisas que tem essa 
propriedade, e outras não”. (PLATÃO, 1980a, 169a, grifo nosso). 
“Não serão essas, amigo, as vantagens que devemos esperar da temperança?” (PLATÃO, 1980a, 172b-c, grifo 
nosso). 
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verdade e da tua alma para que se tornem tão boas quanto possível. ( PLATÃO, 
1985, 29d ).  

 

Se a “ação” dele pode ser chamada de filosofia, não o é, decerto, no sentido que esse 

termo adquiriu, posteriormente. Não há como separar a doutrina e a pessoa de Sócrates. É 

com a própria força do seu pensamento e pela busca por um conhecimento embrenhado na 

própria alma humana, que Sócrates impugna as atitudes dos atenienses do seu tempo. 

Portanto, entender o que seria a busca por esse conhecimento exige, necessariamente, 

entendermos o procedimento metodológico criado por Sócrates que procura, no interior de 

cada homem, um saber que o livra da sua condição de homem animal.       

Para analisarmos esse método – a maiêutica – na sua estruturação geral, procuramos 

diferenciar três momentos a que se constitui o referido método. Na literatura não existe um 

consenso dessa estruturação. Dessa forma, encontramos em Jaeger dois momentos: a 

indagação (elenchos), a exortação (protreptikos). (2001, p. 525). Já em Mondolfo, temos a 

ironia (iraneia) no seu duplo aspecto: a refutação e a maiêutica, como sendo os elementos 

centrais do método socrático. (1972, p. 163).  

Como se faz notar, não há um consenso entre os estudiosos no que se refere às fases 

que compõem o método. Neste caso, com o intuito de se obter uma melhor compreensão em 

torno das fases que compõem a maiêutica, seguiremos uma sequência metodológica que 

identificamos como sendo a única adotada em todos os diálogos platônicos, ditos socráticos. 

Então, começaremos pela indagação, como primeiro momento. Posteriormente, veremos a 

ironia como segundo e, por último, chegaremos à exortação, como desfecho do método.     

Vejamos como essas fases se apresentam, num diálogo socrático intitulado 

Cármides. Neste diálogo, encontramos Sócrates a dialogar com seus amigos sobre a 

questão da temperança. A indagação inicial do debate se dá no seguinte trecho: 
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SÓCRATES – Penso, lhe falei, ser esta a melhor maneira de encaminharmos a 
pesquisa: é fora de dúvida que, se tiveres temperança, serás capaz de dizer algo a 
seu respeito. Existindo ela em ti, se realmente existe, de qualquer modo terá de dar 
sinal de si, o que te permitirá formar opinião própria sobre o que seja e em que 
consiste a temperança. Não pensas assim?   
CÁRMIDES - É o que penso, de fato, respondeu. 
SÓCRATES - E isso que pensas, continuei, visto falares grego, não és capaz de 
dizer como te parece?  
CÁRMIDES – Certamente, respondeu. 
SÓCRATES – Assim, para podermos julgar se ela reside ou não em ti, dize-me, 
continuei, o que na tua opinião é a temperança?  (PLATÃO, 1980a, 159a).  

 
Como podemos ver nesta passagem, a indagação consiste numa série de perguntas, 

sempre relacionadas a alguma virtude (coragem, justiça, amizade, temperança, etc...). 

Essas eram dirigidas aos seus interlocutores, ao mesmo tempo em que ele mesmo 

(Sócrates), fingia, ironicamente, não entender sobre o que perguntava. Mais adiante, num 

outro diálogo, também socrático, intitulado Eutidemo, esse juntamente com Dionisodoro 

(um dos protagonistas dessa conversação), demonstram acreditar que ninguém erra em 

suas ações nem em seus pensamentos e que, portanto, a ignorância é um mal, longe e 

impossível de se instalar na consciência humana. Sócrates, em contrapartida, discorda das 

suas posições e faz uso da ironia, mostrando ao seu amigo Crítias, a vulnerabilidade das 

argumentações apresentadas, lançando-lhes a seguinte questão, 

 

SÓCRATES – Afirmas semelhante coisa, Dionisodoro, só por falar, para dizeres 
algo fora do comum, ou estás mesmo convencido de que ninguém é ignorante? 
DIONISODORO – A ti, replicou, é que compete refutar minha assertiva. 
SÓCRATES – Mas, de acordo com tua tese, como poderá haver refutação de 
alguma coisa, se ninguém erra? 
EUTIDEMO – Não é possível, disse Eutidemo. 
SÓCRATES – E nesse momento, voltei a falar, não me mandou Dionisodoro 
refutá-lo? 
EUTIDEMO – Como pode alguém pedir o que não existe? Podes semelhante 
coisa? 
SÓCRATES – O caso, Eutidemo, lhe repliquei, é que não chego a compreender 
essas maravilhas e sutilezas; sou de entendimento muito rude. É muito provável 
que te vá apresentar uma questão estúpida. Terás de desculpar-me. Considera o 
seguinte: se não é possível mentir, nem formar opinião falsa, nem ser ignorante do 
mesmo modo ninguém poderá errar em suas ações. Quem realiza algum ato de jeito 
nenhum errará no momento de sua execução; não foi isso que me afirmaste?   
EUTIDEMO – Perfeitamente, respondeu.  
SÓCRATES – Agora vem, lhe falei, minha pergunta boba: se não erramos nem nas 
nossas ações nem no que dizemos ou pensamos; se as coisas se passam realmente 
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desse modo, em nome de Zeus, vieste para aqui como professor de que? Não 
declarastes há poucos instantes que sabeis à maravilha de ensinar a virtude a quem 
se dispuser a aprender? (PLATÃO, 1980c, 286d-e, 287a-c).   

 

Ao mesmo tempo em que Sócrates não consegue perceber uma visão que nada 

enxerga, entende também que não seja possível um conhecimento que de nada conhece. Mas 

para demonstrar isso a Crítia, ele faz uso da ironia, até que o mesmo reconheça a 

insustentabilidade da sua posição. Com isso, Sócrates tentava mostrar-lhe que ele não sabe o 

que antes julgavam saber. Isso, certamente, leva Brun a reconhecer que a ironia socrática 

desperta no homem um mal-estar para, daí, ele buscar um conhecimento capaz de livrá-lo dos 

grilhões da própria ignorância através de um saber fundamentado na razão humana. Portanto, 

ele nos diz que,       

 

A ironia de Sócrates [...] não visa desqualificar o outro, mas ajudá-lo. Ela quer 
libertá-lo e abri-lo à verdade [...]. A sua ironia procura criar um mal-estar e uma 
tensão no centro do homem, para que aí proceda o movimento esperado, no próprio 
interlocutor, se este não puder ser socorrido, no auditor. A ironia que ele passeia 
com ele é destinada a afastar as opiniões que não sofreram a prova da reflexão e a 
envergonhá-las, por assim dizer, pondo-as em contradição consigo mesmas. (1994, 
p. 83-84). 

 

Essa mesma ironia, certamente, vai encontrar no pensamento de outros pesquisadores, 

interpretações e definições a seu respeito, que de uma forma geral, acabam corroborando e 

complementado o entendimento e a compreensão de outros autores, como em Kierkegaard, 

por exemplo. Para este, a ironia que se instaura no diálogo de Sócrates se coloca como 

principio para o cumprimento de sua atividade educacional, que procura buscar no interior do 

ser humano, uma profunda reflexão em torno de si mesmo. Portanto, as palavras de 

Kierkegaard, refletem a serenidade de seu pensamento quando este nos faz a seguinte 

afirmação: “onde se deveria encontrar alívio senão na tranqüilidade infinita, com a qual, na 

calma da noite a idéia sem ruído, mas com poderosa e solene suavidade se desenvolve no 

ritmo do diálogo, onde cada passo é refletido”. (cf. KIERKEGAARD, 1992, pág. 36).  
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Portanto, percebemos que esses dois momentos, tão necessários para entendermos o 

método socrático e sua relação com seus interlocutores, estão de tal maneira correlacionados 

que só podem ser compreendidos, se analisados um à luz do outro. Nesse ponto, Sócrates já 

os levava a fazer uma reflexão sobre o problema exposto: no que então consiste a temperança 

e onde encontrá-la? A esta altura, já se davam por convencidos da própria ignorância e, para 

tanto, orientavam-se a buscar respostas não mais no ethos, vigente na sociedade daquela 

época, mas no interior de si mesmos, isto é, na morada mais íntima dos mais autênticos 

valores humanos: a alma. 

Em contraposição, a ironia se direciona ao utilitarismo que transforma o homem em 

escravo dos bens exteriores. Ela procura atingir aquilo que se encontra em franca oposição à 

exigência socrática de autonomia, que coloca no domínio absoluto do homem – quer dizer, no 

interior da alma – a verdadeira fonte da sua felicidade. (MONDOLFO, 1972, p.87). 

Por fim, vem à exortação, também em forma de perguntas, cujo foco pedagógico 

seria, neste caso, a superação da doxa – opinião, por um saber fundamentado na razão 

humana. Não é uma filosofia teórica, mas uma advertência, isto é, uma nova forma de 

educar. Como bem se mostra numa passagem, em um dos diálogos socráticos, em que um 

dos seus personagens, chamado Críton, pediu a Sócrates a melhor opinião de como ele 

deveria educar os seus filhos. Portanto, Críton dirigi-lhe a seguinte questão:  

  

CRÍTON – O certo, Sócrates, como já te tenho dito várias vezes, é que me encontro 
em dificuldades com relação aos meus filhos. Não sei o que fazer com eles. O 
menor é ainda muito moço, mas Critobulo já está crescido e necessita de alguém 
que o ajude. Sempre que converso contigo, separo-me com a convicção de que foi 
loucura ter-me preocupado com tanta coisa por causa dos pequenos, a começar 
pelo casamento, para dar-lhes uma mãe de boa estirpe; depois, esse afã de juntar 
dinheiro para deixá-los tão ricos quanto possível. Mas a verdade e que me 
descuidei de sua educação. E quando dirijo a vista para qualquer desses supostos 
educadores, fico verdadeiramente apavorado, parecendo-me todos eles, 
examinados de perto, gente mais do que suspeita, para dizer-te a verdade. Por isso, 
sei de que modo aconselhe o rapaz a estudar filosofia.  
SÓCRATES – Amigo Críton, ignoras porventura que em todas as ocupações os 
incompetentes são infinitos e carentes de valor, e poucos, pelo contrário, os 
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esforçados e dignos de toda consideração? A ginástica, por exemplo, não te parece 
uma bela coisa, a economia, e a retórica, e a estratégia?    
CRÍTON – Sem dúvida, no meu modo de pensar. 
SÓCRATES – E então? E não vês que a maioria dos que exercem essas atividades 
é gente ridícula e absolutamente inepta?  
CRÍTON – Sim, por Zeus; tens razão. 
SÓCRATES – Então, só por isso vais de todas as ocupações e não permitir que teu 
filho exerça nenhuma? 
CRÍTON – Não fora justo Sócrates.  
SÓCRATES – Evita, por conseguinte, Críton, fazer o que não deves. Deixa de lado 
os que se dedicam à filosofia, quer sejam bons, quer sejam maus, porém examina 
em si mesmo o problema com a máxima diligência. Se chegares à conclusão de que 
a filosofia de nada vale, desaconselha todo o mundo de estudá-la, não apenas teus 
filhos; porém, de te convenceres de que é o que eu penso, segue-lhe decidido os 
passos e pratica-a, como se diz, juntamente com os teus filhos. (PLATÃO, 1980b, 
306e – 307b).  
 

Em suma, são esses os três objetivos/momentos que visam, ao examinar e refutar o 

saber sofista, o saber aparente e relativo, conduzindo os homens a perceberem-se como 

sujeitos que trazem, em si, as condições necessárias à sua excelência. A filosofia socrática é 

definitivamente um “exame do homem”.  

Por trás de toda essa explanação, em torno das etapas em que se procede o método 

socrático, se revela um outro ponto fundamental, que aqui discutiremos, conforme 

anunciamos nos objetivos desta pesquisa, a saber: a relação entre educador e educando. 

Nesse ponto, Sócrates mais uma vez, se opõe aos sofistas, que acreditavam veementemente 

serem os únicos capazes de prover uma educação para o sucesso na vida pública, e, portanto, 

para a felicidade última dos homens. Sócrates, contrariamente, pregava pela salvação da 

alma.    

Isso, certamente, nos mostra o quanto Sócrates se preocupou com os problemas ético e 

moral, que ora se instalavam no âmbito da pólis. O bem-estar e salvação dos seus 

compatriotas foram fatores primordiais para justificar o pensamento e as atitudes tomadas por 

Sócrates ante o estado ateniense. Acreditava ele que, por meio da exortação, pudesse torná-los 

tanto melhores quanto possível. Agora, não mais se convence unicamente pela unilateralidade 
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da retórica. Isso, para Sócrates, implicaria em agressão, selvageria e, portanto, impróprio para 

a formação do homem que procura, em si mesmo, sua própria redenção.   

O que de fato se deve a atuação de Sócrates, como educador e como filósofo foi o seu 

respeito pela dignidade humana. Isso, para ele, seria fundamental, em qualquer época ou 

cultura em que se faça valer o esforço do diálogo como princípio educativo, para formar o 

humano no homem que ainda não o é. 

Portanto, o diálogo socrático ia muito mais além do que uma simples conversação. 

Nesse, os envolvidos se deliberavam, de tal maneira, a ponto de se perceberem como sujeitos 

ativos desse processo; vítimas das irônicas interpelações proferidas por Sócrates. Essa sua 

posição, em apresentar o diálogo como um mecanismo indispensável, ou melhor, intrínseco 

ao ato de educar combatia, mais uma vez, a educação apresentada pelos sofistas que, de forma 

arrogante e autoritária, se colocavam como detentores únicos de um saber que se vale pela 

excelência prática e o esforço a que se presta toda atividade moral no âmbito da Pólis. 

Entretanto, entendia Sócrates que essa forma de autoritarismo e de imposição, ora 

apresentada nas manifestações educacionais dos sofistas, só levaria o homem à sua própria 

tragédia, arrebatando-o para sempre da sua mãe Grécia, deixando para as gerações 

posteriores, as ruínas de uma civilização devorada pelo próprio egoísmo.   

Oriunda da língua grega, a palavra diálogo implica na fala entre pessoas. Então, a arte 

do dialogar consiste no ato de conversar, de conviver, 16 de se relacionar reciprocamente com 

outro ou outros. Sócrates, nessa perspectiva, apresenta uma nova maneira de educar, de 

conduzir seus interlocutores por caminhos em que o próprio instinto humano desconhece. 

Com isso, ele abre espaço para o desabrochar da excelência humana que se deixa guiar, 

segundo a reta razão, nesse processo dialógico chamado educação. Portanto, educar não é se 

                                                
16 Ressaltamos, pois, o termo em evidência por ele ser, acreditamos, a mais alta expressão humana que o ato de 
dialogar pode adquirir. Por isso, acreditamos ser ele também, uma prerrogativa indispensável para a prática 
educativa.  
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impor ao aprendiz. Isso o deforma, abre chagas na sua alma que dificilmente fecharão. Como, 

também, não é se colocando na condição de detentor do conhecimento, por isso mesmo é que 

se impõe.   

Neste caso, o que de fato Sócrates quis propor para o povo da sua época, como novo 

ideal educativo, foi à “auto-salvação” do espírito humano. Este tinha o diálogo como fio 

condutor, que levará tanto aprendiz como educador a encontrarem, nesta estreita relação, os 

objetivos que verdadeiramente lhes consagrarão a excelência da vida humana.   

Entretanto, o vigor da sua proposta educativa não se encontra na nervura de uma 

sólida teoria da “prática educacional”. Certamente, neste ponto, sua filosofia não apresenta 

uma rigorosa matriz conceptual e metodológica. Vale lembrar, portanto, que de seu 

pensamento filosófico, não existem registros feitos de próprio punho. O que, sem dúvida 

alguma, emerge como central na sua tarefa de pensador e de preceptor – e isso se mostra, 

imperiosamente, nos diálogos platônicos – é à força de uma educação que se faz pelo próprio 

exemplo do educador.  

Isto de tal modo se faz notório que a própria educação, posteriormente, começa a 

tomar novos rumos, convertendo-se na aspiração de uma ordenação filosófica, consciente da 

vida que se propõe cumprir o destino espiritual e moral dos homens. Na trilha desta proposta 

educativa, portanto, um verdadeiro educador é aquele que induz o aluno pelo partejamento 

das idéias, através do diálogo, a seguir o caminho árduo e, no fundo, quase que irrealizável da 

Paidéia. 

Nesse processo educativo, o educador e o discípulo serão tanto mais pródigos, na 

medida em que tanto mais se conscientizem desta “verdade”: o mais importante de todos os 

conhecimentos consiste em reconhecer a própria ignorância. Ao que parece, no coração da 

Paidéia, no sentido que a realizou Sócrates, estava a ironia, como um elemento de depuração 

constante de toda e qualquer pretensão de se colocar na condição de quem tem a posse 
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definitiva e absoluta da verdade. Não é, pois, gratuita sua insistência na atitude irônica: só sei 

que nada sei. Pode parecer paradoxal mas, desde Sócrates, o conhecimento da ignorância é o 

primeiro passo para todo o progresso no caminho, rumo à sabedoria e à educação. A razão é 

simples. Segundo ele, alcançando essa consciência da ignorância, o educando estará aberto ao 

exercício da humanização, uma arte de ser que só tem, por traço insuprimível, apenas começo, 

a caminho do tão profundo que é o logos, fincado no cerne da nossa realidade e na condição 

da própria existência humana.  
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CAPÍTULO II 

A VOCAÇÃO ONTOLÓGICA DE PAULO FREIRE E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA O SER MAIS  

 
  

[...] o óbvio é o mais difícil de ser percebido. [...] 
se o homem vivesse no fundo do mar, 
provavelmente, a última coisa que ele descobriria 
seria a água.   
 

(João Francisco Duarte Junior) 

 

Neste capítulo, veremos como Paulo Freire, através da sua proposta educacional, 

endereça, não só aos oprimidos, nem tão menos só aos opressores, mas a todos os homens, os 

instrumentos necessários para a efetivação da vocação ontológica para o ser mais. Ao 

iniciarmos nossa investigação, com o intuito de esclarecermos tais instrumentos, seguiremos 

uma sequência de temáticas para facilitar a compreensão do objeto investigado, a saber: a 

vocação ontológica de Paulo Freire e suas implicações para o ser mais. Portanto, 

começaremos pela meta educacional como vocação ontológica do ser humano, o 

conhecimento como conscientização da consciência e seus níveis constitutivos e, for fim, a 

relação entre o educador e o educando. Esta última, especificamente, subdividiremos em duas 

categorias, consideradas centrais no pensamento pedagógico de Paulo Freire, a saber: o seu 

método e o diálogo.   

Nesse caso, veremos aqui as bases operativas de uma tematização de natureza 

filosófico-educacional sobre a vocação ontológica para o ser mais, que se articula na 

formação da pessoa humana, segundo a proposta pedagógica proferida por Paulo Freire.  

Com efeito, começaremos então pela questão da vocação ontológica que desvela a 

consciência do homem oprimido em busca da sua liberdade e da sua construção, enquanto ser 
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humano, o que pressupõe o sentido da existência humana como meta educacional. Usando as 

palavras de Freire, podemos dizer que,   

 

[...] qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros que 
sejam sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Não importa os 
meios usados para esta proibição. Faze-los objetos é aliená-los de suas decisões, 
que são transferidas a outro ou a outros.  
Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que se dirige ao ser 
mais, à humanização dos homens. E esta, como afirmamos no primeiro capítulo, é 
sua vocação histórica, contraditada pela desumanização que, não sendo vocação, é 
viabilidade, constatável na história. E, enquanto viabilidade, deve aparecer aos 
homens como desafio e não como freio ao ato de buscar. (1980, p. 85-86).  
 

Em seguida, veremos a questão do conhecimento como processo conscientizador da 

realidade humana e da sua construção, enquanto procedimento político-educacional e, por 

último, a relação educador e educando, e como essa interação pedagógica propicia um 

ambiente emergente para o conhecimento próprio dessa arte humanizadora.    

A nervura do pensamento freireano, de ordenação discursiva pretende, 

fundamentalmente, promover a dignidade dos homens e das mulheres oprimidos do nosso 

mundo. Ao mesmo tempo em que lhes oferece as condições de possibilidade para que possam 

desenvolver uma efetiva análise crítica do mundo e do seu papel, enquanto ser que é sujeito 

da história e da construção da vida na esfera do seu pertencimento social. Ou, como nos fala o 

próprio Freire, inacabado e consciente do seu inacabamento histórico, necessariamente, o ser 

humano se faria ético, um ser de opção, de decisão. (cf. 2004, p.110).  

Se olharmos para a gênese desse pensamento educativo, sem dúvida alguma, vamos 

reconhecer que essa sensibilidade humana funciona como coração dae sua teoria pedagógica. 

No contínuo da formação do educador/teórico Freire, numa linha de fidelidade dinâmica, 

ainda reverbera, firmemente enraizado até seus últimos trabalhos, incluindo pedagogia da 

esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido (1992), Política e Educação (1993) 

e Pedagogia da Autonomia (2004), uma das suas últimas contribuições para a discussão 

democrática e política sobre educação.    
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No horizonte desse registro, em essência, ele desejava encontrar e formar educadores 

que aceitassem a vocação ontológica para o ser mais, como uma nova forma de educação, de 

uma nova sociedade, de um novo homem; procurando, com isso, um caminho igualitário de 

solidariedade, que pudesse levar cada pessoa à condição de ser humano portador de uma 

cidadania e de uma ética universal.    

 

Quando, porém, falo da ética universal do ser humano estou falando da ética 
enquanto marca da natureza humana, enquanto algo absolutamente indispensável à 
convivência humana. [...] Na verdade, falo da ética universal do ser humano, da 
mesma forma como falo de sua vocação ontológica para o ser mais, como falo de 
sua natureza constituindo-se social e historicamente não como um a priori da 
história. A natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na história. [...] 
Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença 
no mundo, com o mundo e com os outros. (FREIRE, 2004, p. 18).  

 

Não é por outro motivo que o desdobrar deste capítulo tenha, portanto, como 

pretensão primacial, o estudo da vocação ontológica educativa freireana, segundo a qual, 

como sustenta ele próprio, é condição essencial para a realização de uma cidadania crítica. É a 

conscientização do ser e da sua abertura ética ao mundo, na qual os oprimidos aprendem a ler 

a gramática da sua exploração, no domínio da ordem alienante vigente, e a fazer sua 

libertação integral – o coração, em resumidas contas, da sua humanização.17     

Nesse caso, tomaremos como fonte primária algumas das suas obras, tais como: 

Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do 

Oprimido, Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa, Pedagogia 

da Indignação, Conscientização: teoria e prática da libertação. Uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire e A educação na cidade, Educação como prática da liberdade, 

em especial, os capítulos que tratam, de forma mais central, o problema da vocação 

                                                
17 O termo humanização surge na época renascentista (Dante, Petrarca, Erasmo de Roterdã, etc...) onde se 
procurou reviver os ideais humanos da antiguidade grego-romana. Nos séculos 18 e 19, houve uma retomada 
dessas idéias, denominadas de neo-humanistas, tiveram essas como principais representantes Winckelmam, 
Herder, Lessing, Goethe e Schiller. Em contrapartida ao humanismo burguês, a tradição socialista determinou o 
seu próprio humanismo a serviço do bem-estar de todos. Posteriormente, e em sentido mais amplo, o humanismo 
passou a ser uma corrente do pensamento filosófico por procurar colocar o aspecto humano como base de todo 
filosofar.   
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ontológica. Sendo esse um paradigma importante, tanto para o ser mais, pensante e 

transformador, como também, para o fazer pedagógico, optamos pelas obras acima 

mencionadas, por tratarem dessas questões como uma das categorias centrais que giram em 

torno do ato mesmo de educar, segundo Freire.   

Com efeito, iremos nos utilizar, preferencialmente, dos livros de Paulo Freire que 

correspondem à sua primeira fase18, por conterem nesses, os primeiros indícios que relatam a 

experiência educativa vivenciada pelo proponente, assim bem como pelo contexto de atuação 

a que se deve, certamente, a gênese da sua proposta educacional. 

Não é ao acaso que Freire nos convida a fazer uma leitura dos contextos em que seu 

pensamento e sua prática educativa surgem, portanto, segundo ele, 

 

A compreensão crítica de minha prática no Brasil, até março de 1964, por exemplo, 
exige a compreensão daquele contexto. Minha prática, enquanto social, não me 
pertencia. Daí que não seja possível entender a prática que tive, em toda sua 
extensão, sem a inteligência do clima histórico em que se deu. (cf. FREIRE, 1982, 
p. 17-18).    

 

Tomaremos, também, como suporte de investigação para melhor elucidarmos os 

problemas propostos neste capítulo, já apresentados, bibliografias secundárias, 

especificamente, aquelas que tomam como objeto de estudo as referentes obras acima 

mencionadas.     

                                                
18 Ao se fazer um estudo do pensamento educativo legado por Paulo Freire, alguns estudiosos no assunto, para 
melhor compreendê-lo, procuraram dividir sua produção literária em, pelo menos, três fases. (cf. 
ESCOCUGLIA, 1999). Na primeira, correspondente à segunda metade dos anos 50 e a primeira metade dos anos 
60, Freire procurou desenvolver um método educacional capaz de sanar, politicamente e em curto prazo, os 
problemas que nacionalmente impediam seu próprio desenvolvimento. Tais problemas, com efeito, se viam 
atrelados aos alarmantes índices de analfabetismo apresentados pelo IBGE. Por isso, e educação foi vista como 
um antídoto capaz de remediar os problemas que dificultavam o progresso de uma dessa “nova” nação. Já nos 
anos 80, percebemos certas modificações no transcurso de suas obras (ampliando e aprofundando as categorias 
centrais de seu pensamento: a política, a educação, a conscientização, o diálogo, etc...), motivadas pela profunda 
preocupação com que Freire deu à questão da politicidade da educação e da educabilidade da política em defesa 
da necessidade de conscientizar o aprendiz em processo de alfabetização. Num último momento, (e isso se 
mostra nas suas últimas obras), percebemos um amadurecimento intelectual na forma como Paulo Freire expôs 
seu pensamento pedagógico. Certamente, veremos nesse período, a concentração de Freire voltada na “criação 
histórica” – com os trabalhadores, estudantes, professores e etc – de uma outra educação que só é possível na 
mudança profunda: da sociedade, da política (gem), da ética, do cotidiano dos indivíduos e dos grupos sociais. 
(cf. SCOCUGLIA, 1999, p. 110). Portanto, uma educação capaz de promover a autonomia do educando para a 
emancipação dos seres oprimidos, na reinvenção e reorganização do mundo e de si mesmos.                                                                                                      
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2.1. A vocação ontológica para o ser mais como Meta Educacional    

Não é, certamente, à toa, que a pedagogia de Paulo Freire faz um convite ao oprimido, 

tendo a esperança de desenvolver nele uma consciência crítica que se vê engajada num 

processo restaurador da dignidade e dos valores de todos os seres humanos, vítimas de uma 

ideologia dominadora, autoritária, e, sobretudo, desumanizadora, imposta pela consciência do 

opressor. A esse respeito, Mendonça nos diz que: 

 

A desumanização, enquanto ação que impede a realização da vocação ontológica e 
histórica que as pessoas tem para realizarem a sua humanidade, descaracteriza o ser 
humano na sua própria realidade, alienando-o do seu mundo, tornando-o 
estrangeiro na sua própria vida. (2006, p. 55). 
 

Ao se deparar com o sofrimento dos homens como seres oprimidos, Paulo Freire 

mostrou uma nova forma de educar. Sua pedagogia pretendia levar os homens a se 

perceberem como seres no e com o mundo, seres de possibilidades que possuem desejos e 

fazem escolhas; escolhas que, segundo ele, podem lhes propiciar abertura ante o mundo para 

se modificarem, num processo que cria e recria constantemente, a realidade em que estão 

imersos.  Esta consciência do ser inacabado, como atividade propulsora, que busca na origem 

da sua própria dinâmica o elemento constituinte para a formação do ser humano, que constrói 

a si mesmo, e, portanto, sua própria história, tornou-se, posteriormente, o fundamento basilar 

para outras teorias educacionais.  

Kant, por exemplo, no final do século XVIII, já escrevia que: “O homem é a única 

criatura que precisa ser educada [...] Por ser dotado de instinto, um animal, ao nascer, já é 

tudo o que pode ser [...] Neste caso, a própria natureza acabou todas as suas obras; mas 

abandonou o homem e o entregou a ele próprio” (2002, p. 11). 19 

Com certeza, o próprio Freire concordou com a necessidade de o homem ser educado. 

Vimos inúmeras afirmações em que o próprio Paulo Freire defende o inacabamento humano 
                                                
19 Kant, I. Sobre a Pedagogia. Trad.: Francisco Cock Fontanella. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2002. O 
manuscrito foi estabelecido através de aulas ministradas por Kant, entre 1776 e 1787.   
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como condição primeira para o ser mais. Em Kant, sem dúvida, a educação também é 

necessária ao homem, pois este nasce sem nenhum valor constituído. Nesse caso, segundo 

Kant, a educação consiste em disciplinar a parte instintiva do ser humano, cultivando em 

sentido amplo as técnicas culturais e sociais para o que, finalmente, seria o mais importante 

no ato de educar, a saber: a moralização. Então, moralizar, numa perspectiva kantiana, 

significa obedecer às leis morais, guiadas pela razão prática que habita no interior de cada ser 

humano. 

Entretanto, a necessidade que Freire vê na educação não parte das questões internas 

que competem à moral kantiana. O que de fato chamou atenção do educador pernambucano, 

foram às questões que socialmente acabam circunscrevendo o mundo humano. A 

moralização, para Freire, seria a emancipação do ser humano frente às forças opressoras 

instaladas na consciência do próprio oprimido.   

Paulo Freire, com isso, traz a luz a idéia do ser inconcluso, porém, não na dimensão 

transcendental do ético-racional, como assim Kant pensava. Ele se reporta às questões de 

natureza histórico-social e, com isso, lança, para solo educacional, as sementes do que ele 

mesmo chamou de vocação ontológica dos homens, a saber: sua humanização.   

 

Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, concreto, 
objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de 
sua inconclusão. 
Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de 
vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. 
Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos 
opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, 
pela recuperação da sua humanidade roubada. (FREIRE, 1980, p.29-30).  

   

Foi nesse sentido que observamos a pedagogia freireana, articulando a compreensão 

crítica de uma relação especificamente entre homens e mundo, o registro de um itinerário 

intelectual que conduz à promoção da sua vocação ontológica.   
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Nesse caso, nos deparamos com um contra-senso. De um lado, percebemos a profunda 

necessidade que os homens têm de se educarem para sua vocação ontológica, como condição 

única em seu processo humanizador. Por outro, constatamos que a dominação, a agressão e a 

violência são “intrínsecas” à vida social e humana no mundo atual, e que poucos encontros 

humanos estão isentos de certa opressão, qualquer que seja, uma vez que as pessoas, devido à 

raça, classe social, gênero, etc, tornam-se oprimidas ou opressoras, portanto, objetos do seu 

próprio processo de desumanização.  

Assim, os seres humanos, imersos neste processo que nega a condição ontológica de 

seu ser, reprimindo toda forma de liberdade, própria da sua vocação, a de ser mais, se vê 

esgotada, na medida em que seus horizontes começam a se fechar num sistema repudiador da 

dignidade humana, categoria essa, tão necessária à condição do ser livre e, portanto, 

ontológico, em sua razão de ser mais.    

 

A desumanização, que não se verifica, apenas, nos que têm a sua humanidade 
roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção 
da vocação do ser mais. [...] Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é 
vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma 
atitude cínica ou de total desespero. (FREIRE, 1980, p. 30).  
 

Inconformado com esta realidade opressiva, sobre a qual a condição para o ser 

ontológico se mostra, de toda sorte, vulnerabilizada, Paulo Freire desenvolveu uma pedagogia 

do oprimido, um modelo de educação que servisse aos cuidados de uma classe menos 

favorecida, restabelecendo a ordem social e a autonomia dos homens e das mulheres, vítimas 

de um processo desumano e opressor.  

 

Nessas sociedades, governadas pelos interesses de grupos, classes e nações 
dominantes, a “educação como prática da liberdade” postula, necessariamente, uma 
“pedagogia do oprimido”. Não pedagogia para ele, mas dele. Os caminhos da 
libertação são os do oprimido que se libera: ele não é coisa que se resgata, é sujeito 
que se deve autoconfigurar responsavelmente. (Ibdem, 1980, p. 3).  
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Nessas condições, acreditava Freire que a educação seria um instrumento 

importantíssimo, a favor da consciência crítica e da dignidade dos oprimidos, melhorando a 

condição da vida humana, reduzindo os efeitos de uma ideologia autoritária e perversa, 

causadora das mais diversas formas de desumanização. Mas essa, porém, não seria uma 

educação qualquer, reprodutora da consciência ingênua e opressora que toma o aprendiz como 

mero depósito de conteúdos a serem introjetados, sem que se faça, dessa forma, uma reflexão 

crítica, mais aprofundada e dialógica entre os homens e o mundo.   

Seria esse, portanto, um modelo de educação capaz de afastar as forças medonhas que 

atormentam a consciência dos seres oprimidos e é justamente por serem consciências 

oprimidas, alienadas e ingênuas, que elas são desta forma atormentadas. A alienação e a 

ingenuidade são duas condições que marcam, profundamente, o sistema de uma sociedade 

que se vê coagida por forças manipuladoras, resultantes de um processo que é gerado através 

das desigualdades e conflitos sociais, próprios de uma ideologia de submissão, e, portanto, 

opressora.   

A fala do sociólogo francês François Dubet (1994), a respeito da ideologia, assunto 

que tem especial atenção em sua obra Sociologia da Experiência, parece-nos reforçar o 

pensamento freireano, quando ele nos diz que,  

 

A alienação surge como uma falta de sentido, como uma privação da autonomia 
por efeito da dominação, reduzindo os atores a serem apenas o suporte dos papéis e 
os agentes de interesses limitados impostos, uns aos outros, pelos dominantes ou 
pelo sistema. 
De modo geral, a alienação é concebida como a privação da capacidade de ser 
sujeito. É a separação entre o trabalhador e a sua obra [...] É também a via do 
desencanto que esvazia o sentido da experiência social mediante as racionalidades 
instrumentais independentes que decompõem a unidade do mundo vivo; é a perda 
da totalidade. (p. 134,136).  

    

Em sua alienação, os oprimidos querem, a todo custo, parecer com o opressor, imitá-

lo. Este fenômeno é comum, sobretudo nos oprimidos, que aspiram igualar-se aos homens 

eminentes da classe dominante. (FREIRE, 2001b, p. 71).   
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Enclausurado no seu próprio processo, pelo menos de forma inconsciente, o Ser 

humano desconhece sua própria razão de ser; torna-se empedernido, revifica-se e, nessa 

dinâmica invertida e pervertida, vai perdendo, cada vez mais, com isso, o sentido de seu viver, 

motivo pelo qual existem no mundo.     

Uma educação, capaz de promover a liberdade dos seres oprimidos, não pode estar 

articulada aos interesses daqueles que, impossibilitando a humanização de outrem, também 

impossibilitam a sua, o que gera, desde já, um colapso generalizado nas formas mais 

expressivas daquilo que se pode chamar de humanidade.  

 

Somente os oprimidos podem libertar os seus opressores, libertando-se a si 
mesmos. Eles, enquanto classe opressora, não podem nem libertar-se, nem libertar 
os outros. É, pois, essencial que os oprimidos levem a termo um combate que 
resolva a contradição em que estão presos, e a contradição não será resolvida senão 
pela aparição de um homem novo: nem o opressor, nem o oprimido, mas um 
homem em fase de libertação. Se a finalidade dos oprimidos é chegarem a ser 
plenamente humanos, não a alcançarão contentando-se com inverter os termos da 
contradição. (FREIRE, 2001b, p.69).    

 

Com efeito, só uma educação forjada na descrença de um mundo novo e na 

conformação desestimulante de se achar ineficiente, fracassa na sua tarefa central: a de 

libertar os homens da sua condição opressora para o ser mais, ou seja, malogra no processo 

que ontologicamente proclama no mundo o surgimento de um homem cada vez mais humano. 

Nessa perspectiva, Freire nos propõe uma “nova” experiência educacional, uma “nova” 

pedagogia, capaz de neutralizar a reprodução intencional e consciente, por parte dos extratos 

dominantes, de métodos desumanizantes, denunciando abertamente as injustiças e o 

desrespeito com a pessoa humana e com o seu direito para o ser mais.     

 

Acho que a tarefa mais fundamental que a gente tem aí, neste fim de século, cuja 
compreensão se antecipou em muito ao final deste século é a tarefa da libertação. 
Veja bem, não é sequer a tarefa da liberdade. Acho que a liberdade é uma 
qualidade natural do ser humano. Até diria, com mais radicalidade, que a liberdade 
faz parte da natureza da vida, seja ela animal, seja ela vegetal. (FREIRE, 2001a, p. 
90).  
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Foi com essa visão, que Paulo Freire, provocado por um estado de insatisfação e 

“revolta”, desenvolveu uma pedagogia que proporcionasse aos educandos (oprimidos) as 

condições necessárias à sua consciência crítica e, portanto, desveladora. A consciência crítica 

da sua realidade e de si próprio como um ser inacabado, leva o oprimido a fazer um resgate da 

sua dignidade e da sua condição de ser humano. Portanto, segundo Freire, 

 

A educação crítica considera os homens como seres em devir, como seres 
inacabados, incompletos em uma realidade igualmente inacabada e juntamente com 
ela. Os homens têm consciência de que são incompletos, e assim, nesse estar 
inacabados e na consciência que disso têm, encontram-se as raízes mesmas da 
educação como fenômeno puramente humano. (FREIRE, 2001b, p. 94).  

 

 Dessa forma, o discurso freireano vai constituindo, paulatinamente, uma concepção 

humanista da vida humana no mundo em seu pertencimento social. Com isso, ele aponta a 

questão da consciência, como elemento fundamental para formular os princípios e 

instrumentos capazes de levar os seres humanos a suplantarem sua própria condição de 

desumanização, para anunciarem um novo tempo, uma nova maneira de serem, o que 

constitui, impreterivelmente, sua humanização.  

Portanto, esse “novo” modelo educacional, certamente, não se mostra como um 

horizonte distante e fechado da nossa realidade mundana que vai desaparecendo, no mesmo 

instante em que buscamos, na sua plenitude, as razões e os caminhos da nossa constituição, 

enquanto seres humanos. Nesse caso, sua proposta, lavra-se de uma utopia real. Não utopia 

como projeto solto, e, portanto, irrealizável. A utopia freireana forja-se na esperança, no amor 

e na fé. Na esperança de um mundo mais justo e mais digno, no amor pelos homens do nosso 

mundo, e na fé que alimenta nossas convicções e nossas expectativas de que a mudança é 

necessária para a nossa própria humanização. 20  

                                                
20 Com relação a essas temáticas, utopia, esperança e fé, veremos mais detalhadamente a seguir nos itens 2.2 e 
2.3.  
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Com esse discurso, detectamos a visão freireana da meta educacional: a humanização 

de todos os seres humanos, opressores e oprimidos do nosso mundo. Portanto, entraremos em 

seguida, no segundo aspecto da nossa análise, a saber: o conceito de conhecimento em Paulo 

Freire.        

 

2.2. A Conscientização como conhecimento da realidade e sua construção.  

Paulo Freire afirma em sua obra intitulada Conscientização: teoria e prática da 

libertação que, ao se deparar pela primeira vez com o termo conscientização reconheceu, logo 

que de imediato, sua real importância e seu profundo significado, assim como a sua 

implicação para o processo de liberdade dos homens e das mulheres do nosso mundo 

opressor. Tendo em vista a educação enquanto prática para a liberdade humana, esta, 

necessariamente, implica num processo conscientizador. Portanto, para Freire, essa tomada de 

consciência resulta, concomitantemente, de uma aproximação cada vez mais crítica da 

realidade, possibilitando, dessa forma, o seu desvelamento e, consequentemente, sua própria 

transformação. Freire nos diz, então, a esse respeito, que, 

 

Acredita-se geralmente que sou o autor deste estranho vocábulo conscientização 
por ser este o conceito central de minhas idéias sobre educação. [...] Ao ouvir pela 
primeira vez a palavra conscientização, percebi imediatamente a profundidade de 
seu significado, porque, estou absolutamente convencido de que a educação, como 
prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da 
realidade. (2001b, p. 29). 
 

Segundo o próprio Freire, o termo aqui em questão, a princípio, surge como um 

“produto extraído” através de trabalhos realizados por uma equipe do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros - ISEB, em meados dos anos 60, dentre os quais destacam-se como 

“produtores” o professor Guerreiro Ramos e o filosofo Álvaro Vieira Pinto, que desses, Freire 

sofre largas influências na confecção do seu pensamento educacional, inclusive para formular 

a sua concepção de consciência e conscientização que aqui trabalharemos. Percebemos que o 
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conceito de conscientização e seus vários níveis evolutivos já aparecem nas primeiras obras 

de Paulo Freire como: Educação e atualidade brasileira, Educação como prática da 

liberdade e Pedagogia do oprimido.         

Essa evolução, que se apresenta para nós como uma sucessiva progressão da 

consciência ingênua para a consciência crítica, ou seja, da sua constante inserção na realidade 

do mundo, mostra-se amplamente desenvolvidas por Freire, em suas obras iniciais. Segundo 

Vanilda Paiva, esses conceitos aparecem, anteriormente, nos escritos de Guerreiro Ramos na 

década de cinqüenta e que, durante esse período, em nenhum momento Vieira Pinto os utiliza 

como coisa tomada sua. Todavia, ainda Segundo Paiva, o filósofo se utiliza dos termos 

“consciência privada” e “consciência pública”, “consciência inautêntica” e “consciência 

autêntica”, muito embora isso não venha a descartar a real possibilidade dele ter colaborado, 

diretamente, para o formação do pensamento de Paulo Freire, até porque, argumenta a autora, 

Vieira Pinto exerceu uma influência oral muito significativa sobre outros pensadores do ISEB 

(PAIVA, 1980, p.149,150).  

No começo do segundo capítulo de Conscientização: teoria e prática da libertação, 

Freire tece um breve comentário sobre o movimento em que se articula a passagem ou a 

inserção da consciência ingênua para uma esfera mais aprofundada da realidade, dentro do 

seu pertencimento histórico e social. Esse fenômeno, para ele, seria o fator primordial da 

conscientização, para desvelar, nesse itinerário, o sentido de toda existência humana. Alias, é 

partindo da consciência ingênua que a consciência vai se tornando cada vez mais crítica. 

Porém, ela não faz isto por si só, precisa ser educada e intencionada para tal oficio. Só uma 

educação capaz de promover a dignidade e a liberdade dos homens e das mulheres oprimidos 

do nosso mundo, consegue realizar na consciência mesma este ato, em que ela própria se 

supera da sua condição alienada.   
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Por mais ingênua e alienada que pareça ser a consciência oprimida, ela não é 

totalmente desprovida de qualquer conteúdo, ela não é totalmente vazia. A consciência é 

consciência de alguma coisa, é intencional como nos fala Husserl, e que ela tende a algo, 

dessa forma, em direção ao mundo, e às coisas, criando e recriando a realidade e a si mesma, 

em direção ao nível da própria abstração. 

Portanto, a consciência em sua natureza é dinâmica, move-se na direção do mundo, no 

momento em que se intenciona para dar-lhe sentido, por isso, a consciência deve ser 

entendida enquanto relação entre os homens e o mundo, e nunca neutra e passiva, fechada em 

si mesma.     

A realidade, num primeiro momento, ainda não se apresenta para nós como objeto 

cognoscível a que nossa consciência crítica necessita para, então, desenvolver a capacidade 

que nos permite ir além da esfera espontânea, portanto, ingênua. A conscientização, neste 

caso, seria o ato de adentrarmos no âmago da realidade última das coisas, que se apresenta 

neste instante para nós como objeto cognoscível da nossa consciência. Quanto mais somos 

conscientes, mais conseguimos desenvolver nossa capacidade crítica e desveladora da 

realidade fenomenológica do objeto (mundo).    

Todavia, somente uma educação que comungue das suas forças a verdadeira prática 

educativa que liberta o homem da sua condição de ser alienado exige, rigorosamente, um 

método (como veremos mais adiante no item 2.3.2), capaz de promover nos sujeitos sua 

consciência epistêmica, como atividade mesma do processo educativo.    

Este processo fenomenológico, que se inicia no que Paulo Freire chamou de 

consciência ingênua, superando-se pela consciência epistemológica. Segundo Mendonça, a 

consciência: 

 

[...] tem seu “pontapé” inicial primeiramente em sua possibilidade histórica que é a 
sua intencionalidade, como já foi dito; a segunda possibilidade histórica, enquanto 
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movimento da consciência, se caracteriza pela objetividade, pois esse é o momento 
de compreensão da realidade, que se dá ainda, no nível do senso comum, 
carecendo, portanto, de um rigor epistemológico; o terceiro momento, relacionado 
aos dois anteriores, é a possibilidade histórica da consciência que se caracteriza 
pela criticidade. Nesse movimento, a consciência pela sua intencionalidade, supera 
o nível de objetivação, visto que já não está mais no campo da doxa, não sendo, 
portanto, uma simples identificação da realidade; por fim, a quarta possibilidade 
histórica se constitui pela transcendentalidade. (2006, p. 33).  
 

Essa transcendentalidade não se esgota no campo da própria abstração. Pelo contrário, 

ela é a capacidade que tem a consciência humana de ir além da pura abstração, para atuar 

sobre o fenômeno numa realidade mais concreta e, consequentemente, transformá-la. 

Então, dizendo de outra maneira, a superação da consciência ingênua pela crítica se 

dá, num primeiro momento, pela sua intencionalidade como possibilidade histórica, em 

seguida, a consciência ainda ingênua, se caracteriza pela sua objetividade, como compreensão 

da realidade, porém ainda lhe falta a rigorosidade científica. Mais à frente, num terceiro 

instante, ela se caracteriza pela sua possibilidade de ser crítica, desveladora da realidade e, por 

último, seria a transcendentalidade da consciência de si mesma sobre o objeto 

fenomenológico.   

Seria este o processo pelo qual a consciência se submete, através das suas 

possibilidades históricas e sociais, na superação da consciência obscura (doxa) para uma 

consciência mais esclarecida (episteme), resultante de um processo educacional que visa à 

liberdade dos homens e das mulheres, vítimas de um sistema que os oprime. 

Segundo Paulo Freire, a superação da consciência ingênua pela consciência que revela 

ao sujeito sua posição e seu papel no e com o mundo, ou seja, o desvelamento da consciência 

crítica, se dá, impreterivelmente, pela superação da consciência ingênua para um nível mais 

aprofundado da realidade e do seu papel de homem construtor da sua cultura. Com efeito, essa 

evolução não se realiza por meio da passividade imposta, ideologicamente, por uma minoria 

de reacionários que só visam à satisfação dos seus próprios desejos egoístas e desenfreados. 

Isto é intolerância. É um desrespeito à vida humana. Por isso mesmo, é também 
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impossibilidade de ser. É desumanização. Portanto, a conscientização não é só uma simples 

categoria que possibilita certas modificações no âmbito sócio-cultural, mas, um 

poderosíssimo instrumento, necessário para se efetivar a luta dos oprimidos e reverter, 

substancialmente, esse deplorável quadro situacional a que nossa realidade se vê aprisionada. 

Portanto, a consciência relaciona-se como o mundo, com o seu momento histórico e com o 

seu contexto cultural.  

Com efeito, o conceito de conscientização ao qual aqui procuramos nos deter, segundo 

Vanilda Paiva (2001), se o negligenciarmos na sua relação com o contexto histórico brasileiro 

e internacional, especificamente no que diz respeito às décadas de 50 e 60, jamais nos 

aproximaremos do seu original significado.  

Para melhor esclarecer essa tensão contextual, ou pelo menos mostrar como o 

pensamento de Paulo Freire modifica-se no transcorrer das suas obras, a autora retoma o 

momento de atuação em que Freire surge, apontando para os problemas que, social e 

politicamente, se instalaram nesse período. Com isso, levanta-se a seguinte questão: de que 

maneira o Método Paulo Freire pode atenuar essas questões que ora se apresentam? Em 

princípio, Paiva (2001) nos aponta para uma estreita relação entre a pedagogia e a produção 

teórica de Paulo Freire, até 1965, e a ideologia nacionalista e desenvolvimentista, de caráter 

popular, desenvolvida e divulgada, a partir de um núcleo de intelectuais agrupados 

institucionalmente no ISEB (Instituto Superior de Ensino Brasileiro). Como, também, reforça 

Canário,   

 

Em relação ao contexto brasileiro, no seu trabalho de investigação, Vanilda Paiva 
desvenda as conexões diretas das idéias e da ação de Paulo Freire com o nacional 
desenvolvimentismo propugnado pelos intelectuais do ISEB e, através desta 
influência, a conexão mais indireta com a corrente populista representada por 
Getúlio Vargas e que marca toda a realidade política do século XX brasileiro, 
desde os movimentos dos jovens tenentes contra a “República Velha”, a partir da 
década de 20. (2007, p. 84). 
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Posteriormente, com estas questões trazidas à luz, Freire surge com a promessa de 

alfabetizar jovens e adultos, num curto espaço de tempo, fato que se comprova, outrora, numa 

experiência realizada em Angico, interior do Rio Grande do Norte. Isso, certamente, o tornou 

um dos mais reconhecidos e prestigiados educadores do nosso país. Numa realidade, em que o 

analfabetismo e o desenvolvimento eram encarados como problemas centrais e historicamente 

ligados, o método se apresentou como uma solução para sanar os problemas que, 

politicamente, se configuravam no mundo, de maneira geral. 

Entretanto, aqui no Brasil, em particular, o combate ao analfabetismo logo foi se 

transformando numa questão eminentemente política, ligado diretamente aos ideais de 

modernização econômica e socialmente estabelecidos pelo governo militar.  

 

A filiação nacionalista e desenvolvimentista da ação e pensamento de Paulo Freire 
exprime-se no modo como interpretava a realidade brasileira, apelando a um 
processo de desenvolvimento que permitisse a transição de uma sociedade 
“arcaica” para uma sociedade “moderna”, marcada por uma efetiva democratização 
política. (Ibdem, 2007, p. 84)”.   
 

Portanto, nas palavras de Vanilda Paiva: “a preocupação de Freire é a de desenvolver 

uma pedagogia adequada a essa mudança, propiciadora da formação de um ‘homem 

democrático’, susceptível de corresponder à situação de transição vivida pela sociedade 

brasileira” (PAIVA, 2001, p. 144-145). É nesse sentido que a proposta pedagógica elaborada 

por Paulo Freire, em meados dos anos 50 e 60, pode ser interpretada como uma pedagogia 

diretiva, onde,     

 

[...] deve ser entendido o alcance do conceito de conscientização que, nesta fase, 
representa para Freire, não uma forma de ‘consciência de classe’, mas um tipo de 
consciência que permitisse a percepção da situação global do país de modo a gerar 
ações que promovessem o desenvolvimento nacional e consolidassem a 
democracia parlamentar. (PAIVA, 2001, p. 159). 
 

Esse estudo, desenvolvido pela autora aqui em questão (Vanilda Paiva), nos chama a 

atenção por nos mostrar que o pensamento pedagógico de Paulo Freire vai se modificando, ao 
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longo dos tempos. E é exatamente por esse motivo que procuraremos mostrar, nessa trajetória, 

os elementos que se encontram inalteráveis em seu conceito de conscientização, tendo em 

vista as modificações que marcaram, substancialmente, o seu pensamento.  

O pensamento teórico de Paulo Freire, que se apresenta ao longo das suas obras, em 

particular as que constituem sua primeira fase, atribui à consciência um valor emancipatório, e 

essa valorização da consciência humana em sua pedagogia se consubstancializa, de tal 

maneira que, para se efetivarem as mudanças que, socialmente, libertariam os homens, só 

bastaria adquiri-la (a consciência) através de uma ação educativa, comprometida com essa 

realidade. Isso, sem dúvida, se mostrou de tal maneira, que só seria preciso uma auto-

afirmação das massas (oprimidas), ao assumirem atitudes de participação e inserção na 

realidade mundana e que as estruturas sociais desumanizantes fossem, dessa maneira, 

erradicadas e substituídas por outras formas de convivências histórico-sociais. Entretanto, ao 

considerar unicamente a consciência como mola propulsora das mudanças histórico-sociais, 

Freire percebe, posteriormente, a fragilidade e limitações das suas próprias idéias. Percebe, 

ele, a insustentabilidade do seu pensamento, por exemplo, ao tomar a consciência, como único 

instrumento capaz de intervir na realidade concreta para modificá-la. Isso, certamente, o levou 

a reformular e a superar essa sua posição, em relação à questão da conscientização. Nos anos 

70, em uma entrevista dada à Revista Risk, ele faz a seguinte declaração: 

 

Em meu ponto de vista, a educação para a libertação implica exercício constante, 
permanente, da conscientização que se volta para si mesma e para a sua relação 
com o mundo, tentando encontrar razões que expliquem e esclareçam a situação 
concreta do homem no mundo. Mas, não é suficiente. É importante fazer ver que a 
reflexão não é suficiente para o processo de libertação. Necessitamos da práxis ou, 
em outras palavras, necessitamos transformar a realidade em que nos encontramos, 
mas, para transformar a realidade, para desenvolver a minha ação sobre a realidade, 
transformando-a, é necessário conhecer a realidade. Por isso, em minha práxis, é 
necessário que haja constante unidade entre minha ação e minha reflexão. (in. 
TORRES, 1979, p. 31). 
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Numa outra declaração, Freire, de maneira categórica, faz uma autocrítica da sua 

abordagem inicial sobre a conscientização, ao desprezar, inicialmente, sua natureza 

estritamente dialógica, ou seja, sua relação inseparável entre os homens e o mundo. Portanto, 

ele nos faz a seguinte observação:  

 

Faço a mim mesmo a crítica pelo fato de que, em A educação como prática de 
liberdade ao considerar o processo de conscientização tomei o momento de 
manifestação da realidade social como se fosse uma espécie de motivador 
psicológico de sua transformação. Meu erro não consistia, evidentemente, em 
reconhecer a fundamental importância do conhecimento da realidade no processo 
de sua transformação. Meu erro consistiu em não ter tomado esses pólos – 
conhecimento da realidade e transformação da realidade – em sua dialeticidade. 
(1987, p. 41). 

 

Ou ainda, como ele complementa em ação cultural para a liberdade, dizendo que: 

“era como se desvelar à realidade já significasse a sua transformação. [...] já não é esta a 

posição que tomo, em face do problema da conscientização”. (FREIRE, 1982, p. 145). 

Marx, no final do Séc. XIX, já faz uma advertência na sua décima-primeira tese sobre 

Feuerbach, em relação à questão da consciência; atribuindo, a ela, o poder de transformar a 

realidade, por ser esta histórica e, portanto, social. Então, ele nos diz que: “não basta 

interpretar o mundo. É preciso transformá-lo”. (1987, p. 13).    

A partir de então, isso já se mostra claramente em Pedagogia do oprimido. Freire vai 

incorporando, paulatinamente, ao seu pensamento pedagógico e, especificamente, ao conceito 

de conscientização, a dimensão política como algo intrínseco a qualquer processo educativo, 

efetivamente compromissado com a causa libertadora dos homens oprimidos. Portanto, 

observamos que Freire, ao politizar o processo educativo nas suas bases de ordenação 

operativa, vai tecendo e incorporando ao pedagógico, os conceitos centrais do materialismo 

histórico e dialético, proposto por Karl Marx para desenvolver, no educando, uma consciência 

ativa e, ao mesmo tempo, reflexiva da sua própria realidade.   
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Portanto, observamos que tais mudanças o levam a superar, em suas análises teóricas, 

as influências do culturalismo nacional-desenvolvimentista da sua época, por uma dimensão 

epistemológica nutrida numa sociedade formada por classes que lutam entre si, como já 

podemos verificar em Pedagogia do Oprimido. Com efeito, é precisamente nessa relação de 

luta e de dominação que emerge a chamada cultura do silêncio, pois a sociedade em situação 

de domínio, passa a absorver os valores, crenças, desejos, etc., que, ideologicamente, são 

impostos na consciência fragilizada do homem sofrido. Nesse caso, essa sociedade em 

condições de opressão, se mostra como uma sociedade anônima, reduzida ao silêncio e aos 

ditames da estrutura dominante.  

Entretanto, Freire não faz uma leitura dogmática e reduzida do pensamento marxista. 

Ele considera a objetividade e a subjetividade como aspectos inerentes e indissociáveis da 

vida humana, no seu pertencimento social e nos mostra que, por mais aparente que possa ser, 

não é a infra-estrutura que determina isoladamente a história de luta de uma sociedade. 

Todavia, a superestrutura também age igualmente nessas condições, para determinar o seu 

curso que, social e historicamente, vai se configurando.  

Freire, em Ação cultural para a liberdade, nos faz perceber sua opção pelo 

pensamento marxista, quando procura fazer uma pequena análise em torno dos níveis de 

consciência e sua relação com as condições materiais e dos mecanismos sociais da sua época.   

Portanto,       

 

Ao nos propormos fazer uma análise dos níveis de consciência, gostaríamos de 
sublinhar, desde o começo que, se de um lado, não estaremos absolutizando a 
consciência e, de modo geral, a supra-estrutura, de outro, não estaremos tampouco 
absolutizando a infra-estrutura. Estaremos, pelo contrário, procurando compreender 
os diferentes níveis de consciência em sua relação dialética com as condições 
materiais da sociedade, por isso mesmo, nem como determinantes daquelas 
condições nem como suas puras cópias. Temos insistido, neste como em outros 
trabalhos, em que a estrutura social, como um todo, é, em última análise, não a 
soma (nem também a justaposição) da infra-estrutura com a supra-estrutura, mas a 
dialetização entre as duas. (1982, p. 69). 
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Portanto, as condições que materialmente se configuram, no âmbito de uma sociedade, 

permanecem, dialeticamente, relacionadas com os níveis de consciência desenvolvidos entre 

as classes sociais. A consciência, nesse caso, em seus diversos níveis de desenvolvimento, 

encontra-se atrelada às condições materiais que, historicamente, foi configurado no seio de 

todo processo social.  

Desse modo essa consciência, em seu processo de conscientização, humaniza o 

homem21 e transforma-o, no mesmo instante em que modifica suas próprias circunstâncias. 

Isso exige, eminentemente, a substituição da consciência primeiramente ingênua da realidade 

por uma consciência, cada vez mais e mais crítica, do homem e do mundo que o cerca. 

(FREIRE, 2001b, p. 60-61). Seria essa, segundo Freire, a única maneira de ajudá-los (os 

homens) a realizarem, nesse processo dialógico, sua vocação ontológica para sua 

humanização.  

Entretanto a consciência, desde sua fase genuína até se revelar crítica e, portanto, 

transformadora, percorre um itinerário evolutivo que se estabelece na incessante relação entre 

os homens e o mundo, mediados pelas suas vontades e desejos de transformação e de 

liberdade coletiva.     

A princípio, essa consciência, ainda em seu estado passivo e dormente, surge e supera-

se, através de uma sociedade em luta, condicionada pelas forças opressoras, resultantes de um 

processo de relações estruturais de dependência entre dominadores e dominados. Para Freire, 

ela (a consciência ingênua) ainda não saiu do seu estado embrionário, da sua passividade, para 

formar-se verdadeiramente crítica. Nesse caso, a consciência dominada não se distancia, 

suficientemente, da realidade do mundo, para nesse distanciamento objetivá-lo, a fim de 

compenetrá-lo e conhecê-lo, de maneira íntima e profunda, para transformá-lo.   

                                                
21 Será nessa perspectiva, Marxista e Existencial que utilizaremos o conceito de conscientização assumido por 
Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido. Cf. FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Ed. 8ª. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1980. 
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Nesse caso, identificamos seu estado inicial de dormência. Portanto, a consciência, 

nesse primeiro momento, ainda não consegue apreender as situações problematizadoras da 

sua realidade vivida. Porém isso não os castra, totalmente, da sua abertura ante o mundo, e é 

exatamente essa a condição primordial para que a consciência ingênua possa superar-se da sua 

real condição.     

Segundo Freire,  

 

É evidente que o conceito de “intransitividade” não corresponde a um 
fechamento do homem dentro dele mesmo, esmagado, se assim o fosse, por 
um tempo e um espaço todo poderoso. O homem, qualquer que seja o seu 
estado, é um ser aberto. O que pretendemos significar com a consciência 
“intransitiva” é a limitação de sua esfera de apreensão. (1996, p. 68).  
             

Um outro nível de consciência mais apurado, contudo, ainda em fase de 

desenvolvimento, se dá na passagem do seu estado semi-intransitivo (ingênuo) para o que 

agora chamaremos de consciência ingênuo-transitiva. Essa evolução, embora apresente em 

sua dinâmica transitória um considerável desenvolvimento, o seu desdobramento total, ou 

seja, o seu desvelamento crítico ainda não se configurou. Neste caso, só podemos falar de 

uma progressão parcial, momentânea. Isso acontece, simplesmente, porque ainda encontramos 

nessa nova fase, elementos correspondentes ao nível anterior, como nos mostra bem Paulo 

Freire, ao nos dizer que: 

 

A transitividade ingênua, fase em que nos achávamos e nos achamos nos centros 
urbanos, mais enfática ali, menos aqui, se caracteriza, entre outros aspectos, pela 
simplicidade na integração dos problemas. Pela tendência a julgar que o tempo 
melhor foi o tempo passado. Pela subestimação do homem comum. Por uma forte 
inclinação ao gregarismo, característico da massificação. Pela impermeabilidade à 
investigação, que corresponde a um gosto acentuado pelas explicações fabulosas. 
Pela fragilidade na argumentação. Por forte teor de emocionalidade. Pela prática 
não propriamente do diálogo, mas da polêmica. Pelas explicações mágicas. Esta 
nota mágica, típica da intransitividade, perdura, em parte, na transitividade. 
Ampliam-se os horizontes. Responde-se mais abertamente aos estímulos. Mas se 
envolvem as respostar de teor ainda mágico. (Ibdem, 1996, p. 68-69).     
 



 90 

Nessa dinâmica a consciência, paulatinamente, vai evoluindo para um tipo de 

consciência mais crítica, voltada para a responsabilidade social e política de um povo na sua 

estrutura humana, seja ela individual, seja ela coletiva. Os paradoxos sociais, nesse caso, vão 

sendo percebidos e apreendidos, através de um processo educacional comprometido com a 

liberdade humana, não só pela parte da população que se vê “afundada” na condição de seres 

oprimidos, como também, pelos extratos opressores dessa sociedade.   

Contudo, essas contradições, quando se tornam mais acentuadas, em função de uma 

sociedade prestes a modificar, mais facilmente, os homens em seu estado de alienação, vão 

percebendo as contradições que, socialmente, envolvem tais modificações. Isso, certamente, 

aponta para um tipo de consciência que começa a desabrochar do seu estado de demência para 

uma visão mais aprofundada dessa realidade e das suas reais causas de alienação. Portanto, 

Freire nos alerta que é preciso desenvolver um tipo de educação capaz de ensinar aos homens 

do nosso mundo a lerem, na gramática das suas vidas, os vocábulos que traduzem as palavras 

da sua realidade mundana. Certamente, segundo Freire,   

     

O que teríamos de fazer, numa sociedade em transição como a nossa, inserida num 
processo de democratização fundamental, com o povo em grande parte emergido, 
era tentar uma educação que fosse capaz de colaborar com ele na indispensável 
organização flexiva de seu pensamento. Educação que lhe pusesse à disposição 
meios com os quais fosse capaz de superar a captação mágica ou ingênua de sua 
realidade, por uma dominantemente crítica. [...] Estávamos, assim, tentando uma 
educação que nos parecia a de que precisávamos. Identificada com as condições de 
nossa realidade. Realmente instrumental, porque integrada ao nosso tempo e ao 
nosso espaço e levando o homem a refletir sobre sua condiçâo ontológica de ser 
sujeito. (1996, p. 114).  

 

Nesse caso a conscientização, para Paulo Freire, necessariamente, impõe para si 

mesma, a ação-reflexão, por parte dos oprimidos que buscam, através da educação, as 

condições da sua própria humanização. Portanto, é nessa perspectiva que Freire anuncia sua 

ação revolucionária, via conscientização/educação, ou seja, na sua dimensão ação-reflexão, 

em troca da humanização e da libertação dos homens e das mulheres, oprimidos e opressores, 
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do nosso mundo. Entretanto, a desumanização impede os homens e as mulheres de tomarem 

consciência de que são sujeitos da sua própria história, como nos mostra Konder (2004, p. 

14), afirmando que o homem podia conhecer sua própria história, já que a realidade histórica 

é obra humana, e criada por nós mesmos.   

Neste caso, a realidade nada mais é do que um “produto” resultante da infindável 

relação entre sujeito e mundo.E é justamente nesta perspectiva dialógica por onde Junior nos 

faz ver que: “O homem não é um ser levado, que apenas grava aquilo que se apresenta aos 

seus sentidos.” Pelo contrário: “o homem é construtor do mundo, o edificador da realidade. 

Esta é construída, forjada, no encontro incessante entre os sujeitos humanos e o mundo onde 

vivem.” (cf. 1994, p.12).  

A consciência, corrompida, não se percebe como uma unidade em potencial, apta para 

o exercício revolucionário que desvela e denuncia a prática desumanizante e autoritária das 

forças reacionárias.  

Karl Marx, em sua obra, Ideologia Alemã, nos traz uma discussão em torno da teoria 

materialista e dialética da história, defendendo a idéia de que é no entendimento do ser social 

e, portanto, histórico e político, que encontramos os germes do que ele mesmo denominou 

como “socialismo científico”.22 

Nosso intuito, nesse momento, ao citarmos a Ideologia Alemã de Marx e Engels e o 

seu discurso em torno da concepção materialista dialética, consiste em conferir o relevo à 

aproximação de Freire com o pensamento marxista. Portanto, sua contribuição é relevante e 

nos mostra que a consciência, como assim pensou Freire, que se percebe histórica e social, 

cria para si própria, as condições que possibilitam a liberdade dos homens marginalizados. 

Então, eles nos falam que:  

 

                                                
22 Marx faz uma crítica à concepção idealista pós-hegeliana e ao “materialismo” de Feuerbach. Cf. in. Marx. K.: 
Ideologia Alemã, 1987. 
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[...] também está empiricamente fundamentado que, com a derrocada do estado da 
sociedade existente por obra da revolução comunista e com a superação da 
sociedade privada, que é idêntica à referida revolução, este poder, que tanto 
confundem os teóricos alemães, será dissolvido; e então a libertação de cada 
indivíduo singular é alcançada na mesma medida em que a história transforma-se 
completamente em história mundial. (MARX & ENGELS, 1987, p.54).  

 

A consciência, nesse caso, em seu estado de alienação, ou seja, descomprometida da 

sua real atividade, a da transformação, nada faz, a não ser aceitar e reproduzir seu estado 

alienador, por acreditar, talvez, ser ela (a consciência alienada) mais uma fatalidade de final 

de século. Ou, então, encontra-se submetida a uma determinação divina e que nada pode 

fazer, para modificar essa realidade manipuladora.  

Portanto, na sua 3ª tese sobre Feuerbach, Marx faz uma crítica ao pensamento 

educacional dos materialistas da sua época, reforçando a idéia de que a realidade operante de 

uma determinada sociedade modifica-se, na medida em que seus agentes a modificam e se 

transformam nesse mesmo processo. Neste caso, ele nos mostra que: 

 
A doutrina materialista segundo a qual os homens são produtos das circunstâncias e 
da educação, e, portanto, segundo a qual os homens transformados são produtos de 
outras circunstâncias e de uma educação modificada, esquece que são precisamente 
os homens que transformam as circunstâncias e que o próprio educador precisa ser 
educado. Ele deve, por isso, separar a sociedade em duas partes – uma das quais é 
colocada acima da outra (por exemplo, em Robert Owen).  
A coincidência da modificação das circunstâncias com a atividade humana ou 
alteração de si próprio só pode ser apreendida e compreendida racionalmente como 
práxis revolucionária. (1987, p. 12).  
 

Nessa terceira tese, Marx nos mostra a inconsistência de que, só após a mudança das 

circunstâncias e da educação, os homens também serão modificados, dentro dessa lógica. 

Portanto, segundo esse socialista, esquecemos que são exatamente os homens que as 

modificam e, com isso, ainda conseguem permanecer uns sobre os outros. A exemplo disso, 

ele cita Robert Owen, um socialista utópico, dono de fábricas, que tentou implementar 

algumas modificações operacionais como a diminuição da jornada de trabalho de 12 para 8 

horas diárias; conseguiu modificar, também, as relações de trabalho com e entre seus 

funcionários, e procurou desenvolver um tipo de educação ajustada a essas modificações. 
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Entretanto, por mais modificações que se fizesse, por mais ajustes realizados, o patrão (Owen) 

continuava sendo ainda o patrão e seus subalternos, seus funcionários. Portanto, na realidade 

mesmo, nada foi modificado. Segundo Marx, a grande questão é: quem será responsável por 

essas modificações, a ponto de também ser modificado? Nesse caso, o próprio educador 

precisa ser educado. Quer dizer, quem promove a modificação também tem que ser 

modificado. Portanto, tais modificações, necessariamente, exigem uma transformação maciça 

e generalizada. Daí, então, mudam-se as circunstâncias e os sujeitos da sua atividade. Essa é a 

práxis revolucionária do pensamento marxista: modificar e ser modificado.   

Nesta concepção do próprio Marx, Freire parece concordar com o seu pensamento, em 

relação às modificações das circunstâncias e dos sujeitos sociais, em sua íntima relação e, 

com isso, tenta proclamar para o povo excluído da sua sociedade um método educacional, 

como veremos mais adiante, em detrimento dos efeitos avassaladores promovidos pela classe 

dominante sobre a classe dominada. É com esse pensamento que Freire diz que: “ninguém 

educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens só se educam em comunhão”. 

(FREIRE, 1980, p. 27).   

Portanto, Freire vê na práxis humana a força motriz que conduzirá o processo 

dialético, que possibilitará a libertação dos homens e das mulheres do nosso mundo. É 

exatamente por essa razão, que ele afirma a impossibilidade da conscientização fora dessa 

práxis, o que implica dizer, na perspectiva da sua pedagogia que, se não há práxis, não pode 

haver processo de libertação. A consciência, nesse caso, assume um papel fundamental por 

ser, ela mesma, a responsável pela atividade humana que desvela a realidade, na medida em 

que penetra, cada vez mais, na essência fenomênica do objeto (do mundo), numa unidade 

indissociável entre ação/reflexão, sujeito/mundo. 

 

Esta tomada de consciência não é ainda a conscientização, porque esta consiste no 
desenvolvimento crítico da tomada de consciência. A conscientização implica, 
pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para 
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chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e 
na qual o homem assume uma posição epistemológica. (FREIRE, 2001b, p.30).  
 

Os homens, conscientizados da sua realidade e do seu papel enquanto sujeitos, 

começam a tomar distanciamento do mundo em que atuam para apreendê-lo e admirá-lo, por 

fora, pois como assinala Freire:  

 

Somente o homem pode distanciar-se do objeto para admirá-lo. Objetivando ou 
admirando – admirar se torna aqui no sentido filosófico – os homens são capazes 
de agir conscientemente sobre a realidade objetiva. É precisamente isto, a práxis 
humana, a unidade indissolúvel da minha ação e reflexão sobre o mundo. (Ibdem, 
2001b, p. 29-30).   
 

Essa idéia, ora a nós apresentada por Paulo Freire, de que a realidade quando 

percebida como uma unidade indissociável e dialética entre ação/reflexão, sujeito/mundo, 

necessária para a superação da consciência ingênua, é um indício para nos mostrar o quão é 

possível a modificação sócio-histórica em que a própria humanidade se vê envolvida; e, mais 

do que um mal natural, ela é produto da incidência da ação humana sobre ela mesma.  

A condição de seres menos favorecidos, do ponto de vista social, político e 

econômico, que historicamente foi configurado não é, ainda, o elemento vital, no curso de 

uma educação que tem, por objetivo, recuperar a dignidade dos homens e das mulheres, 

vítimas de um processo que desumaniza. Portanto, é preciso tornar-se consciente desta 

realidade. E, só a partir dela, nas palavras de Paulo Freire, é possível se falar e efetivar a 

transformação desejada. 

Por essa razão, não será da consciência do opressor que emergirá a consciência crítica, 

capaz de obstruir os bloqueios ideológicos, responsáveis pela manutenção do sistema que 

oprime. Isto, desde já, seria um paradoxo. Ao contrário deste modelo de “educação”, 

meramente ideológico e reacionário, a pedagogia libertadora só poderia surgir daqueles em 

que suas condições de seres ontológicos, sujeitos do diálogo – pessoa/mundo – que se vão 

construindo, histórica e socialmente, se vissem ameaçados pelo cadafalso da consciência 
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opressora, consciência esta que, dialeticamente, 23 encontra-se “hospedada” no sujeito 

oprimido.  

Certamente, Freire, já nas suas obras intermediárias e finais como Educação e 

Mudança (1979), Pedagogia da Autonomia (2004), Educação na Cidade (2001), nos faz 

perceber que ele próprio vai se “desvinculando”, cada vez mais, do termo conscientização, 

por não ter, segundo ele, devidamente esclarecido, nos seus escritos primários, o seu real 

significado. Por conta disso, Freire foi alvo de muitas críticas e chacotas. Tachado como 

idealista, ele havia evitado utilizar o termo conscientização, nas suas obras mais recentes. 

Entretanto, isso não significa uma recusa total do seu pensamento; muito pelo contrário, 

percebemos nessa atitude, sua capacidade de autocrítica, ao questionar e reformular o seu 

pensamento pedagógico.  

Em A educação na cidade, Freire nos explica que,  

 

A última vez que me estendi sobre o tema (conscientização) foi em 1974 – já fazia 
quatro anos, ou menos, que eu não a usava [...] Naturalmente, contudo, ao não usar 
a palavra, não recusei sua significação. Como educador, portanto, como político, 
estive sempre envolvido com a compreensão mais profunda do conceito, nas 
minhas atividades prático-teóricas. Tive, indiscutivelmente, razões para desusar a 
palavra. Nos anos 70, com exceções, é claro, falava-se ou se escrevia de 
conscientização como se fosse uma pílula mágica a ser aplicada em doses 
diferentes com vistas à mudança do mundo. (2001b, p. 114).   

 

Percebemos, com isso, que a idéia de conscientização desenvolvida em Freire nos seus 

primeiros escritos, está estreitamente relacionada, ou melhor, dizendo, apoiada, nas bases do 

pensamento fenomenológico, portanto, na sua intencionalidade a partir da constante relação 

entre o homem e o mundo. Com efeito, isso também nos revela a incessante superação da 

consciência, na sua relação concreta com a realidade e com o mundo que exige, cada vez 

mais, a sua própria revolução.  

                                                
23 O processo dialético, a que estamos nos referindo, tem uma conotação do ponto de vista hegeliano.  Cf. A 
dialética do servo e do senhor, localizada na segunda parte da Fenomenologia do espírito, de Hegel, intitulado 
Independência e Dependência da Consciência de si: Dominação e Escravidão. cf. HEGEL, G. W. F. 
Fenomenologia do espírito. Parte 1. Petrópolis, RJ, Vozes, 1992.   
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Portanto, em última instância, a ação-reflexão que parte como pressuposto para o 

processo de conscientização se expõe com um conhecimento, que busca nessa relação um 

saber sempre mais apropriado, para uma educação que tem por objetivo principal: a 

humanização dos seres humanos.  

Com isso, concluímos nossa abordagem sobre a questão da conscientização, no 

pensamento de Paulo Freire. Portanto, a partir de agora, entraremos no terceiro aspecto da 

nossa pesquisa, a saber: a relação entre educador e educando.    

 

2.3. A relação educador/educando 

Neste terceiro e último item, falaremos sobre a relação entre o educador e o educando, dentro 

de um processo em que os homens marginalizados do nosso mundo aprendem a ler e a reler, 

coletivamente, a sua realidade social e, portanto, as relações que essa leitura propicia entre 

eles. Para melhor compreendermos essa temática (a relação entre o educador e o educando), 

constatamos que seria necessário dividi-la em dois momentos centrais e complementares, 

entre si. Num primeiro momento, veremos o diálogo freireano como uma categoria relevante 

para o processo que ele próprio denominou ontológico, por ser esse o caminho da 

humanização do homem. Posteriormente, descreveremos o Método Paulo Freire, dentro desse 

processo e seus inúmeros desmembramentos, nesse caminho que conscientiza o homem do 

seu papel, enquanto construtor da sua realidade de mundo.  

Nesse caso, começaremos pelo diálogo como um instrumento que viabiliza a co-

participação entre educadores e educandos, num processo que constrói e reconstrói, ao mesmo 

tempo e coletivamente, os homens e o mundo, dentro do seu universo cultural. Em seguida, 

num segundo instante, veremos o Método Paulo Freire como um momento propício em que 

tais construções se apresentam, concretamente, dentro desse processo a que chamamos 

educação. Nesse caso, para melhor compreendê-lo não só nas suas partes mas, também, de 
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forma integral, é necessário, portanto, fazermos uma análise descritiva desse método que, 

gradativamente, vai se desenvolvendo dentro dos círculos culturais nos grupos de 

aprendizagem. Isso, certamente, nos levará a retomar certas categorias conceituais e centrais 

do pensamento de Paulo Freire (Utopia, política, esperança, conscientização, humanização, 

etc...), já apresentadas nos capítulos anteriores, para mostrarmos, de forma concreta e 

genericamente, como essas categorias norteiam e sustentam o arcabouço teórico-

metodológico do seu pensamento, o que nos parece ser de relevante importância, para sairmos 

da sua concepção teórica, tendo em vista, a concretização dessas categorias no processo 

mesmo de educar. Dizendo de outra maneira, veremos como a proposta pedagógica freireana, 

para além do seu “idealismo” , como foi tachada nos anos 70, como sua pedagogia é mais do 

que uma utopia: é uma esperança alcançada para aqueles que veem na própria vulnerabilidade 

de ser, os instrumentos concretos para se inicializar uma operação, que tem por objetivo 

regatar a humanização dos homens oprimidos do nosso mundo.      

 

2.3.1. O diálogo 

Pensamento e ação, mais uma vez, são tomados na concepção educacional de Paulo 

Freire, como duas unidades que se envolvem e se complementam, na medida em que o 

próprio ato de educar, para além das palavras proferidas pelo professor a quem negligencia, 

dessa forma, as experiências vivenciadas pelo educando o que implica, desde já, uma postura 

desumanizadora, se fazem valer pelo próprio exemplo de quem educa. Nesse sentido, o ponto 

de vista freireano nos mostra que: “quem pensa certo está cansado de saber que as palavras, a 

que falta a corporeidade do exemplo, pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo”. 

(2004, p. 34).      

Com efeito, essa tomada de consciência da realidade ao ato mesmo de educar e de 

aprender, de refletir e de agir, no pensamento pedagógico de Freire, emerge mais uma 
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categoria relevante, a saber: o diálogo. Essa consciência, que nos responsabiliza pela 

configuração da realidade mundana e a nossa também, conseqüentemente, nos abre para o 

mundo, por meio do diálogo, lançando-nos para além de nós mesmos aventurando, rumo ao 

desconhecido, ao que ainda não é e estar por se tornar. 

 

Por isso, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformados e humanizados, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de 
um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem 
consumidas pelos permutantes. [...] não haveria ação humana se não houvesse uma 
realidade objetiva, um mundo como “não eu” do homem capaz de desafiá-lo; como 
também não haveria ação humana se o homem não fosse “projeto”, um mais além 
de si, capaz de captar a sua realidade, de conhecê-la para transformá-la. (FREIRE, 
1980, p. 93).  

 

Na dialogicidade, os sujeitos nela envolvidos devem, antes, apropriar-se da verdade 

que se revela para que suas palavras, dessa forma, possam adquirir o caráter genuíno do 

diálogo. Isto implica, portanto, para Paulo Freire, numa postura crítica e reflexiva, diante das 

palavras que pronunciam o mundo. Esse mundo, entretanto, refere-se a uma realidade 

objetiva, independente dos homens, mas que se relaciona com eles, tornando-se possível de 

ser conhecida, e consequentemente, modificada. (FREIRE, 1996, p. 47).  

O diálogo, na perspectiva de Paulo Freire, vai mais além do que palavras que pela falta 

da sua rigorosidade e da sua natureza dialógica, se tornam falseadas, esgotadas na sua 

dimensão ação/reflexão e, portanto, caem num mero verbalismo, num puro blá-blá-blá. 

 

A palavra inautêntica, por um lado, com que não se pode transformar a realidade, 
resulta da dicotomia que se estabelece entre seus elementos constituintes. Assim é 
que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, automaticamente, a 
reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, blá-blá-blá. O diálogo 
com as massas não é concessão, nem presente, nem muito menos uma tática a ser 
usada, como a sloganização o é, para dominar. O diálogo, como encontro dos 
homens para a “pronúncia” do mundo, é uma condição fundamental para sua real 
humanização. (Ibdem, 1980, p. 92,160).   
 

Para os participantes de um diálogo educativo de inspiração freireana, as palavras que 

são ditas e aprendidas, têm um cunho vital. Os participantes nos círculos culturais da 
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educação popular, que são grupos formados por trabalhadores do campo, falam do seu 

trabalho, ou falta de trabalho, e da dor do desemprego. Falam sobre as suas tristezas e 

alegrias, as suas doenças e alienações, as suas lutas e esperanças e os seus sonhos.     

Esses círculos culturais têm, como finalidade, formar grupos de trabalhadores que, 

geralmente, são homens do campo, para através desse agrupamento, por meio do diálogo, 

reunir todos os elementos que historicamente formaram-se na cultura desse povo. Isso, 

certamente, é o primeiro passo para o processo de uma alfabetização, como veremos no item 

subseqüente que tem, por objetivo principal, atenuar o sofrimento daquele povo, vítima das 

suas próprias alienações.    

Nesse caso, o diálogo vem se mostrando como uma categoria fundamental que procura 

resgatar, através desse processo educativo, a dignidade e a humanização que, há muito tempo, 

foram retiradas desse povo sofrido. Portanto, essa capacidade dialógica, única e singular, 

como fenômeno humano nos revela algo de extraordinário neste acontecimento, a saber: sua 

capacidade de pronunciar o mundo para modificá-lo. “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”. (FREIRE, 1980, p 93).  

Em Pedagogia do Oprimido, Freire defende a concepção da dialogicidade baseada na 

relação mútua entre sujeito e mundo. Afirma ele que, essa relação implica num encontro 

existencial das pessoas humanas com o intuito de transformarem-se e de transformar o mundo 

em que mantém, de maneira dialógica, uma forte relação. 

Para Freire, o ser humano é, essencialmente, um ser de relações, por isso mesmo busca 

sempre interagir consigo mesmo, com os outros e com o mundo que o circunda. Isso implica 

diálogo, portanto, relação ou relações. Foi nessa perspectiva que Paulo Freire tentou nos 

mostrar, através do seu método pedagógico, o árduo caminho que tem por objetivo a 

libertação dos homens e das mulheres oprimidos. Entretanto, segundo ele, esse caminho só 
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será descoberto no instante em que surge a consciência crítica do marginal para fomentar nele 

a sede insaciável pela vontade de transformar. Isso, certamente, aponta para uma tentativa de 

resgatar, nos oprimidos, sua dignidade e seu caminho, rumo à humanização.   

Percebemos, por exemplo, que em Educação e Atualidade Brasileira, uma concepção 

de diálogo que vem se apresentando, nitidamente, como um compromisso da pessoa humana 

com sua carência existencial, ou seja, para a realização da sua vocação ontológica para o ser 

mais. É exatamente nessa perspectiva que o diálogo atua sobre os homens como uma força 

vital, trazendo à tona o sentido de toda existência humana. 

Nesse caso, o dialogar se corporifica e se mostra em sua total vivacidade, no momento 

em que o ser humano supera sua condição de alienação para, de fato, se apresentar ao mundo 

como um novo homem, sempre anunciando e pronunciando, também, um novo mundo para o 

qual o próprio homem é anunciado e anunciador. 

Portanto,   

 

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, e modificá-
lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. (FREIRE, 1980, p. 92). 
 

   Essa posição, ora a nós revelada pelo preceptor aqui em questão, certamente, nos 

atesta uma crítica aos modelos de educação que, “farisaicamente”, impõem aos educandos, 

por meio da falsa palavra, suas ideologias e crenças a cerca do mundo e de si mesmos. Nessas 

condições, o diálogo perde sua força vital para nutrir, na imposição assumida por esses 

“ditadores”, o descompasso a que se dá toda relação humana que não traz, em si, as condições 

para sua vocação ontológica, ou seja, o sentido do seu próprio existir.   

Essa lamentável concepção do falso diálogo, nos mostra que toda ação antidialógica 

nega, por sua vez, a humanização dos seres humanos. Em Pedagogia do Oprimido, obra de 
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Paulo Freire em que o diálogo tem uma reservada atenção, ele combate o aspecto da educação 

bancária como um elemento de dominação e transgressão da prática educativa.  

 

Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de 
depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem 
pode verificar-se esta superação. 
Ao contrario da “bancária”, a educação problematizadora, respondendo à essência 
do ser da consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e 
existência à 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. (Ibdem, 1980, p. 67,77).   
 

Para ele, não há educação capaz de libertar os homens da sua condição de seres 

oprimidos, se não houver um comprometimento efetivamente dialógico entre esses e o mundo 

o que, desde já, configura sua prática libertadora e sua vocação ontológica para a 

humanização. Segundo Freire, só através de um diálogo crítico e autêntico na sua forma de 

existir, é que emerge a possibilidade de uma ação reflexiva para o ato mesmo de libertar. 

Nesse caso, o diálogo é uma temática propedêutica para a emancipação do homem oprimido, 

para pronunciá-lo ao mundo, como um novo se, ora se libertando das correntes das injúrias e 

das injustiças que antes lhes aprisionavam. O diálogo é, portanto, um instrumento educativo e 

a palavra, sua corporificarão.   

 Portanto, 

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, ele funda este ato, que se completa 
e se sela no outro, o de aprender, e ambos só se tornam verdadeiramente possíveis 
quando o pensamento crítico, inquieto do educador ou da educadora não freia a 
capacidade de criticamente também pensar ou começar a pensar do educando. Pelo 
contrário, quando o pensamento crítico do educador ou da educadora se entrega à 
curiosidade do educando. Se o pensamento do educador ou da educadora anula, 
esmaga, dificulta o desenvolvimento do pensamento dos educandos, então o pensar 
do educador, autoritário, tende a gerar nos educandos sobre quem incide, um 
pensar tímido, inautêntico ou, às vezes, puramente rebelde. (FREIRE, 1998, p. 
118). 

 

Além da possibilidade da comunicação entre seres humanos de se desvirtuarem de 

uma comunicação de iguais, uma imposição autoritária, existe uma outra forma de abandonar 
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o verdadeiro diálogo, no sentido freireano. Isso acontece, por exemplo, quando os próprios 

interlocutores não conseguem sair do mero verbalismo. Para Freire, portanto, um diálogo 

envolve, necessariamente, as dimensões reflexão e ação.   

Nessa dupla dimensão (ação/reflexão), a palavra pronunciada, através do diálogo, 

transforma o mundo e liberta os homens oprimidos de nosso mundo. Portanto, não há palavra 

verdadeira que não seja práxis. Daí, quer dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. 

(FREIRE, 1980, p. 146).   

A busca pelas unidades a que constitui o verdadeiro diálogo, nos leva a perceber o 

quanto esta interação, ação/reflexão, ou seja, suas partes constitutivas, se colocam como duas 

dimensões, únicas e indissociáveis, necessárias à atitude desveladora que transforma a 

realidade operante e ao ser-homem que nela opera. Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. (cf, Ibidem, p. 92).   

Quando, por outro lado, ação e reflexão entram em dicotomia, quando o que se fala 

não se torna ação transformada, a própria palavra se falseia e coíbe a existência humana.  A 

palavra que se falseia, por ocasião dessa dicotomia, ação/reflexão, que se estabelece entre 

seus elementos constituintes, pronuncia o anonimato que suprime toda forma de vida humana. 

Existir humanamente é pronunciar o mundo para poder transformá-lo. Por sua vez, é na 

pronúncia aberta desse mundo, que esse se volta problematizado para quem o problematiza e, 

exige do problematizador, um novo pronunciamento.  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tão pouco 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, e exige deles um novo pronunciar. (Ibdem, 1980, p. 92). 

 

É nessa perspectiva, por meio da dialogicidade, que homem e mundo vão criando e 

recriando a realidade ora pronunciada mas que, neste instante, modifica-se pela força da 

palavra e da atividade humana que se vê acionada pelo esforço da ação/reflexão convertidas, 
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dessa maneira, em práxis revolucionária, compartilhando nisso, o pensamento de Vázquez 

(1977, p, 245-259).             

Se, pelo uso da palavra e do diálogo, os homens anunciam e transformam o mundo, 

nesse caso, é por eles também que os homens começam a se perceber enquanto sujeitos da sua 

história.  Por isso, a exigência do diálogo, como uma peculiaridade existencial, marca no 

registro itinerário da formação humana, uma maneira de estar sendo, um caminho insuperável 

para sua condição de ser que se faz humano.    

 Não há, por outro lado, diálogo sem a humildade de aceitar a posição do outro, sem o 

amor que infinda a pronúncia do mundo, num ato de criação e recriação deste e de seus 

agentes criadores da sua realidade. (cf. Ibidem, 1980, p. 93). Sobre essa condição, Peter 

MacLaren corrobora o discurso freireano, nos oferecendo a seguinte reflexão:    

 

O diálogo não pode existir, contudo, na ausência de um amor profundo pelas 
pessoas e pelo mundo. A nomeação do mundo, que é um ato de criação e recriação, 
não é possível se não estiver infundida no amor. O amor é, simultaneamente, a base 
do diálogo e o próprio diálogo... Se eu não amar o mundo – se eu não amar a vida – 
não consigo entrar em diálogo (1998, p. 78-79).   

 

O amor e a confiança nos homens, no seu poder de fazer e refazer, criar e recriar, 

também promove uma abertura ao diálogo como um dado a priori e, consequentemente, para 

o que aqui venho chamando de vocação ontológica para o ser mais.  

Certamente, Freire, 

 

Está convencido de que este poder de fazer e transformar, mesmo que negado em 
situações concretas, tende a renascer. Pode renascer. Pode constituir-se. Não 
gratuitamente, mas na e pela luta por sua libertação. [...] Se o diálogo é o encontro 
dos homens para o Ser Mais, não pode fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do 
diálogo nada esperam do seu quefazer já não pode haver diálogo. O seu encontro é 
vazio e estéril. É burocrático e fastidioso. (1980, p. 96-97).   

 

O diálogo, observado por esta vertente, apresenta-se para nós como um instrumento 

que propicia, ontológica e existencialmente, a abertura do ser ante o mundo, numa relação 
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solidária e indissociável forjada nas chamas do amor e da fé, da esperança e da humildade, a 

humanidade que toma consciência da sua vocação ontológica, como uma massa que junta 

todos esses ingredientes numa única mistura chamada humanização. (cf. Ibdem, p. 93-94-96).        

Por isso mesmo, segundo Freire, o diálogo seria a espinha dorsal sobre a qual a 

verdadeira educação, única capaz de libertar os seres escravizados do seu próprio sofrimento, 

devesse se sustentar, combatendo outros modelos ditos “abecedários” (FREIRE, 2001b, p. 

48), que pelo seu caráter unilateral e neutralizado, negligencia a vocação ontológica da pessoa 

humana.  

O próprio diálogo é prenúncio de um novo tempo, de uma nova educação, de um novo 

método educacional, que pelo seu caráter irônico e exortador, impar, numa relação 

verdadeiramente dialógica, pudesse expulsar os males que atormentam e ludibriam a 

consciência enferma dos homens oprimidos.   

Em um dos vários diálogos travados por Paulo Freire, especificamente o que 

mostraremos mais adiante, ele se utiliza do diálogo e da ironia (veremos isso mais adiante nas 

páginas 107 e 108) como momento introspectivo que leva seu interlocutor a fazer uma 

reflexão em torno das suas próprias convicções, a fim de reformulá-las. 

Neste caso, o método freireano, além do diálogo, lembrando que ambos se 

complementam no processo educativo, também obedece a uma sequência sistemática, que 

começa no próprio diálogo em que educador e educando se “confrontam”, num debate que 

constrói e reconstrói a realidade, dentro desse processo dinâmico e criador, passando pela 

ironia que coloca o aluno e o educador, num momento de reflexão, até chegar a uma 

dimensão mais crítica da realidade, para começar, daí então, o resgate da sua vocação para o 

ser mais, ou seja, da sua humanização.   

Vejamos, agora, um exemplo em que Freire tenta mostrar, através do seu método 

dialógico, para um camponês, que sua situação de ser alienado e marginalizado da sua 
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vocação ontológica não é uma fatalidade do próprio destino, nem a vontade de Deus. E, 

portanto, ao contrário do que ele (o camponês) pensa e acredita, sua posição situacional no 

mundo é produto das relações que, socialmente, são estabelecidas pela ideologia dominante. 

Tais relações, com efeito, coíbem sua inserção consciente na realidade, em comunhão com os 

outros homens que, por meio do diálogo, buscam como condição única para seu processo 

humanizador, a sua condição de ser, que ontologicamente se faz humano.     

Então, vejamos como Paulo Freire relembra um diálogo que ele mesmo vivenciou, 

juntamente com camponeses ligados aos Círculos Culturais, que fazem deste instante, um 

momento de reflexão onde as velhas idéias (ingênuas) são superadas pelo nascimento de 

outras tantas novas (críticas). Pois, para melhor entendermos essa superação, deveremos 

observar, atentamente, os momentos/elementos constituintes desse diálogo e, a cada ponto 

detectado, imediatamente, abriremos um espaço para, neste, analisarmos e comentarmos o que 

por ventura viermos a encontrar. Entretanto, não precisamos nos fixar na questão se esse 

diálogo de fato aconteceu nessas palavras ou não. O que importa é o fato de que Freire, nessa 

narrativa, nos fornece um exemplo de um diálogo que, efetivamente, gerou uma 

transformação na percepção do camponês em relação à sua realidade.   

A princípio, perceberemos um conjunto de perguntas elaboradas por Paulo Freire, 

extraídas, intencionalmente, do universo cultural vivenciado pelo grupo e, em contrapartida, 

um aglutinado de respostas devolvidas, frente às questões que vão sendo formuladas e lhes 

são direcionadas. Portanto, pode-se dizer que este método tem como ponto central o diálogo e 

como fio condutor as perguntas, ora elaboradas por circunstância da própria ocasião.  

Então, Freire começa:  

 

FREIRE – Muito bem - disse eu a eles: - Eu sei. Vocês não sabem. Mas porque eu 
sei e vocês não sabem? [...] 
CAMPONÊS – O senhor sabe por que é doutor. Nós, não.  
FREIRE – Exato, eu sou doutor. Vocês não. Mas, porque eu sou doutor e vocês 
não? 
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CAMPONÊS – Porque foi à escola, tem leitura, tem estudo e nós não. 
FREIRE – Porque fui à escola?  
CAMPONÊS – Porque seu pai pôde mandar o senhor à escola. O nosso não. 
FREIRE – E porque os pais de vocês não puderam mandar vocês à escola? 
CAMPONÊS – Por eram camponeses como nós.  
FREIRE – E o que é ser camponês? 
CAMPONÊS – É não ter educação, posses, trabalhar de sol a sol sem direitos, sem 
esperança de um dia melhor. 
 

Nossa primeira observação, nesse ponto do diálogo, consiste na questão da indagação, 

quer dizer, percebemos que para Freire o ato mesmo de perguntar, e isso veremos nesse 

diálogo como um todo, vai muito mais além do que um apanhado de respostas, sem propósito 

algum, desvinculadas totalmente do seu conteúdo e da sua realidade cultural.  Então, nesse 

caso, a pergunta para quem é dirigida implica na humildade por parte de quem a faz, pois 

quem pergunta necessariamente quer ouvir, e ouvir a quem é indagado dá a alguém o direito 

de falar.  

Com efeito, as perguntas feitas até o presente momento, simplesmente, estão 

direcionadas para deixar os camponeses exporem, amargamente, a sua própria visão da 

situação de mundo em que se encontram. Trata-se, dito isso, de uma situação de desigualdade, 

mais precisamente, de uma desigualdade em termos de acesso à educação. A importância 

desse primeiro momento do diálogo se vale, por ser ele um momento em que os camponeses 

começam a tomar consciência das suas reais situações. Nada disso, entretanto, se impõe como 

uma ameaça ao pensamento dos mesmos, pois até o próprio Paulo Freire começa a questionar 

as explicações que esses homens do campo dão sobre tais situações.         

Então, Freire continua: – E porque ao camponês falta tudo isso? – CAMPONÊS – Porque 

Deus quer. 

É nesse momento que se revela a consciência ingênua do camponês e inicia-se a 

possibilidade de questionar, no próprio diálogo, essa consciência. Freire, para tanto, se utiliza 

da própria experiência desses homens, das suas relações de pai com seus filhos para mostrar-
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lhes que essa mesma relação também se dá entre os homens e Deus. Então, Freire vai 

evoluindo no diálogo,  

 

FREIRE – E quem é pai aqui nesta reunião? 
Quase todos de mãos para cima, disseram que eram. 
Olhando o grupo todo em silêncio, me fixei num deles e lhe perguntei: FREIRE – 
Quantos filhos você tem?  
CAMPONÊS – Três. 
FREIRE – Você seria capaz de sacrificar dois deles, submetendo-os a sofrimentos 
para que o terceiro estudasse, com vida boa no Recife? Você seria capaz de amar 
assim? 
CAMPONÊS – Não 
FREIRE – Se você - disse eu -, homem de carne e osso, não é capaz de fazer uma 
injustiça desta, como é possível entender que Deus o faça? Será mesmo que Deus é 
fazedor dessas coisas?  
Um silêncio diferente, completamente diferente do anterior, um silêncio no qual 
algo começava a ser partejado. 24  

 

O silêncio diferente que Freire percebe, nessa altura do diálogo, indica que o fluxo de 

algo, que poderia aparecer como uma simples conversa, foi interrompido. A última pergunta 

lançada aos camponeses, sem dúvida, causou neles um impacto capaz de superar o que, a 

princípio, poderia ser um simples relato da própria situação de mundo e da visão que eles têm 

dela. Não é sem ironia, quando Freire aponta para esse fato admitido pelos mesmos. Em 

resposta, os camponeses começam a considerá-la (sua situação) injusta, quando esta, é vista 

através das relações em que eles mantêm como pai em relação aos seus filhos, e deles todos 

como filhos de um único Deus-pai Daí, então, começam a questionar sobre sua própria 

realidade (de homens e de mundo) que, a princípio, não passaria de uma simples vontade de 

Deus, portanto, irrevogável.    

Se um camponês, pai de três filhos, um homem do campo fragilizado que é, não seria 

capaz de sacrificar dois dos seus filhos para que apenas um tivesse sucesso na vida, como 

seria possível que Deus, na sua perfeição e no seu profundo amor pelos homens, pudesse 

                                                
24 O termo em evidência, grifo nosso, se justifica no momento em que a natureza desta pesquisa remete-se para 
um estudo comparativo entre Sócrates e Paulo Freire. Portanto é nosso objetivo tentar mostrar, sistemática e 
detalhadamente, elementos que se aproximam e se afastam, entre as formas pelas quais ambos pensaram o 
pedagógico, por isso, evidenciamos o termo em questão.  
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sacrificar dois terços da humanidade para que, apenas um, desfrutasse de todas as coisas boas 

que aqui na terra se encontram?  

Essa provocação, certamente, propiciou um momento de extrema reflexão, entre os 

camponeses, o que resultou na seguinte conclusão: – Não. Não é Deus o fazedor disto tudo. É o 

patrão! (FREIRE, 1997, P. 49-50).    

Ao final dessa conversação, percebemos uma abertura do homem camponês, sofrido 

em sua vida, para sua inserção na realidade que ora desconhecia. Não se trata mais de uma 

explicação, originada na vontade de Deus, responsável pela diferença entre “doutos” e 

camponeses. São as relações sociais que permitem isso. Não interessa ao patrão a instrução 

dos camponeses, nem tão menos, sua condição de homem do mundo, ou seja, se um 

semelhante seu.   

Com esse passo, se abre o espaço para uma intervenção na realidade. O relato de 

Freire não inclui as providências práticas que esses homens tomam, depois desse diálogo. 

Óbvio que, na situação anterior, não seria possível essa intervenção, senão os camponeses 

logo teriam se oposto a Deus. O resultado dessa reflexão, no entanto, resultou na consciência 

de que a realidade nada mais é do que produto das relações estabelecidas entre os homens e o 

mundo. Portanto, pode ser criada e recriada, a todo instante. É nesse sentido que o diálogo 

torna-se capaz de gerar esperança, amor e fé. Esperança, pois a situação não mais se 

apresenta intransponível; fé em si mesmo, como credibilidade na própria capacidade de 

transformar e amor, pois a transformação que aconteceu no próprio diálogo já testemunha o 

amor que os camponeses têm pelos seus filhos. E é exatamente no desamor, dos patrões pelos 

seus empregados, que tais situações se configuram no âmbito da realidade. (cf. Freire, 1980, 

p. 93-96). A práxis, nesse caso, partindo do diálogo, portanto, tem que ser um ato em que o 

próprio amor se materialize, superando as estruturas opressoras em troca da liberdade dos 
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homens oprimidos. Isso, certamente, é prenúncio da vocação ontológica. É começo do 

processo que humaniza o homem. Por isso mesmo é que se pode falar em humanização.   

O exemplo narrado por Freire não deixa transparecer uma aprendizagem mútua, entre 

o educando e o educador. Portanto, uma segunda observação se faz necessária aqui. Nesse 

caso, fica óbvio que o próprio Freire, especificamente nesse diálogo, tinha plena clareza de 

que estava impossibilitando nos camponeses o desenvolvimento de uma visão mais crítica da 

sua realidade. Isso, certamente, o levou a conduzir esse diálogo, até o ponto em que os 

próprios camponeses podiam tirar, de si mesmos, suas próprias conclusões. Sem dúvida, 

existe aqui um primeiro momento de direcionamento do diálogo. Decisivo é, portanto, que o 

conhecimento necessário para uma abertura crítica à realidade não foi “dado”. Instalou-se, 

gradativamente, um conhecimento, do qual os próprios camponeses adquiriram certezas. Não 

se trata mais, portanto, de um “deposito bancário”. Nesse processo, não se assimila um 

conhecimento qualquer, vazio e solto no nada, porém é necessário que se introduza um 

conhecimento que, especificamente, esteja comprometido existencialmente com o camponês, 

que o induza à ação, à mudança. Isso não significa, logicamente, que temos que considerar o 

diálogo em Freire unilateral o que seria, desde já, uma equivocada posição. Não faltam 

afirmações, nas inúmeras obras desse educador, em que ele mesmo afirma, insistentemente, 

que suas próprias convicções se criaram, em grande parte, no diálogo com os oprimidos, 

principalmente, no que diz respeito à vivência da própria situação de opressão.        

Dito isso, o educador nesta perspectiva, portanto, não se vê mais como o único 

detentor do conhecimento e, além de tudo, o dono da verdade. E o educando, por outro lado, 

não é mais visto, também, como mero depósito em que se “despejam” informações sem que 

se possa fazer, dessa maneira, uma análise mais crítica e aprofundada da realidade.  

Assim sendo, essa relação entre o educador e o educando, demonstra seu caráter 

extremamente democrático, do ponto de vista cultural, em que ambos (o educador e o 
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educando) mutuamente, vão se percebendo como sujeitos que então ali trocando experiências, 

vivenciadas no seu cotidiano, e que nesse ato de trocar, constroem e reconstroem, a todo 

instante, a realidade em que estão inseridos.  

Certamente, no diálogo em Freire, já encontramos indícios do que nesse caso 

poderiam ser as etapas do seu método de alfabetização. Portanto, exploraremos essa questão 

no item a seguir.                  

 

2.3.2. O Método Paulo Freire 

Na apresentação da compreensão do diálogo como base da relação pedagógica, ficou 

evidente que esse diálogo não acontece numa situação vazia de significados. Nesse último 

item, que explanaremos daqui por diante, vamos exemplificar esse pensamento, com algumas 

reflexões sobre uma das atividades que mais caracterizam a obra e o pensamento prático de 

Paulo Freire, a saber: a alfabetização, principalmente a de adultos. De acordo com as 

reflexões anteriores, esta se insere numa situação histórica concreta, visando não só a 

aprendizagem da letra e da escrita mas, via alfabetização, uma contribuição para a formação 

humana.    

Contrapondo-se aos métodos de educação tradicionalistas, puramente mecânicos e 

alienadores, sem nenhum respaldo crítico e, portanto, conscientizador, Paulo Freire 

desenvolveu um método capaz de promover, nos homens e nas mulheres, uma consciência 

nutrida na relação entre eles e mundo mostrando-lhes, através dessa relação, suas posições de 

seres da terra e de seus papéis, enquanto sujeitos ativos e engajados, construtores da sua 

realidade cultural. Não poderia ser de outra maneira, o comentário que Pimenta nos faz: “se o 

homem aceitasse sempre o mundo como ele é, e se por outro lado, aceitasse sempre a si 

mesmo em seu estado atual, não sentiria a necessidade de transformar o mundo nem de 

transformar-se”. (1994, p.89). 
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É através dessa leitura, de si e do mundo que o oprimido, em processo de 

alfabetização, começa a despertar na sua consciência ingênua um olhar cada vez mais crítico 

da realidade. Com isso, ele realiza sua inserção, para desenvolver-se como sujeito da sua 

consciência crítica, portanto, transformador de si e do mundo que o circunda.  

Segundo Freire, o analfabeto, em seu estado passivo e acomodado, do ponto de vista 

cultural quando,  

 

[...] descobre-se autor do mundo e criador da cultura, descobre-se que toda criação 
humana é cultura e que ele como intelectual, é criador; que a estatueta de barro 
cozido feita por um artesão é cultura com o mesmo título que a obra de um grande 
escultor, o analfabeto começará a operação de mudança de suas atitudes interiores.  
Uma vez reconhecidos os dois mundos – o da natureza e o da cultura –, vão se 
sucedendo outras situações no curso das quais ora se aprofunda, ora se amplia a 
compreensão do domínio cultural. (FREIRE, 2001b, p.62-3). 

 

Portanto, essa mesma passividade gera no homem uma rotina que, segundo Sennet 

(2000, p. 43), tem um efeito pacificador sobre o ser humano, tirando-lhe a capacidade de 

engajar-se no mundo, e vai mais além afirmando que todo comportamento flexível gera 

liberdade pessoal; o ser humano é livre porque é também capaz de mudança.      

Contrapondo a esse estado de acomodação dos homens, ou seja, da sua alienação 

diante das injustiças do mundo, veremos como Paulo Freire desenvolveu um método 

educacional comprometido com a democratização da cultura e que servisse, ao mesmo tempo, 

como mediador das experiências de trabalho e de mundo, vivenciadas pelos homens excluídos 

da sua sociedade. Nesse caso, alfabetização não é transmissão de conteúdos, nem tão menos 

imposições ideológicas assumidas, de forma imperiosa. A alfabetização que Freire procurou 

desenvolver nega todas as formas de opressão, por ser ela, na sua natureza, libertadora, 

portanto, ativa, criadora e transformadora da realidade. Com afeito, veremos o Método Paulo 

Freire como uma atividade desveladora que cria e recria, constantemente, os homens e o 

mundo na sua íntima relação. Portanto, os homens envolvidos nesse processo buscam, através 

desse desvelamento, sua dignidade há muito perdida.     
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Por isso, 

 

Pensávamos numa alfabetização que fosse ao mesmo tempo um ato de criação, 
capazes de gerar outros atos criadores; uma alfabetização na qual o homem, que 
não é passivo nem objeto, desenvolvesse a atividade e a vivacidade da invenção e 
da reinvenção, características dos estados de procura.  
Procurávamos uma metodologia que fosse um instrumento do educando, não 
somente do educador, e que identificasse – como fazia notar acertadamente um 
sociólogo brasileiro – o conteúdo da aprendizagem como o processo mesmo de 
educar. (Ibdem, 2001b, p. 47). 

 

Assim, tal como o entendemos e pelas razões que apresentamos, nota-se que Freire, 

em seu método, procurou articular as questões sócio-culturais que ora se apresentavam no 

contexto político-educacional da sua época e as condições de vida do homem do seu tempo, 

para valorizá-lo na sua mais sublime condição, a saber: a de ser humano. Isso, certamente, fez 

do homem e do mundo “objetos” das suas investigações e análises, nesse processo educativo. 

Entretanto, algumas questões foram de fundamental relevância para a concretização do 

Método Paulo Freire. Perceberemos, mais adiante, ao destrincharmos tais questões, que 

compreendem as fases desse método. 

A primeira questão, ou fase, como Freire assim chamava, e assim a chamaremos, 

daqui por diante, constitui a descoberta do universo vocabular extraído dos grupos que farão 

parte dos círculos culturais. Isso significa que os educadores envolvidos nesse processo, num 

primeiro momento, recolherão e anotarão palavras ou expressões típicas daquele grupo, 

enriquecendo, cada vez mais, a relação mantida por eles e ampliando, paralelamente, o 

universo vocabular retirado dos conteúdos que se encontram adormecidos e desprezados no 

âmbito da linguagem popular. 

Então Paulo Freire nos diz que: 

 

A descoberta do universo vocabular dos grupos com os quais há de trabalhar no 
curso de encontros informais com os habitantes do setor que se procura atingir, não 
só se retêm às palavras mais carregadas de sentido existencial – e, por causa disso, 
as de maior conteúdo emocional – senão também às expressões típicas do povo: 
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formas de falar particulares, palavras ligadas a experiências do grupo, 
especialmente às experiências profissionais. (Ibidem, 2001b, p. 48). 
            

Essa descoberta do universo vocabular, sem dúvida, é o primeiro passo nesse processo 

que busca compreender, na realidade desse povo, que traz em si todas as marcas de uma 

situação de opressão. Daí então, com esse universo já contextualizado, extrai-se dele algumas 

palavras para então dar continuidade ao processo de alfabetização. Essa é exatamente a 

segunda fase desse método. Nesse caso, a segunda etapa consiste na escolha dessas palavras 

que, especificamente, fazem parte da realidade vivenciada pelos grupos na sua esfera sócio-

econômica e político-cultural. Portanto, é feita uma seleção das palavras geradoras, conforme 

seu universo de origem e de atuação.  

Porém, essa seleção não é feita de forma absorta e aleatória até porque, como já 

percebemos, essas palavras foram previamente submetidas a uma seleção. Portanto, essas 

palavras têm que pertencer, exclusivamente, ao universo cultural dos grupos. Todavia, não só 

basta como critério seletivo, pertencerem a esse universo interpretativo e vivenciado pelos 

grupos. É preciso, também, levar em consideração outras questões tais como: a da riqueza 

silábica, as dificuldades fonéticas da língua, apresentando-as em ordem crescente e o 

conteúdo prático da palavra, articulando-o a uma realidade de fatos sociais, culturais, 

políticos, religiosos, etc... 

Portanto,  

 

Vemos que estes critérios estão contidos no critério semiológico: a melhor palavra 
geradora é aquela que reúne em si a porcentagem mais alta de critérios sintáticos 
(possibilidade ou riqueza fonética, grau de dificuldade fonética complexa, 
possibilidade de manipulação de conjunto de signos, de sílabas, etc.), semânticos 
(maior ou menor intensidade de relação entre a palavra e o ser que designa), poder 
de conscientização que a palavra tem potencialmente ou conjunto de reações sócio-
culturais que a palavra gera na pessoa que a utiliza. (Ibdem, 2001b, p. 50).   

        

Com a descoberta do universo vocabular e, posteriormente, feita a seleção das palavras 

geradoras, avançaremos para a terceira etapa desse método que consiste na criação de 
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situações que problematizam as experiências vivenciadas pelos grupos com os quais se 

trabalha. Isso quer dizer que, ao longo do processo de alfabetização, essas situações começam 

a se mostrar como desafios apresentados a eles, com o intuito de levá-los, juntamente com a 

colaboração dos coordenadores, a decodificarem elementos contidos nessas situações de 

natureza problematizadora à sua conscientização; e, portanto, ao ato mesmo de alfabetizar.       

 

Estas situações desempenham o papel de desafios apresentados aos grupos. Trata-
se de situações problemáticas, codificadas, que levam em si elementos para que 
sejam decodificados pelos grupos com a colaboração do coordenador. O debate a 
este propósito – como o que se leva a termo com as situações que nos 
proporcionam o conceito antropológico de cultura – conduzirá os grupos a 
conscientizar-se para alfabetizar-se. (Ibdem, 2001b, 50). 
   

A esta altura do processo, o iletrado já começa a perceber um universo simbólico e de 

significados que circunda sua vida, na sua esfera cultural. Portanto, ele vai se percebendo, 

também, na sua condição de sujeito que escreve com o seu trabalho, a realidade que ele agora 

começa a descobrir.   

Com o universo vocabular já descoberto, com as palavras geradoras já selecionadas, e 

com as situações problematizadoras na sua pura aplicabilidade, prossegue-se, então, para a 

quarta etapa. A quarta fase, nesse caso, consiste na elaboração de fichas ou cartilhas 

indicadoras, que tanto auxiliam os coordenadores no debate com os grupos como, também, 

aos próprios grupos, no seu processo de alfabetização. Essa etapa do método nos leva para sua 

última fase. Nessa, os supervisores e coordenadores já se encontram devidamente preparados 

e instruídos, e com o material (fichas ou cartilhas indicadoras), também já devidamente 

confeccionados, inicia-se então o trabalho de alfabetização propriamente dito.   

  

Uma vez elaborado o material, em forma de diapositivos ou cartazes, constituídas 
as equipes de supervisores e coordenadores, devidamente treinados nos debates 
devidamente relativos às situações já elaboradas, e de posse de suas fichas 
indicadoras, começa o trabalho efetivo da educação. (FREIRE, 2001b, 51). 
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 Com a exposição da situação problematizada apontada pela palavra geradora, e da sua 

representação pela percepção do seu objeto, então, abre-se o debate. O esgotamento do 

processo de decodificação da situação dada, ou seja, da análise feita do objeto 

problematizado, leva o educando a visualizar a palavra geradora, de forma crítica com sua 

realidade, ao invés de simplesmente memorizá-la, de forma ingênua. 

Nessa compreensão, de sujeitos que se percebem como agentes criadores e recriadores 

da sua realidade e da sua cultura, como resultado das experiências e atividades vivenciadas 

sobre elas mesmas, Paulo Freire desenvolveu um método educacional que, pela sua natureza 

formadora a que se abre um universo de possibilidades, único para o processo educativo e 

para que sua vocação ontológica tomasse, como imperativa, a liberdade dos seres oprimidos, 

“escravos” de uma realidade que, ideologicamente, aliena e “tortura” os seres humanos e 

proclamando, no mundo, as mais diversas formas de desumanização. Entretanto, a 

desumanização não só vitima o homem oprimido e excluído do seu universo cultural. O ato de 

desumanizar, para além desses, também traz transtornos para o opressor. Esses, ao oprimirem, 

mostram seu caráter desumanizador, por isso, são igualmente, desumanizados. Nesse caso, 

tanto sofre um quanto o outro. O oprimido, por sofrer a ação e, o opressor, por promovê-la. 

Logo, o oprimido, em processo de libertação, não só consegue libertar-se a si mesmo, 

portanto, liberta também quem o escraviza, por ser ele, o opressor, escravizado ao escravizar.        

Então, por assim dizer, o processo de alfabetização, constitui na     

 

[...] humanização, enquanto vocação ontológica dos seres humanos, não é algo 
dado. Constitui a história de luta por libertação. A desumanização, imposta pelo 
opressor ao oprimido, também desumaniza o opressor, pois distorce a vocação 
humana. Assim, a libertação na e pela luta do oprimido, enquanto indivíduo e 
classe, liberta igualmente o opressor, pois proíbe de continuar oprimindo. 
(ZANETTI, 2001, P. 215). 
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 Alfabetizar, nessa perspectiva implica, necessariamente, na tomada de consciência que 

os homens adquirem ao deparar-se, frente às humilhações cometidas pela consciência 

opressora, o que exige, desde já, a conscientização e a humanização dos homens oprimidos.    

 

Só a assim a alfabetização cobra sentido. É a conseqüência de uma reflexão que o 
homem começa a fazer sobre a sua própria capacidade de refletir. Sobre sua 
posição no mundo. Sobre o mundo mesmo. Sobre seu trabalho. Sobre seu poder de 
transformar o mundo. Sobre o encontro das consciências. Reflexão sobre a própria 
alfabetização, que deixa de ser assim algo externo ao homem, para ser dele mesmo. 
Para sair de dentro de si, em relação com o mundo, como uma criação. 
(BRANDÃO, 1981, p. 49).   

 

Uma educação que se veja comprometida com o direito de ser dos homens e que 

possibilite e assegure sua vocação ontológica, enquanto processo humanizador, carece 

essencialmente, de uma postura crítica e reflexiva como condição insuperável nesse processo 

de alfabetização que, utopicamente, transforma o mundo, para nutrir no coração dos homens, 

uma esperança fundamentada no amor e no carinho pela dignidade e pela vida da pessoa 

humana. A “conscientização para a humanização, segundo Zanetti, é processo que não se faz sem 

utopia e sem esperança”. (2001, p. 215). 

Surgem, dessa maneira, duas categorias fundamentais para o processo de 

alfabetização, na teoria pedagógica de Paulo Freire: a Esperança e a Utopia. Com efeito, para 

melhor entendermos seu método, faz-se necessário, portanto, falarmos brevemente, e só 

brevemente mesmo, para não sairmos da nossa temática, sobre essas duas categorias 

consideradas centrais em seu processo de alfabetização. Assim sendo, começaremos 

primeiramente, com a esperança. Veremos como Paulo Freire a entendia e de que maneira ele 

a utilizou em seu método e, posteriormente, faremos a mesma explanação, em relação à 

utopia.         

Portanto, a esperança a que Freire se referia não era uma esperança descomprometida 

com a realidade e a dignidade dos seres oprimidos. A esperança, neste caso, soa para Freire 

como um imperativo existencial e histórico, que renuncia e denuncia as mais diversas formas 
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de desumanização, presentes nas sociedades das mais diversas regiões do nosso mundo. A 

esperança é um elemento indispensável para uma educação comprometida com a liberdade 

humana. Ele é mola propulsora para a conscientização, e, portanto, ela é utópica, também.     

 

Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a ela 
se justaponha. A esperança faz parte da natureza humana. [...] A esperança é uma 
espécie de ímpeto natural possível e necessário, a desesperança é o aborto deste 
ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem 
ela, não haveria História, mas puro determinismo. (FREIRE, 2004, p. 72). 

 

A utopia, por outro lado, renega a esperança morta, em troca de uma outra que seja 

viva e real, engajada e verdadeiramente nutrida, na certeza de que ela é possível e, ainda mais, 

necessária à realização dos sonhos humanos, não de um só homem ou de uma só mulher, mas 

de todos os homens e de todas as mulheres que, em comunhão, lutam por um objetivo em 

comum: o da sua liberdade. 25  

Dito isso, Schwendler vem corroborar essa idéia nos dizendo que, 

 

[...] a mudança do mundo requer a utopia, o sonho, nossa capacidade de 
imaginarmos um mundo diferente, um mundo menos feio, menos cruel, e nossa 
capacidade de nos indagarmos diante das injustiças sociais, da discriminação de 
mulheres, de negros, de índios, de toda e qualquer forma de violência que nega aos 
seres humanos, o direito de serem mais. O sonho de um mundo melhor requer a 
nossa capacidade de irmos à luta para criá-lo. (2001.p. 129).  
 

Por começar a se perceber, o oprimido, como homem que cria e recria, na sua íntima 

relação, o mundo e a si mesmo, a partir do seu estado de submissão e passividade, 

gradativamente, vai crendo numa esperança que, há muito tempo, estava esquecida ou 

desacreditada. Essa visão esperançosa e, ao mesmo tempo utópica, de si mesmo e do mundo, 

como produto da cultura humana, portanto, de si mesmo, certamente, lhe possibilitará tomar 

novos rumos na sua vida, afastando-se, cada vez mais, daqueles que só viam em sua própria 

miserabilidade o único a ser seguido.   

                                                
25 Cf. FREIRE. P. Conscientização: teoria e pratica da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo 
Freire. FREIRE. P. Pedagogia da Autonomia. FREIRE. P. Educação como prática para liberdade. FREIRE. P. 
Pedagogia da Esperança.   
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Por ser esperançosa e utópica, a educação progressista não é neutra, mas intencional. 

Ela endereça aos oprimidos os elementos de luta, necessários para sua soberania. Daí seu 

caráter, como nos diz Freire, inteiramente político e não politizador. Ela é política na medida 

em que combate a neutralidade da mente conservadora, engajando o ser no mundo como 

sujeito operante e criador da sua realidade mesma. 26  

Portanto, toda educação que tem por meta a libertação dos seres marginalizados, 

necessariamente, tem que ser política, diretiva, utópica e esperançosa, e não neutra e 

desajustada, solta no tempo e no espaço. É justamente por essas qualidades, atribuídas ao seu 

método de educar, que percebemos o que ele entendia por educação, ao dizer que esta é uma 

“prática especificamente humana”. (FREIRE, 2004, p.17).    

Devido a esta postura de educador humanista, Paulo Freire tornou-se conhecido como 

um filósofo da educação, não separando nunca a teoria da prática. Tentou implementar o seu 

pensamento educacional em muitos contextos da realidade social, endereçando os homens ao 

mundo, para o exercício histórico e permanente que os conduzem em seu próprio processo de 

humanização.  

Certamente, isto aponta para o âmago do pensamento antropológico e humanista, 

presentes em seu método educacional e que, aliás, revela a práxis humana como processo 

histórico, responsável pelo curso em que a humanidade se vê atrelada.  

A educação que Freire propôs no seu primeiro livro, Educação como Prática da 

Liberdade, e que se refletiu ao longo de toda a sua vida como educador, pode ser 

sucintamente definida como uma educação para a liberdade e para a responsabilidade política 

e social.  

Desde o início, a práxis educativa freireana, incorporava dois objetivos básicos: 

primeiro, realizar uma antiga aspiração – a eliminação do analfabetismo entre os setores 

                                                
26 Cf. FREIRE. P. Pedagogia da Autonomia. FREIRE, P. Pedagogia como prática para liberdade, 
BRENNAND. E. G. G. Buscando em Paulo Freire as Concepções de Homem e Mundo. Texto disponível 
originalmente no site: http//www.paulofreire.ufpb.be/index-biblio.htm.  
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populares do país – e, segundo, desenvolver e aumentar a democracia, através da participação 

educacional popular. É em torno destes dois objetivos que adquire significado o dinamismo 

que Paulo Freire imprime à sua tarefa de aumentar o alfabetismo, tal como Weffort escreveu: 

 

Uma pedagogia que estrutura seu círculo de cultura como lugar de uma prática 
livre e crítica não pode ser vista como uma idealização a mais da liberdade. As 
dimensões do sentido e da prática humana encontram-se solidárias em seus 
fundamentos. E assim, a visão educacional não pode deixar de ser ao mesmo tempo 
uma crítica da opressão real em que vivem os homens e, uma expressão de sua luta 
por libertar-se. [...] teoria e denúncia se fecundam mutuamente, do mesmo modo 
que nos círculos de cultura, o aprendizado ou a discussão das noções de trabalho e 
cultura jamais se separa de uma tomada de consciência, pois se realiza no próprio 
processo desta tomada de consciência. E esta conscientização, muitas vezes, 
significa o começo da busca de uma posição de luta. A compreensão desta 
pedagogia em sua dimensão prática, política ou social requer, portanto, clareza 
quanto a este aspecto fundamental: a idéia da liberdade só adquire plena 
significação quando comunga com a luta concreta dos homens por libertar-se. 
(WEFFORT, 1967, p. 8-9).  
 

Embora esta afirmação tenha o sabor das discussões utópicas da década de 60, na 

América Latina, quando as pessoas andavam à procura de modos de criar sociedades mais 

justas e igualitárias, numa região assaltada pelo ativismo político, pela violência e pela 

arrogância das elites no poder, a voz de Freire ressoou, com autenticidade e amor, uma 

perspectiva ainda firmemente enraizada nos seus últimos trabalhos, incluindo Pedagogia da 

Esperança: Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido (1992), uma das suas últimas 

contribuições para a discussão democrática sobre educação. Ele sonhava com educadores que 

assumissem a esperança e a utopia de uma “nova” educação, de uma “nova” sociedade, de um 

“novo” ser humano, procurando não mais justificar sua situação de ser marginalizado como 

algo predestinado e, sim, desvelando em seu próprio itinerário, um caminho mais igualitário 

de solidariedade como princípio da sua tão almejada liberdade. 

Mesmo ciente das implicações políticas da educação para a liberdade, Freire também 

percebia suas contradições, implícitas no próprio processo. Por um lado, há sempre a 

possibilidade de manipulação e ideologização da consciência, isto é, de promover educação e 

metodologias a serviço de um projeto de dominação; por outro, acreditava ele que se podia 
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estabelecer certa ligação entre práxis educacional e práxis política. Esta consciência crítica 

implica, então, inequivocadamente, na intenção de transformar radicalmente o sistema 

opressor e postular, na realidade concreta, os germes de uma sociedade mais solidária e 

igualitária na sua forma de ser.     

Na introdução da Pedagogia do Oprimido, Freire afirma que: “Destas páginas, espero 

que, pelo menos, fique o seguinte: a minha confiança nas pessoas, a minha fé nos homens e 

nas mulheres e na criação de um mundo no qual seja mais fácil amar”. (FREIRE, 1980, p. 19).  

Ao longo da sua vida, ele foi um reconhecido pedagogo por associar-se às causas 

progressistas, à “Nova Esquerda” educacional e à pedagogia crítica. Dada à extensão das 

contribuições educacionais e filosóficas de Freire, o impacto do seu trabalho vai muito além 

da alfabetização e da educação de adultos. 
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CAPÍTULO III 

SÓCRATES & PAULO FREIRE: 

Um estudo comparativo em torno do objeto educacional.    

 
 

Neste terceiro e último capítulo, faremos uma análise comparativa entre a forma em 

que Sócrates e Paulo Freire pensaram a questão educacional, levando em consideração três 

pontos, já apresentados na introdução deste trabalho e destrinchados no transcurso dos 

capítulos anteriores, a saber: a meta educacional, o conhecimento e sua construção e a relação 

entre o educador e o educando, o que pressupõe algumas precauções metodológicas.   

Com efeito, se faz necessário começar com uma breve explanação contextual, 

apontado as questões que social, política, econômica e culturalmente desenharam, de forma 

geral, o modelo de vida e de sociedade presentes no tempo correspondente de cada um. 

Veremos, também, como estas questões marcaram profundamente, o ideal educativo de uma 

nova ordem e de uma nova maneira de se pensar o homem e o mundo, numa relação única e 

dialógica, tendo em vista a construção humana, nesse processo a que chamamos de educação.  

Posteriormente, iremos mostrar, gradativamente, essa possível relação na forma em 

que Sócrates e Paulo Freire pensaram a questão educacional, mostrando de maneira mais 

geral, pontos que se convergem, com também, os que se divergem no pensamento pedagógico 

desenvolvido pelos dois.      

Entretanto, antes de adentrarmos neste capítulo propriamente dito, mostraremos, passo 

a passo, como será seu desenvolvimento, apresentando os pontos que aqui se mostram com 

maior relevância, o que nos possibilitara uma melhor compreensão em torno do pedagógico e 

da sua meta, enquanto sentido e realização da vida humana.     

 Do ponto de vista estrutural analisaremos, de forma sequênciada e sistemática, como 

têm sido feitos, até agora, os três momentos que constituem, em linhas gerais, o pensamento 
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educacional de ambos os educadores, porém, com uma pequena diferença. A cada tópico 

analisado e destrinchado, neste momento do trabalho, veremos, simultaneamente, como 

Sócrates e Freire se colocaram, diante de cada ponto apresentado, só assim será possível 

fazermos tais comparações, como foi proposto desde o início desta pesquisa o que, alias, é o 

nosso objetivo principal. Tal estruturação, evidentemente, nos permitirá visualizar mais de 

perto, estes três momentos (a meta educacional, o conhecimento e sua construção e a relação 

entre o educador e o educando) que são, para nossa análise, de suma importância para 

entendermos a consistência do pensamento educacional de Sócrates e de Paulo Freire e suas 

implicações para o pensar educacional. 

Neste caso, o desmembrar deste capítulo nos levará a entender e a fazer uma pequena 

reflexão sobre o “espírito” educacional – como sendo sua essência – e a formação humana – 

como sendo sua meta – uma vez que esses, tanto pela forma estrutural em que 

sistematicamente ora se encontram organizados nesta pesquisa, quanto pelos seus elementos 

constitutivos de investigação, isso certamente nos possibilitará ter uma melhor compreensão 

em torno da esfera educacional, e da sua atividade, enquanto prática que tem por desígnio: a 

formação do ser dos homens.     

Portanto, em linhas gerais, serão essas as etapas que seguiremos, no decorrer desta 

última parte da pesquisa, o que constitui o resultado que intencionalmente esperamos neste 

trabalho, a saber: um estudo comparativo entre o arcabouço teórico-metodológico que nos foi 

legado por Sócrates e Paulo Freire, ao longo dos tempos.   

 

3.1. Sócrates e Paulo Freire: um estudo contextual 

Sócrates viveu no durante o Séc. IV, e foi um dos homens que maior influência 

exerceu, tanto sobre o pensamento da Grécia antiga, quanto sobre toda filosofia ocidental, até 

os dias atuais. Este século, entretanto, foi marcado pelo afloramento e pelo poderio cultural, 
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em que Atenas estava prestes a emergir transformando-a, dessa forma, no centro 

culturalmente mais desenvolvido que se tem história na civilização helênica.  

Não foi de outra maneira, além das obrigações militares, que o espírito democrático 

surge como uma forma de incluir os cidadãos atenienses nas discussões a respeito da pólis. 

Atenas vive, nesse período, todo seu esplendor cultural que acaba por atingir todas as formas 

de manifestações artísticas, políticas, científicas e filosóficas. Péricles transforma Atenas na 

capital intelectual mais famosa do mundo grego, centro de atração dos nobres espíritos da 

época, propugnáculo do livre desenvolvimento da personalidade humana. (Mondolfo, 1972, p. 

12).  

É certo que, toda grande subida tem uma decida mais intensa e vertiginosa. O grande 

espírito de liberdade que um dia gracejou a cultura daquele povo vem, agora, acompanhado 

de uma súbita intolerância, a forte mãe Grécia, a destemida “Hélade da Hélade”, o pólo 

cultural de todo o mundo helênico, se vê ameaçada por uma onda de conspirações. O ideal 

dos grandes artistas, dos pensadores, dos trágicos e dos gênios, cujos reflexos dos seus ideais 

perduram, até os dias de hoje, se fizeram pelo espaço e pela liberdade que figuraram o 

elevado valor que a cultura daquele povo representa, ainda hoje, para todos nós. 

 Essa liberdade, acentuada e correspondida com a súbita evolução da política ateniense, 

vincula-se, sem muito impasse, nas questões que, filosoficamente, se colocavam como ponto 

central. Não se pensa mais, a partir de agora, os problemas da natureza, sem trazer em si, um 

espaço para os problemas mais tipicamente humanos que, político e socialmente, evoluíam 

para traçar o destino daquele povo.  

 Com isso, o Estado ateniense volta-se para a formação das elites no que diz respeito à 

coisa pública para sua administração. Com efeito, os dirigentes políticos e econômicos sentem 

uma extrema necessidade de preparar seus herdeiros para essa função. Nesse caso, o 

surgimento dos Sofistas se torna quase que uma necessidade. Com a promessa de garantir 
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uma educação para essa exigência, os sofistas só ensinavam para aqueles que pudessem 

barganhar por seus ensinamentos. Agora, o que impera não são mais aqueles antigos 

problemas dos filósofos da natureza, que se restringiam especificamente às questões da 

physis. O que prevalece nesse momento, são os problemas políticos e sociais do Estado. 

Atenas se transforma no centro principal dessas atividades. E é nesse espaço que Sócrates 

aparece, propondo uma nova concepção de educação e que, diferentemente dos sofistas, não 

só atendesse às necessidades dos ricos, mas de “todo” povo ateniense. Entretanto, nos 

registros que se tem, não vemos, em nenhum momento, Sócrates ensinando a uma mulher. Só 

encontramos num diálogo, intitulado de Menon e, mesmo assim, considerado platônico, um 

vestígio do Sócrates articulando um diálogo com um homem e mesmo assim um escravo, na 

tentativa de mostrar que na alma existe um tipo de conhecimento prévio. Portanto, os 

ensinamentos socráticos, de certa forma, não contemplavam a população como um todo, 

voltando-se para os homens livres de Atenas. Nesse sentido, se enquadram no pensamento do 

seu tempo. Portanto, não temos notícias de denúncias sobre as atitudes excludentes contra 

mulheres, escravos e estrangeiros. Para além dos sofistas, Sócrates se dirigia, não só àqueles 

que podiam lhe pagar pelos seus ensinamentos mas, também, aos que não podiam. Quer dizer, 

ele considerou sua atividade uma missão divina que não sem fins lucrativos.           

Diante das especulações e do extremo relativismo dos sofistas e, por conta disso, 

Sócrates procurou desenvolver uma atividade que correspondesse, não com a preparação do 

homem para a vida pública, como assim faziam os sofistas, mas com a necessidade de evoluir 

interiormente e com o cuidado que cada homem teria que ter consigo próprio, ou seja, como a 

alma mesma. Essa era a proposta socrática. Diante dos problemas sócio-políticos e culturais, 

para atingir todo o seu esplendor, primeiramente, segundo Sócrates, o homem teria que 

“sofrer” uma profunda reforma em seu interior, um buscar a si mesmo. Só daí, então, poderia 

se falar em ordem social. Segundo ele, seria esta sua “missão divina”, dada a ele pelo deus do 
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oráculo. Portanto, mais do que qualquer outra coisa, o homem, primeiramente, tem que se 

preocupar consigo mesmo. Buscar em cada um sua própria salvação é o que há de mais divino 

entre os homens. Conhece-te a ti mesmo. Como? Sabendo que nada sabe.   

 Isso mostra a franca oposição de Sócrates aos sofistas. Se, de um lado, Sócrates 

pensava na salvação da alma de cada um para depois, consequentemente, atingir a cidade-

estado como um todo, e que tal salvação não se restringisse só a uma minoria de 

privilegiados.  Os sofistas, por outro lado, desaguavam seus ensinamentos nas questões mais 

utilitárias da necessidade individual de cada um e, ao contrario de Sócrates, restringia seus 

ensinamentos só para aqueles que dispunham de uma quantia em dinheiro (uma minoria), para 

pagar por tais instruções. A isso, certamente, Sócrates se opunha, sem muita hesitação.  

 Essa sua postura de educador humanista foi, em relação aos ensinamentos dos sofistas 

da sua época, um desrespeito quase que sem precedentes para os substratos dominantes de seu 

tempo. Isso causou uma certa insatisfação por parte dos seus opositores. Por conta disso, sem 

muito receio, Sócrates foi levado ao tribunal dos eliastas, julgado e condenado por eles.  

Sócrates foi punido com a própria morte, sob a acusação de corrupção política da 

juventude e de negar os deuses de seu tempo. Nesse clima da intolerância, que se seguiu à 

guerra do Peloponeso, responsável pela queda súbita da democracia, a sátira foi substituída 

pela taça de veneno que lhe retirou a vida, num único suspiro.    

Em Freire, como já fora assinalado nos capítulos anteriores, percebemos um contexto 

de atuação, totalmente diferente do vivido pelo Sócrates, na Atenas do séc. IV a.C., onde 

predominou o poderio cultural do mundo helênico. Ao contrario de Sócrates, Freire procurou 

desenvolver uma pedagogia do escravo e da mulher, em sua época.   

Isso, certamente, fez com que Paulo Freire vivesse as desigualdades que marcaram e 

ainda continuam marcando nosso cenário global. Essas desigualdades, certamente marcaram, 

também e, talvez, de forma mais intensa, a sociedade grega na antiguidade. Entretanto, essa 
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questão ficou perdida, em meio às discussões que giravam em torno dos problemas públicos 

dessa sociedade. Platão e Aristóteles, por exemplo, viam a escravidão como um mal 

necessário. Já em Freire, essa questão tem uma relevância preponderante, diante dos 

problemas que, socialmente, perduram até os dias atuais. As injustiças e as desigualdades 

provocadas pela lógica capitalista levaram Freire a pensar num modelo de educação capaz de 

atenuar ou de, até mesmo, eliminar essas disparidades provocadas pelo sistema vigente. Nos 

anos 60, por exemplo, onde o desenvolvimento nacional vinha sofrendo defasagens, cada vez 

mais acentuadas nas escalas econômicas, e o analfabetismo atingia um numero alarmante em 

todo o país, começou-se a acreditar que tais defasagens no setor financeiro estariam, de certa 

forma, atreladas à questão educacional. Ou seja, a real situação do pai, na época, estava 

atrelada à quantidade de analfabetos que, também, atingiam dados assustadores. Daí, então, 

uma coisa passou a ser vista como causa da outra. 

Paulo Freire, imbuído por esta compreensão, procurou desenvolver um método 

educacional que, em curto prazo, pudesse atenuar os problemas que economicamente se 

situavam no país, combatendo o analfabetismo, maciçamente. Em 1962, em Angico, interior 

do Rio Grande do Norte, Freire conseguiu alfabetizar um grupo de 300 lavradores, num 

período de 45 dias. Em resposta a esse experimento, o governo brasileiro, na época, aprovou a 

criação de centenas de círculos de cultura ao redor do país. 

Entretanto, em 1964, o golpe militar se colocou contrariamente a essa iniciativa, então 

recentemente implementada. Freire foi encarcerado como traidor, por um período de 70 dias. 

Em seguida, passou por um breve exílio na Bolívia; trabalhou no Chile, por cinco anos ,para o 

Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã e para a Organização de Agricultura e 

Alimentos da Organização das Nações Unidas, onde escreveu sua primeira obra, a saber: 

Educação como prática da liberdade.  
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Em 1968, Freire publica o que, mais tarde, ficaria conhecido como seu principal livro: 

Pedagogia do Oprimido, publicado em várias línguas, pelo mundo todo. Por ocasião da 

desavença política entre a ditadura militar e ele, essa última obra não foi publicada no Brasil, 

até 1974. Foi quando o general Geisel tomou o controle do Brasil e iniciou um processo de 

liberalização cultural. Daí, então, seu pensamento voltou a circular, mais uma vez, como 

proposta educativa para sanar os problemas que se apresentavam, naquele momento. 

Em 1979, Freire já podia retornar ao Brasil, mas só voltou em 1980. Ao chegar no 

Brasil, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, na cidade de São Paulo, e atuou como 

supervisor, para o programa do partido, para alfabetização de adultos, de 1980 até 1986. 

Quando o PT foi bem sucedido nas eleições municipais de 1988, Freire foi indicado secretário 

de Educação de São Paulo. 

Isso, certamente, mostra o quanto Paulo Freire se preocupou com as questões 

educacionais, sem deixar de lado os problemas que, socialmente, permeavam o 

desenvolvimento da nossa nação. A mudança da estrutura social, sem dúvida, foi o alvo 

central dos ataques que, educacionalmente, Freire tentou atingir para gerar, com isso, 

melhores condições para todos os indivíduos que fazem parte dessa estrutura. A mudança da 

estrutura social parece, em Freire, pré-condição para o desenvolvimento humano do 

individuo. Já em Sócrates, encontramos o contrário. Para ele, a mudança do indivíduo é 

considerada uma condição propedêutica para a vivência humana em comunidade.  Essa é uma 

das suas questões centrais quando, por exemplo, Freire nos fala em transformação, portanto, 

das circunstâncias e dos homens, de uma forma geral. Seu esforço pela liberdade humana, 

ainda hoje, marca profundamente o caminho daqueles que buscam, através da educação, um 

itinerário de paz e de harmonia para a humanização dos homens explorados do nosso mundo.           

Na introdução deste capítulo, para melhor situar o leitor, procuramos mostrar, em 

linhas gerais, o contexto social em que Sócrates e Paulo Freire atuaram como educadores, 
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procurando atenuar, ou até mesmo resolver, os respectivos problemas que se estabeleciam na 

sociedade correspondente ao período de cada um. Sem dúvida, nos deparamos aqui com uma 

questão em comum: tanto Sócrates como Paulo Freire buscaram, através da educação, alguns 

pressupostos para tentar acabar ou pelo menos diminuir os problemas que, politicamente, 

giravam em torno da esfera social. Paulo Freire mais diretamente, Sócrates mais 

indiretamente. O que ambos têm em comum é que foram considerados, pela própria atuação 

pedagógica, de subversivos, de inimigos dos que mantiveram o status quo. Com isso, 

sofreram as consequências da sociedade de suas épocas. Enquanto Sócrates combatia a 

retórica como instrumento de poder político, Freire lutou contra a chamada educação 

bancária por ser ela, segundo ele, um mecanismo para camuflar as condições sociais e 

manipular a massa alienada. Com efeito, apesar das inúmeras disparidades (o contexto, a 

abrangência educacional, a meta pedagógica, etc...) que encontramos na forma como Sócrates 

e Paulo se colocaram, diante dos problemas sociais, encontramos também pontos em comum. 

Certamente, o que converge entre eles é que, tanto um quanto outro, procuraram apontar 

alternativas pedagógicas para sanar os problemas que se apresentavam, no contexto de 

atuação de cada um e, com isso, sofreram profundamente as consequências de uma sociedade 

corrompida pelo desejo insaciável de poder.  

Sócrates, nesse caso, teve a oportunidade de se defender publicamente diante de um 

júri popular. Não se utilizou da retórica para salvar a própria pele. Se valeu da ironia, para não 

deixar escapar essa última oportunidade de chamar a atenção dos atenienses, para mostrar-

lhes o quão era importante o cuidado que cada um teria que ter com a própria alma e, as 

consequências que poderiam sofrer se caso esse cuidado fosse negligenciado, em troca de 

uma satisfação meramente instintiva, portanto, material e utilitária, na sua razão de ser. Nesse 

caso, Sócrates tinha duas opções: escolher o exílio, ou então, enfrentar a própria morte. Se ele 
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optasse pelo exílio, sabia que sofreria mais repressão por ser estrangeiro. Então escolheu, e de 

maneira lúcida, o cálice de cicuta.  

Já em Freire, a sua repressão pelo Estado foi um pouco diferente. O regime militar não 

ofereceu oportunidade de uma defesa pública, porém, a opção de exílio na época, por mais 

dolorosa que fosse, permitiu a continuidade do seu trabalho pedagógico. E isso se revela em 

seus primeiros trabalhos, que foram escritos no momento em que ele se encontrava fora do 

país.                

Nesse primeiro momento, detectamos, a grossa vista, aproximações e distanciamentos 

entre a forma em que Sócrates e Paulo Freire aspiraram e conceberam a educação como 

basilar de sustentação de uma sociedade mais justa e igualitária. A seguir veremos, mais 

detalhadamente, como ambos educadores conceberam a questão educacional e sua função, 

como um instrumento para manter a ordem social e a integridade da pessoa humana. Portanto, 

analisaremos esse ponto a luz das três vertentes que consideramos ser o eixo de analise de 

nossos estudos, a saber: a meta educacional, o conhecimento e sua construção e a relação 

entre educador e educando.    

 

3.2. A realização da vida humana como meta educacional 

Segundo Sócrates, só a ignorância levaria o homem a servir-se de uma vida sem 

propósitos e de perjúrio, desprovida de qualquer tipo de valor, pelo menos aqueles que 

dignificam a sua alma, sem os quais ela mesma não se vê valorizada.     

Porém, como toda vida virtuosa carece de conhecimentos para o seu exercício, e como 

todo conhecimento exige um procedimento para sua construção, então se faz necessário um 

modelo educacional, capaz de promover nos homens, as forças necessárias que cada um 

necessita, no caminhar do seu próprio “destino”, a saber: o da sua salvação.   
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Neste caso, a educação está a serviço da vida. E é a este propósito que ela, a educação, 

deve servir. Não é de outra maneira que devemos entender o que Platão arremata, em relação 

à educação concebida por Sócrates, quando este, ao ser condenado no tribunal, pelos 

heliastas, pediu aos seus amigos que cuidassem dos seus filhos, assim como ele cuidou de 

todos vós. Por isto,  

  

[...] só tenho um pedido a lhes fazer: quando meus filhos crescerem, castigai-os, 
atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu vos afligi, se achardes que 
eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude; se 
estiverem supondo ter um valor que não tenham, repreendei-os, como vos fiz eu, 
por não cuidarem do que devem e por suporem méritos, sem ter nenhum. Se vós 
assim agirdes, eu terei recebido de vós justiça; eu, e meus filhos também. 
(PLATÃO, 1985, 40e-41a).      
 

Isto, para Sócrates, seria o ponto crucial da sua tarefa e, também, da vida humana: 

preparar as almas para buscarem, no âmago de sua essência, no seu cerne, o sentido de uma 

vida que se glorifica pelo esforço incessante, na busca da sua excelência.    

Por outro lado, Paulo Freire, em seu processo educacional de ordenação discursiva, 

pretendia promover a dignidade e a igualdade dos homens e mulheres oprimidos do nosso 

mundo, ao mesmo tempo, lhes oferecer as condições de possibilidade para que possam 

desenvolver uma efetiva análise crítica do mundo e do seu papel, enquanto homens que 

constroem e reconstroem, a todo instante, sua própria história e a sua vida, na esfera do seu 

pertencimento social. Em resumidas palavras, sua vocação ontológica para o ser mais.  

A vocação ontológica, nesse caso, seria a humanização de todos os homens e de todas 

as mulheres oprimidos, do nosso mundo; uma possibilidade de serem cada vez mais, e vão 

sendo, à medida em que fazem da sua dignidade a bandeira da sua luta, por uma vida mais 

digna e mais justa.  

Para Sócrates, a educação, primeiramente, seria um processo gradativo, feito uma a 

um, e depois, atingiria a pólis como um todo. Já em Freire, o alvo central da educação seria 

primeiro as condições sociais em que as massas oprimidas se encontram.   
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Neste caso, para Sócrates, só o individuo bem educado, serviria para manter a ordem, 

no âmbito estrutural da pólis. Sócrates não enxerga o mal na estrutura da sociedade, mas no 

despreparo da alma do ser humano. Para ele, uma alma educada humanamente age de forma 

humana, independente das relações políticas e sociais.  

Para Freire, tal ordem viria também do homem educado, porém começaria pelas 

modificações das condições políticas, econômicas e sociais. A tarefa pedagógica inicial é 

preparar e incentivar os oprimidos para essa mudança social. A modificação das pessoas é um 

processo que acontece, concomitantemente, com a modificação das circunstâncias. Freire 

adere, nessa questão, à terceira tese de Marx sobre Feuerbach. No exercício da prática 

revolucionária, o homem sabe sempre mais sobre a estrutura opressiva, pois essa se revela 

sempre mais nítida quanto mais ameaçada. Naturalmente, o homem nesse processo conhece 

sempre mais a si mesmo como ser oprimido, mas com a vocação de se libertar. Os homens se 

aproximam, portanto, da meta educacional, num processo dialético-revolucionário, em que a 

mudança do mundo e a de si mesmo, se complementam, mutuamente, ou coincidem, como a 

terceira tese diz.      

Nesse caso, fica claro para nós que o foco central de Sócrates seria a pessoa que, 

individualmente, busca dentro de si os elementos para sua própria salvação. Em Freire, a 

tarefa inicial é a modificação das condições sociais, para depois, ao atingir a sociedade como 

um todo, na sua estrutura geral, via ação revolucionária, gerar as condições para os indivíduos 

se educarem de forma humana.        

Do que foi afirmado, conclui-se, tão somente, compreensões distintas acerca da tarefa 

pedagógica. Em Sócrates, encontramos uma análise política, social e econômica da realidade 

da sua época, que difere da de Freire, profundamente. O que faz a sociedade ser corrupta, 

injusta e desumana não é a estrutura da sociedade, mas as pessoas que atuam nela. Não 

adianta mudar as condições sociais se o ser humano, no seu íntimo, continuar o mesmo. Em 
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outras condições sociais, os instintos humanos não domesticados vão gerar, fatalmente, novos 

desequilíbrios sociais.  

Para Sócrates, o caminho da humanização e do indivíduo se direcionam a uma outra 

esfera, a saber: da razão. A conversão é um ato íntimo da pessoa, e a mudança social é o 

resultado das múltiplas conversações. Já em Freire, enxerga-se as múltiplas razões 

econômicas, políticas e sociais que impedem a humanização do homem. E, além do mais, os 

homens se modificam em conjunto, num processo revolucionário, o que nesse caso, não 

acontece em Sócrates. Portanto, para Freire, a humanização do homem não pode ser um 

trabalho de indivíduo para indivíduo que promete a mudança social como se procede em 

Sócrates. Segundo Freire, isso tem que ser um trabalho com as massas; é na transformação 

coletiva que se abre o caminho para a humanização, ou seja, para a vocação ontológica da 

pessoa humana. Claro que, para Freire, não se segue a conversão individual, como já 

dissemos, mas ele se direciona para a ação coletiva. Nesse caso, o pensamento pedagógico 

freireano se mostra, na sua íntima dialeticidade, quando este nos diz que a educação muda a 

sociedade e que a sociedade, modificada, muda a educação.   

  Sendo assim, para Freire, como foi para Sócrates, a educação estaria a serviço da 

vida humana, defendendo os interesses que, verdadeiramente, correspondessem com aquilo 

que um chamou de “vocação ontológica da espécie” e o outro, de salvação da própria alma.  

Mesmo indicando caminhos diferentes, identificamos na meta educacional algo em 

comum: a tarefa da humanização. Nesse caso, nos parece claro que a meta educacional tanto 

do ponto de vista socrático como freireano, coincidem num determinado aspecto e a razão é 

simples: alcançando um determinado ponto de consciência, da ignorância ou da realidade 

como produto da ação humana, o educando estará aberto ao exercício da humanização, para 

tornar o mundo cada vez mais humano. Isso é um ato de busca, que perdura por toda vida. 

Essa é a razão que dá sentido a toda forma de vida humana, sem a qual viveríamos apenas por 
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viver. Trocaríamos nosso mundo, construído, e por isso mundo, por um habitat, sem sentido 

nenhum. Isso certamente nos reduziria a meros animais.   

 

3.3. O conhecimento e sua construção 

Quem sabe não erra! Esta máxima foi, há muito tempo, o fio condutor que alimentou 

profundamente a sabedoria e os “desejos” de um homem que, mesmo diante da sua própria 

morte, não abriu mão das suas convicções éticas e que, alias, foi o que orientou toda sua 

atividade como homem político e como educador. Essa sua postura ética e suas firmes 

convicções mostraram, para seus compatriotas, um novo juízo em torno do homem e da sua 

natureza. Isto, sem dúvida, rompe e enterra aquela velha concepção dionisíaca – mística – 

que, há muito, marcou o pensamento daquele povo, e começa a dar vida para um 

entendimento mais acentuado do homem, ou seja, da sua própria razão.  

O mundo helênico, no âmbito da religião, neste instante, começa a perder espaço para 

o império da razão, em todas as suas formas de conhecimento; e o homem, agora, passa a ser 

o elemento primordial no centro das discussões.  

O desprezo pela concepção mística das coisas, em lugar da supervalorização da razão 

sobre os fenômenos naturais, exige do homem um procedimento metodológico em que ele 

mesmo vai ser “vitima” das suas próprias exigências investigativas. Não mais se pensa o que 

há na natureza que explica o homem e ela mesma, mas o que há no homem que explica a 

natureza e a ele mesmo, a saber: a razão.   

Neste caso, a frase com que Sócrates se depara, no alto do oráculo, parece caber 

perfeitamente com esse novo ideal, o que alias, foi o que ele seguiu durante toda sua vida, 

pelo menos depois que a deusa do oráculo lhe revelou sua missão divina: salvar as almas 

humanas dos seus pecados instintivos. Esta salvação, a que Sócrates dedicava toda sua 

atividade como educador, não poderia encontrar seu princípio ativo, se não fosse por aquela 
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célebre passagem, que no alto do oráculo, se lhe mostrava como uma mensagem divina, a 

saber: conhece-te a ti mesmo.  

Para Sócrates, só através desse momento de introspecção, o homem seria capaz de 

ciência. Segundo ele, o ser humano, ao embrenhar-se na própria alma, livrar-se-ia das suas 

vontades instintivas e, portanto, proclamaria na dinâmica da sua atividade purificadora, o 

império da razão sobre seus desejos e paixões. 

Ao livrar-se dos grilhões dos nossos instintos, o homem mostrar-se-ia como um ser 

livre, autárquico e redentor do próprio espírito. Para Sócrates, este seria o princípio da 

autonomia humana: do governo de si mesmo. Essa autonomia não poderia vir desvinculada da 

atividade prática, própria da pessoa humana. Então, mais do que entender, é preciso praticar. 

Portanto, quem sabe não erra. Porém, para saber, nas palavras de Sócrates, é preciso antes 

saber que nada sabe.  

A ignorância, nesse caso, seria a mola propulsora que alavancaria o homem da sua 

passividade e o colocaria numa posição em que o próprio ato de buscar o levaria para os 

confins mais íntimos da alma, morada de toda excelência humana.  

O conhecimento humano, 27 neste caso, para Sócrates, é parcial. Em nenhum dos seus 

diálogos, pelo menos se deu por finalizado, o que nos leva a perceber um certo inacabamento 

por parte do sujeito que é educado. Só caberia, a esse homem, o aperfeiçoamento da sua alma, 

no momento em que ele mesmo procurasse, cada vez mais, pelo exercício das práticas 

virtuosas, aproximar-se do conhecimento total, o que seria uma tarefa impossível, daí sua 

razão de ser parcial, processual e infindável para os homens que buscam, na sua finitude, sua 

realização plena.  

                                                
27 O conhecimento para Sócrates não seria um conceito puramente abstrato, sem nenhuma vinculação com a vida 
prática, e, portanto, moral, ou seja, o conhecimento para ele, de fato, só seria possível, na medida em que 
pensamento e ação andassem lado a lado como se fossem faces de uma mesma moeda, aí sim, só neste momento, 
o homem verdadeiramente, estaria desfrutando de algum tipo de conhecimento para sua própria salvação.   
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Portanto, para Sócrates, o conhecimento básico e verdadeiramente humano é o 

conhecimento ético. É através dele que criamos, para a nossa realidade e para nós mesmos, 

um padrão de sociedade fundamentado nos valores mais tipicamente humanos. E, por se tratar 

de um conhecimento humano, e por isso mesmo inacabado, vivemos imersos num eterno 

devir, no qual as qualidades do homem e da sociedade, modificam-se, a cada instante, nessa 

relação entre homem e mundo.   

Essa questão coincide, parcialmente, com o pensamento de Paulo Freire, quando ele 

nos diz que:  

 

Aqui chegamos ao ponto que talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento 
humano. Na verdade, o inacabamento do ser humano é próprio da experiência vital. 
Onde há vida há inacabamento. Mas só entre os homens e as mulheres o 
inacabamento se tornou consciente. (2004, p. 50).  

 

Todavia, Freire acreditava na inconclusão do ser, princípio para o ser mais, e defendia 

a idéia de que só através de uma educação que se assumisse enquanto libertadora e, portanto, 

humanizadora, é que os homens e as mulheres, vítimas desse sistema que oprime, poderiam 

recuperar sua dignidade e sua vocação ontológica para serem humanos. Dizia ele, por 

exemplo, que o pensar certo é ver-se inacabado, e conscientizar-se do próprio inacabamento, 

o que constituí a mola motricial que move o sujeito oprimido da sua passividade mundana 

para uma vida engajada, que busca, na realidade concreta, as modificações necessárias à 

realização do seu próprio ser.  

Nesse caso, a conscientização das condições que socialmente são estabelecidas 

(políticas, sociais, econômicas e culturais) promove, na consciência do homem oprimido, os 

instrumentos necessários para sua libertação. Conscientizar-se, dizendo de outra maneira, 

significa tomar uma iniciativa ante o mundo para que, nessa relação, o homem possa 

modificá-lo e se modificar, também.  
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Então, conhecimento para Freire, seria a consciência das reais situações diárias do 

mundo e da sua busca, na própria realidade, pela libertação não só dos homens oprimidos, 

mas dos que oprimem também. Isso seria, como já apresentamos no item anterior, a 

modificação maciça da estrutura humana. Portanto, ética, na sua razão de ser.    

Porém, ao conceberem (Sócrates e Paulo Freire) o conhecimento como uma categoria 

infinita, ou seja, que sempre vai se ampliando no momento em que procuramos alcançar sua 

plenitude, eles vão se divergindo no instante em que mostram os motivos pelos quais esta 

categoria é incomensurável em sua totalidade. Isto, sem dúvida, aponta para as nossas 

próprias limitações. Neste caso, este seria um tipo de conhecimento que Sócrates e Paulo 

Freire, deliberadamente, entoavam em seus ensinamentos.  

Se de um lado, Sócrates defendia a idéia de que o conhecimento supremo e total só 

seria possível aos deuses, e que o homem comum só teria, parcialmente, acesso a este 

conhecimento, por outro, Freire acreditava na inconclusão do ser humano, que se coloca no 

mundo como ser inacabado, criador e recriador da sua realidade mundana.  

Então, para ambos educadores, a acessibilidade humana ao conhecimento em sua 

totalidade não seria possível. Entretanto, haveria uma possibilidade e, somente uma, de 

conhecermos este saber que se mostra absoluto e inatingível na sua razão de ser, a saber: a 

única maneira seria conhecê-lo, parcialmente. Isto, porém, só seria possível acontecendo de 

forma dialógica, sistemática e gradativa. Todavia, por razões e caminhos diferenciados.  

Em suma, Sócrates acreditava que a divindade seria a única instância privilegiada pela 

obtenção total do conhecimento, enquanto que, para Freire, a inconclusão humana seria a 

razão primordial desta limitação.  

Sendo assim, ambos pareciam não abrir mão da forma como cada um defendeu suas 

convicções, a cerca do conhecimento. Enquanto Sócrates se orientava pela passagem escrita 

no alto do oráculo, conhece-te a ti mesmo, como princípio para o “cuidar da própria alma”, 
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Freire, acreditava na experiência da opressão e na análise das causas opressivas, como um 

modo de consciência, fundamental na luta pela própria superação, frente à consciência 

opressora. Neste ponto, percebemos, na ótica destes dois teóricos, duas convicções muito 

distintas, entretanto, inabaláveis.   

No caso do primeiro, a modificação da realidade se daria de forma gradativa e 

processual dada pela “auto-salvação” de cada um (cidadão), na busca do próprio eu. Enquanto 

que o segundo, acreditava na transformação genérica, massificada pela sociedade como um 

todo.  

Conclui-se então que, se para um a realidade só se modificaria à medida em que cada 

pessoa fosse modificada e, aos poucos, essa modificação fosse abrangendo a polis, em sua 

totalidade e que a verdade absoluta só seria acessível aos deuses, para o outro, a 

transformação aconteceria de forma generalizada, pela consciência que se percebe inacabada, 

portanto, limitada ao conhecimento absoluto e aberta para as transformações que, 

socialmente, promoveria a liberdade dos homens doe nosso mundo.  

É certo que tanto para Sócrates quanto para Paulo Freire, ambos compartilham com a 

idéia de que a busca incessante por este conhecimento, que nunca atinge sua totalidade, 

resulta no frescor e na originalidade de uma vida que se constrói, na busca de sua constituição 

verdadeiramente humana.  

 

3.4. O método e a relação entre educador e educando.  

Atingir a meta educacional, como condição que viabiliza o ideal de homem e de 

mundo, vinculado ao tempo e ao espaço numa determinada época, exigem de quem articula 

tais finalidades um caminho pensado, construído e reconstruído, ao longo do processo. Tal 

caminho, para além de suas implicações, como o diálogo, por exemplo, certamente nos levará 
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a compreender como tal finalidade (meta educacional) se utiliza de uma metodologia 

articulada e comprometida com a formação humana.  

Nesse caso, isso não foi diferente nem com a proposta pedagógica proferida por 

Sócrates nem por Paulo Freire. Nas duas propostas metodológicas, percebemos uma forte 

presença do diálogo como um instrumento de suma importância que possibilita a relação entre 

educador e educando, num horizonte de igualdade em que ambos se tornam sujeitos e objetos 

do mesmo processo e se humanizam nessa profunda relação.  

Segundo Freire,  

 

A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a 
boniteza que há nela como viabilidade do dialogo. [...] 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. (2004, p. 136).  

 

Sócrates não tinha discípulos. Como ele mesmo falava, seus interlocutores eram seus 

amigos e ele próprio também se considerava amigo do povo. Dizia ele, em suas sábias 

palavras, que o fato de não cobrar por seus ensinamentos, não significava nada, diante do que 

há de mais valioso entre os homens: um amigo.  

 

No entanto, qual o bem comparável a um amigo sincero? Qual o cavalo, qual a 
parelha tão útil como um bom amigo? Qual o escravo tão devotado, tão fiel? Qual 
o bem tão proveitoso? Um bom amigo está sempre pronto a substituir-se ao amigo 
em tudo o que preciso for, seja na gestão de seus negócios particulares, seja nos 
assuntos do Estado; queira este prestar um serviço a alguém, ele lhe vem em 
auxilio; possua-o algum temor, acode em seu socorro, contribuindo para suas 
despesas e com ele laborando, de concerto com ele empregando a persuasão ou a 
violência, deleitando-o no abatimento. [...] E muita vez o que nós mesmos não 
fizemos, não vimos, não ouvimos, fá-lo um amigo por nós. Homens há, não 
obstante, que por causa do fruto se consagram de corpo e alma à cultura de arvores, 
sobreolhando, indolentes, o mais frutuoso dos bens – o amigo. (XENOFONTE, 
1985, p. 75). 
 

A conquista de uma amizade “pagava” suficientemente por seus ensinamentos. Isto, 

como ele próprio falava, seria uma missão que lhe fora atribuída pelo deus do oráculo e, por 
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isso mesmo, nada cobrava por seus ensinamentos, a não ser a atenção e o cuidado de cada um 

com o bem mais valioso que cada um possui, a saber: a própria alma. 

Em seu método de ordenação discursiva, Sócrates pregava pela salvação da alma 

humana, levando seus interlocutores a parirem o conhecimento que cada um traz dentro de si. 

Assim era a maiêutica, seu método introspectivo. No transcurso desse método, Sócrates 

começava pelas inúmeras perguntas sempre direcionadas aos seus interlocutores com o intuito 

de encontrar falhas na construção das suas argumentações e a incongruência com a prática 

humana. No decorrer desse processo, Sócrates ia se mostrando não saber sobre o que 

perguntava, essa era sua ironia. Posteriormente, já com as possíveis falhas nas argumentações 

por ele identificadas, começa então a última fase desse processo: a exortação. Nessa, Sócrates 

sempre aconselhava seus amigos a procurarem, na própria ignorância, as condições para que 

suas almas fossem redimidas do pecado da instintividade humana.  

Em Freire, essa relação também é amigável. É uma relação horizontal, de respeito 

mútuo, onde professor e aluno aprendem aprendendo e reaprendendo nessa dialogicidade, 

entre sujeito e mundo, por isso mesmo, Freire (cf. 1996, p. 23) nos falava que “[...] desde o 

começo do processo, vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem 

forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”.  

Para Freire, o educador primeiramente tem que se apropriar do universo cultural dos 

seus alunos, suas situações de vida, seu entendimento enquanto sujeito. Posteriormente, o 

educador vai selecionar algumas palavras que carreguem entre si, uma carga maior de 

significados vivenciados pelos oprimidos. Na sequência, é elaborado um material (cartilha) 

dentro da lógica de mundo que eles vivem e, em seguida, o aprendiz é convidado a participar 

de algumas atividades, sempre relacionadas ao seu universo existencial. Posteriormente, 

começam a fazer suas leituras confrontando-as com a realidade do mundo, e daí então começa 

o processo de alfabetização/conscientização, propriamente dito. Nesse caso, a leitura que o 
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educador tem da realidade não é a mesma que a do educando. O educador tem em mente a 

estrutura da opressão, o educando tem as duras experiências com essa estrutura. Essas duas 

concepções, no pensar de Paulo Freire, se mostram como partes de um processo onde o 

próprio conhecimento vai insurgindo, através dessa interação. 

Portanto, no diálogo, essas duas posições se encontram e se complementam numa 

relação indissociável, onde o conhecimento é construído a cada momento, de forma 

ascendente e distinta, para ambos os participantes. O educando, nesse caso, começa a 

identificar sempre mais a possibilidade de mudar a situação em que está. O educador, por sua 

vez, compreende cada vez mais a concretude das estruturas opressivas e como essas se 

hospedam na consciência do oprimido. Nisso consiste o processo de aprendizagem mútuo, no 

diálogo freireano. Um diálogo voltado para a situação objetiva em que se vive, visando, não 

somente, seu entendimento, mas sua própria transformação.              

Isto seria, em resumidas palavras, o elemento primordial que se faz presente no 

Método Educacional idealizado por Paulo Freire o que, sem dúvida alguma, alimentou ainda 

mais, a forma como hoje pensamos e repensamos uma educação que se exemplifica pela sua 

prática dialógica.   

Neste momento, percebemos que, tanto em Sócrates como em Freire, o diálogo se faz 

presente na forma como os dois conduziam seus ensinamentos, porém, com uma pequena 

diferença estrutural. 

Se para Sócrates essa diferença vem se mostrando, como já vimos anteriormente, no 

momento em que percebemos uma convicção muito própria de que o conhecimento, de fato, 

só insurgiria, no instante em que seu interlocutor começasse a perceber que de nada sabia, 

para Freire, o saber ingênuo que seus alunos traziam para dentro da sala-de-aula, como 

resultado das suas experiências vivenciadas no seu dia-a-dia, seria a mola propulsora, a força 

motriz, para o conhecimento científico. Para ele, esse seria o “pontapé” inicial para 
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desenvolver, no educando, um tipo de consciência que se supera pela própria ingenuidade, 

para um tipo de consciência mais crítica, e, portanto, desveladora. Isso não significa que os 

parceiros, envolvidos nos diálogos de Sócrates, não trouxeram nenhum tipo de conhecimento 

prévio, em muitos casos, os conhecimentos ensinados pelos sofistas, ou como frequentemente 

aconteceu, se confrontam com os próprios representantes da filosofia sofista. Só que as 

características desses conhecimentos se distinguem, significativamente. Trata-se, 

fundamentalmente, do traço pragmatista de um conhecimento que tinha como meta principal 

vencer na vida, e se fosse necessário, às custas do outro. A segunda característica se encontra 

na contradição, no conhecimento dos sofistas, que não acreditavam no íntimo da verdade do 

conhecimento, mas tratavam de convencer o público pela via da retórica da verdade pura. O 

conhecimento com essas características, para Sócrates só merecia ser desmascarado pela 

ironia. Uma atitude que encontramos, também no próprio Paulo Freire, quando ele ironiza as 

posições e argumentações dos opressores na tentativa de manter o status quo.  

Nesse sentido, Freire nos diz que: “matar a vida, freiá-la, com a redução dos homens a 

puras coisas, aliená-los, mistificá-los, violentá-los são próprio dos opressores”. (1980, p. 151).    

Sócrates, nesse caso, não fala com os oprimidos da sua época e suas experiências com 

a opressão, mas com a elite que se orgulha por uma suposta superioridade. Aí, de fato, é a 

primeira tarefa do educador: mostrar a ignorância contida nessa posição.  

Então, como já percebemos, tanto em Sócrates como em Paulo Freire, a educação 

assume, necessariamente, um caráter dialógico, próprio do modelo pedagógico idealizado por 

cada um, sendo este (o modelo educativo), “marcado” por uma prática docente, onde ambos 

participantes se fazem iguais dentro do mesmo processo e aprendem em conjunto, através 

dessa íntima relação.  

Contudo, acabam por divergirem, na forma como pensam sobre o tipo de 

conhecimento, que seus educandos trazem consigo. Enquanto um achava que a aquisição de 
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um saber começava por saber que de nada sabe, isso já pressupõe um conhecimento, o outro 

acreditava numa espécie de saber inicial, ingênuo, com muita profundidade do real, porém, 

sem o mínimo de reflexão, contudo, necessário para adentrar nessa realidade, de forma crítica 

para transformá-la.  

Por tanto, embora Sócrates e Paulo Freire comunguem, em determinados pontos de 

vista, e se desencontrem em tantos outros, vale salientar que, a forma como os dois 

conceberam o diálogo dentro de um processo que se vale pelo seu caráter formador, foi a 

forma mais democrática e propícia, na elaboração de um paradigma educacional que 

atendesse às necessidades do seu povo, sem perder de vista, a formação humana como meta 

deste processo chamado educação.  
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 
 

Ao propormos fazer um estudo comparativo entre as formas com que Sócrates e Paulo 

Freire pensaram o objeto educacional, na verdade, tínhamos em mente analisar uma possível 

influência do pensamento de Sócrates sobre a proposta pedagógica articulada por Paulo 

Freire. Entretanto, por conta da complexidade dessa temática e pela exigência que o próprio 

trabalho traz em si, além do curto tempo para uma pesquisa dessa monta percebemos, ao 

longo dos nossos estudos, que essa proposta inicial (a de verificar se houve influência ou não 

do pensamento socrático em Freire), seria inviável e impertinente para este trabalho. Com 

efeito, procuramos, então, relacionar o pensamento pedagógico de ambos os educadores e ver 

qual o ponto em que se aproximam e qual em que se afastam, nessa relação.  

Portanto, percebemos que essa proposta (a de verificar possíveis aproximações 

conceituais) seria o objetivo dos nossos estudos. Isso, certamente, nos levou a delimitar três 

temáticas centrais do pensamento pedagógico para, daí então, estruturar a nossa pesquisa, a 

saber: o sentido da vida humana como a meta educacional, o conhecimento e sua construção, 

e a relação entre educador e educando. Certamente, esses três pontos nos permitiram realizar a 

pretendida pesquisa e, nessas considerações, mostraremos o resultado esperado nesse estudo. 

A princípio, tanto Sócrates como Paulo Freire, viam na realização da vida humana a 

finalidade de todo processo educativo. Nesse caso, atingir a meta educacional seria, para 

ambos, a realização e a humanização do ser humano. Portanto, o objetivo final e vital de toda 

vida. Embora essa finalidade se faça presente na forma como os dois pensaram a meta 

educacional, divergem, ao colocarem, nesse caso, o que seria essa finalidade, assim como, os 

caminhos para atingi-la.  

Enquanto Sócrates acreditava numa salvação individual, via introspecção e diálogo, ou 

seja, uma busca em si mesmo por um tipo de conhecimento como princípio purificador do 
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espírito humano, Freire acreditava na vocação ontológica dos homens e das mulheres 

oprimidos para o ser mais, sua inserção no mundo como condição para ser humano. Nesse 

caso, encontramos, tanto em Sócrates como em Paulo Freire, a realização da vida humana, 

atrelada a um tipo de conhecimento que cai sobre o processo, como objetivo central do pensar 

e do fazer educacional. Se para Sócrates, por exemplo, a salvação da alma, que carece de todo 

cuidado humano, remeteu para uma iniciativa individual, contingente e introspectiva, para 

Freire, a vocação para o ser mais resultou na busca maciça dos homens pela sua dignidade 

roubada, via ação coletiva. 

Dito isso, entendemos que a própria realização da vida humana, uma vez que isso 

implica na meta educacional, procura, no conhecimento humano, os instrumentos necessários 

para tal realização. Saber que nada sabe, por exemplo, para Sócrates, seria um tipo de 

conhecimento imprescindível para toda e qualquer forma de realização humana. Já em Freire, 

encontramos um tipo de entendimento diferenciado, em relação à questão do conhecimento 

em Sócrates. Para aquele, o conhecimento que temos da nossa realidade seria um elemento 

propedêutico para a construção de uma consciência crítica que desvela, na realidade, os 

mecanismos de alienação e de exclusão do povo oprimido. Portanto, para Freire, o 

conhecimento está relacionado com as questões que socialmente se estabelecem, no âmbito da 

sociedade; enquanto que, para Sócrates, esse conhecimento teria uma conotação mais 

subjetiva de autoconsciência. Então, para Paulo Freire, conhecer é adentrar no âmbito da 

realidade e, consequentemente, transformá-la. Para Sócrates, conhecer é saber, primeiramente, 

que nada sabe, para não cessar de buscar um conhecimento de si.    

Essa questão nos tem levado a fazer uma investigação de cunho metodológico, 

buscando um entendimento mais concreto, mais objetivo, para entendermos, de fato, os 

mecanismos que promoverão a construção de tais conhecimentos. Nesse caso, investigamos o 

método educativo utilizado pelos educadores aqui em questão e, com isso, veremos mais de 
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perto, como esses conhecimentos são construídos e de que forma podem libertar o homem da 

sua ignorância.   

Sócrates, em seu método de ordenação discursiva pretendia, através da maiêutica, 

buscar a verdade que se esconde dentro de cada homem e, com isso, fazê-lo reconhecer que é 

dentro de si mesmo que cada um encontra a própria salvação. Portanto, saber que nada sabe, 

seria a força motriz que levaria o homem a reconhecer, nas próprias limitações, a única forma 

de superar toda sua ignorância. Nesse caso, para Sócrates, essa seria a mola propulsora para a 

construção do conhecimento humano.   Em seu método, observamos a indagação, como 

momento inicial do seu discurso. Posteriormente, encontramos a ironia, como momento em 

que ele mesmo vai mostrando que nada sabe. Aí, então, começa a identificar alguns pontos de 

vulnerabilidade no discurso do seu interlocutor e, finalmente, vem a exortação, como 

condição última para mostrar o quanto não sabemos sobre algumas coisas que acreditamos 

saber.  Daí, então, Sócrates consegue mostrar o quanto eles estavam enganados ao assumirem 

uma posição sem que antes se fizesse uma profunda análise de tais posições. Isso, sem dúvida, 

revela a intenção do método socrático, que traz, em si, a capacidade de mostrar a não 

sustentação dos argumentos apresentados pelos seus interlocutores.      

Por outro lado, observamos, em Freire, uma metodologia diferenciada. Para ele, o 

processo que levaria os homens a recuperarem sua condição de seres humanos, partiria de 

uma situação em que a própria condição de sujeito oprimido servisse de pontapé inicial para 

sua inserção crítica no mundo e, consequentemente, para sua liberdade e sua condição para o 

ser mais. Freire buscou, no universo vivenciado pelos oprimidos, as condições de 

conscientização que levariam o homem aprisionado à sua libertação integral e à recuperação 

da sua tão sonhada dignidade. Nesse caso, observamos que a própria condição de homem 

marginalizado é necessária, para se propor uma educação capaz de libertar o oprimido dos 

efeitos avassaladores da consciência opressora.     
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Se, de um lado, vemos em Sócrates a possibilidade de mudança, via introspecção, bem 

como individual, na sua forma de ser; por outro, encontramos, em Freire, uma possibilidade 

de mudança coletiva, fomentada nas condições de desigualdade estabelecidas na nossa 

sociedade contemporânea. Isso, sem dúvida, nos leva a acreditar no diálogo como um 

instrumento de viabilidade para se efetivar tamanho projeto. O diálogo, nesse caso, se nos 

apresenta como um instrumento interativo, em que tanto educador quanto educando se fazem 

presentes e operantes, na construção do conhecimento, tão necessária para dar ao homem sua 

liberdade e sua dignidade na esfera social, ou seja, na sua condição subjetiva e instintiva.  

Portanto, o diálogo, tanto em Sócrates quanto em Freire, assume um papel 

preponderante para o aprendizado e para a construção do conhecimento entre os dois (mestre 

e aprendiz). Por ser ele condição ímpar para uma educação que busca, nessa dialética, uma 

relação de construção, em que o próprio ato já mostra sua capacidade construtora. Por isso, o 

diálogo, tanto em Sócrates quanto em Freire, se mostra como uma ferramenta promovedora de 

uma educação que se caracteriza pela sua postura democrática, articuladora e de profundo 

respeito pelo outro.  

Nesse caso, poderíamos dizer que existem aproximações consideráveis, em alguns 

pontos, conforme apresentamos nesse trabalho, como sendo o ponto crucial do pensamento 

pedagógico desenvolvido por Sócrates e por Paulo Freire. Certamente, encontramos, também, 

alguns outros que se mostram completamente afastados e distintos do seu próprio 

entendimento.  

Observamos, por exemplo, que tanto para Sócrates como para Freire, o conhecimento, 

bem como sua construção, é uma questão central no processo educacional concebido pelos 

dois. Para ambos, só através do conhecimento é que o homem poderia libertar-se da sua 

profunda ignorância o que, aliás, seria o mal sobre o qual cairia toda desgraça humana. 

Certamente, notamos uma concepção unânime no que diz respeito à importância do 
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conhecimento como condição para a liberdade humana. Entretanto, fica evidente, ao que nos 

parece, que o referido conhecimento começa a tomar posições opostas e distintas, no que 

concerne ao tipo de conhecimento proposto e da forma como esse conhecimento é adquirido, 

como já bem vimos anteriormente. 

Deixamos claro, também, que o diálogo traz em si, alguns pontos que, de certa 

maneira, chegam a coincidir em determinados momentos, mas que divergem em outros. Para 

Sócrates, por exemplo, o diálogo tem um compromisso com a reciprocidade do aprendizado 

em si. O que, aliás, coloca a educação numa condição de fraternidade passando a ser, 

portanto, democrática. Em Paulo Freire, esse mesmo diálogo, se apresenta com as mesmas 

características, numa relação mútua, agregada ao desejo de liberdade. O que vai diferenciar, 

nesse caso, a abrangência que esse diálogo tem em relação aos seus participantes. Em 

Sócrates, acontece um a um; e, em Freire, isso é bem mais amplo. Portanto, o diálogo, num 

discurso de cunho freireano, pretende atingir, primeiramente, as circunstâncias para, depois, 

atingir o indivíduo. Em Sócrates, acontece, exatamente, o contrário. Primeiro, se atinge o 

indivíduo para, depois, atingir a sociedade.  

A ironia também é um elemento presente no discurso pedagógico dos dois educadores. 

Sócrates via, nela, a possibilidade de refutar os discursos apresentados pelos seus ouvintes, 

sem um mínimo de reflexão; portanto, afundados num mar de contradições. Para Freire, a 

ironia também tem um papel preponderante para o aprendizado, a saber: transformar toda 

forma de conhecimento ingênuo, adquirido na condição de alienação e de subordinação, num 

saber que desvela a realidade das coisas; portanto, crítico e reflexivo, na sua forma de ser. O 

que se coloca, nessa posição, é a forma como ambos viam a ironia e aceitavam-na, como 

instrumento de depuração da realidade para a construção de um novo conhecimento.   

Diante do que foi exposto até o momento, fica-nos claro, que de fato, existe uma 

sincronia ou aproximação de pensamento entre a proposta pedagógica desenvolvida por 
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Sócrates e Paulo Freire. Entretanto, para de fato, saber se o pensamento educacional de Paulo 

Freire foi influenciado ou não pelo de Sócrates, seria necessário fazer uma pesquisa mais 

aprofundada, em torno dessa questão, o que exigiria de nós um pouco mais de tempo para 

realizar tal estudo. Nesse caso, o que poderíamos afirmar é que se, de fato, houve uma 

influência do pensamento de Sócrates sobre o de Paulo Freire, isso só pode ter acontecido nos 

pontos em que os dois se coincidem, a saber: a importância do diálogo, para a construção 

mútua do conhecimento, o que implica não em imposição, mas em respeitar o conhecimento 

prévio que o educando traz em si; a busca pela liberdade; o conhecimento construído, 

coletivamente, e a construção da vida humana, como meta educacional.   

Essa compreensão nos revela uma sincronia ou, até mesmo, uma afinadíssima 

aproximação entre o pensamento pedagógico desenvolvido por Sócrates às questões do seu 

tempo; e o de Paulo Freire, com a proposta de libertar os homens da sua condição de 

alienação. Entretanto, essa interpretação, que permeia todo nosso trabalho, de certa forma, é 

um recorte específico da análise que foi desenvolvida nos nossos estudos. O que estamos 

querendo afirmar é que essa compreensão parte de um olhar optado por nós, como condição 

para realização desse trabalho o que implica, certamente, noutros olhares sobre a mesma 

temática e esses olhares podem gerar outras compreensões. 

O fato de só termos utilizado os diálogos menores de Platão, e um de Xenofonte, para 

compreendermos o seu pensamento, nos limitou a fazer uma interpretação, específica e 

pertinente, em relação a essas obras. Valorizar outras fontes, sem dúvida, geraria 

compreensões distintas de Sócrates. Só precisamos pensar na imagem que Aristófanes produz 

de Sócrates, na sua comédia intitulada As Nuvens. Nessa peça, Sócrates está sendo 

ridicularizado, como sofista, com todos os artifícios literários de que dispõe o poeta. 

Consequentemente, as comparações com o pensamento de Freire também sofreriam alterações 
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drásticas. Da mesma forma, a escolha das obras iniciais de Paulo Freire foi determinante para 

nossa interpretação, sobre sua proposta pedagógica.  

Os escritos intermediários e de amadurecimento de Paulo Freire podem gerar, da 

mesma forma, outras compreensões em torno do seu pensamento. Mas, não só a ampliação 

das obras de Freire pode alargar o horizonte da nossa pesquisa. As relações das propostas 

pedagógicas de Paulo Freire e de Sócrates podem, provavelmente, ser esclarecidas mais ainda, 

na medida em que se investiga, nos meios de sua convivência, que seria interessante, portanto, 

verificar se não existem pronunciamentos vindos diretamente de Freire sobre esse assunto e 

que, ainda, podem ser testemunhados e adquiridos pelo próprio pensamento desse educador. 

Seria oportuno, nesse caso, pesquisar correspondências, anotações avulsas ou diários, para 

obter informações diretas sobre um posicionamento de Paulo Freire, a respeito de Sócrates.     

Na verdade, essas limitações obtêm espaços para outras pesquisas no intuito de dar 

continuidade a esta e, portanto, gerar outras compreensões, com novas perspectivas de 

influências do pensamento socrático sobre o arcabouço teórico-metodológico do pensamento 

pedagógico de Paulo Freire. Nesse caso, nossas limitações, nesse estudo, abrem novas 

possibilidades a futuras investigações para, dessa forma, somar-se ao nosso trabalho 

promovendo, aos leitores, um respaldo sempre mais aprofundado e mais preciso, a cerca do 

que, nesse caso, seria o pensamento pedagógico e filosófico de Sócrates e o entendimento 

ontológico de Paulo Freire, como pressuposto educativo para ser mais.  
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