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RESUMO 
 
 
 
 

A construção de um mundo mais justo e humanizado exige a contribuição de processos 
educativos críticos e transformadores. Neste sentido, este trabalho buscou analisar o 
desenvolvimento do conceito de humanização no pensamento de Paulo Freire, levando em 
consideração os elementos centrais que constituem a concepção humanista em sua pedagogia. 
A humanização foi tomada como categoria fundante em sua obra e esse sentido humanizador 
exigiu o entendimento de como os processos educativos se estabelecem enquanto ação cultural 
e, conseqüentemente, instrumento de transformação da realidade. Esta é uma pesquisa 
exclusivamente teórica, que requer uma compreensão e interpretação da obra de Paulo Freire 
de acordo com os objetivos estabelecidos, tendo como referência e base conceitual as correntes 
filosóficas humanistas e o pensamento de autores que o influenciaram. O procedimento 
metodológico se utilizou de técnicas hermenêuticas de interpretação de texto e buscou o 
entendimento e a dimensão criadora nas suas múltiplas possibilidades de abertura dialógica 
própria da hermenêutica. O discurso freireano vai constituindo, gradativamente, uma 
concepção humanista do mundo e da vida social e incorporando várias concepções político-
filosóficas acerca do mundo, da sociedade e do ser humano. Este aspecto faz de Freire um 
pensador que não se enquadra em nenhuma corrente filosófica, mas absorve aspectos de várias 
delas e, assim, vai moldando e sedimentando a sua pedagogia na perspectiva de um 
pensamento libertador e humanista. Dessa forma, o humanismo de Paulo Freire passa a ser 
melhor entendido na dimensão da própria dialética freireana. Isso porque a sua idéia de 
existência humana se fundamenta no princípio da unidade dialética sujeito-mundo, no qual o 
ser humano está histórica e culturalmente marcado. Portanto, é possível afirmar que esse 
humanismo é concreto, crítico, engajado, transformador, pois se alimenta na ação-reflexão, na 
práxis cotidiana de homens e mulheres que lutam pela sua libertação.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: desumanização, humanização, Paulo Freire, conscientização, libertação. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

 
The construction of a just and humane world necessitates the contribution of critical and 
transforming educational processes.  The present work seeks to analyze the development of 
the concept of humanization  in the thinking of Paulo Freire, with special focus on the concept 
of humanization in his pedagogy.  Humanization is considered as a foundation of his work 
and must be understood as how it functions as an educational process within cultural action 
and, consequently, as an instrument of the transformation of reality.  The present work is 
theoretical, requiring understanding and interpretation of the work of Paulo Freire within 
specific objectives and using as a reference and conceptual base the thinking of humanistic 
philosophy and the ideas of those who have influenced it. The methodological process 
involved the use of hermeneutical techniques for the interpretation of texts, seeking 
understanding and a critical perspective in the various possibilities of dialogical openness 
which is the basis of the hermeneutic process.  Freirian discourse is gradually gaining its place 
as a humanistic conception of the world and of social life, incorporating various political-
philosophical conceptions of the world, of society and about the human being.  Because of 
this aspect, Freire as a thinker does not fall into any particular philosophical category, but 
used aspects of a number of them, thus molding and nourishing his pedagogy within a 
liberatory and humanistic framework.   The humanism of Paulo Freire can be best understood, 
then, within the freirean dialect.  His idea of human existence is based on the principle of the 
subject-world dialectical union, by which the human being is marked historically and 
culturally.  But we can say that this humanism is also concrete, critical, engaged, transforming 
because it is also nourished by action-reflection in daily praxis by men and women who are 
struggling for their liberation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  dehumanization, humanization, Paulo Freire, conscientization, liberation 
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 Os desafios no campo da educação contemporânea, tendo em vista as grandes 

transformações sociais, as novas dinâmicas de relações políticas e culturais, a 

internacionalização das comunicações, o avanço da tecnologia, colocam novas 

responsabilidades de reflexão e de intervenção social, a partir de novas práticas educativas que 

vislumbrem a participação e a intervenção conscientes de homens e mulheres na realidade, 

tendo como horizonte sua permanente humanização. 

 

Nesse sentido, ressalta-se a importância e a atualidade do pensamento de Paulo Freire 

como aspectos fundamentais para os processos educativos, principalmente aqueles oferecidos 

às classes populares da sociedade. 

 

 O engajamento do pensamento freireano em intervir e forjar práticas pedagógicas 

escolares e sociais contribui para um entendimento da educação como instrumento 

democratizador da sociedade e, principalmente, como ação cultural libertadora de 

homens/mulheres despossuídos/as de bens socioculturais. 

 

Este trabalho se propõe à verificação do pensamento freireano como um referencial 

teórico-crítico construtor de um processo educativo humanizador, na constituição do que, aqui, 

chamaremos de uma pedagogia da humanização. Neste sentido, pretende-se compreender a 

humanização como categoria fundante na obra de Paulo Freire. O sentido de uma pedagogia 
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humanizadora em sua obra exige o entendimento de como os processos educativos se 

estabelecem enquanto ação cultural, tanto para humanização quanto para a opressão, e, 

conseqüentemente, instrumentos de transformação da realidade na perspectiva de uma práxis 

educativa que contribui para libertação e humanização das pessoas e, ao mesmo tempo, a 

compreensão da relação histórica, política e cultural dessa ação pedagógica com a dimensão 

existencial da categoria humanização.  

 

 O pensamento de Paulo Freire, ao se fazer pedagógico e, ao mesmo tempo, político, em 

busca do ser mais, propõe um projeto educativo que visualiza o ser humano na sua 

integralidade, sempre em processo de libertação. Por conseguinte, o que Paulo Freire propõe 

em sua obra, na medida em que se constitui e se reinventa em si mesma sua pedagogia da 

libertação, é a constituição de uma antropologia, que se assenta na categoria fundante e central 

do seu pensamento, que é a humanização, como se pretende aqui mostrar. 

  

A principal tarefa deste trabalho é compreender o desenvolvimento do conceito de 

humanização no pensamento de Paulo Freire e a relevância deste conceito para a sua 

pedagogia. Objetiva, ainda, identificar em sua obra mudanças, rupturas e continuidades no 

conceito de humanização; estabelecer processos de superação em que se caracterizam 

conceitos diferenciados de humanização; caracterizar a imagem que Paulo Freire faz da 

situação de desumanização (ser menos) e de humanização (ser mais), como também o 

processo de humanização que vai se constituindo entre uma situação e outra; e analisar 

criticamente e de forma comparativa as possíveis diferentes conceituações de humanização no 

decorrer de sua obra, bem como sua relevância para a sua teoria pedagógica. 
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Esta é uma pesquisa que exige uma compreensão e interpretação da obra de Paulo 

Freire de acordo com os objetivos estabelecidos, bem como, eventualmente, de autores que o 

influenciaram. O procedimento metodológico deste trabalho se utiliza de técnicas 

hermenêuticas de interpretação de texto, indo, no entanto, além disso, pois o que se pretende é 

a utilização da hermenêutica enquanto elemento de busca do sentido da historicidade da 

existência na perspectiva de uma compreensão humanística do objeto em análise (cf. 

PALMER, 1969, p. 19). 

 

 Dessa forma, o sentido interpretativo que se constrói nesse processo hermenêutico de 

busca e entendimento é o da dimensão criadora da compreensão, nas suas múltiplas 

possibilidades de entendimento e de abertura dialógica própria da hermenêutica, que reconhece 

no sentido proposto por Gadamer que é através do diálogo que se chega às coisas, como 

ressalta Hermann (HERMANN, 2002, p. 90). 

 

Dessa maneira, a estrutura dialógica hermenêutica considera como elemento 

fundamental do processo explicativo a dimensão relacional entre os horizontes interpretativos 

da obra, enquanto objeto de análise, e do pesquisador. Assim, não se trata apenas de uma fusão 

dos horizontes de compreensão de cada um, mas de um diálogo significativo e re-criador, 

mediado pelo elemento lingüístico, histórico e cultural. 

 

Ao se buscar a compreensão do conceito de humanização, desvelando-se suas 

mudanças, rupturas e continuidades, constitui-se, aqui, o sentido de superação como 

concepção de interpretação significativa e qualitativa, enquanto princípio dialético hegeliano, 

pois superar, numa perspectiva dialética, implica complementaridade e não eliminação de um 

dado anterior. Nesse sentido, conserva-se o que há de verdadeiro anteriormente, superando-o 
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de acordo com as imposições históricas posteriores. Superação, portanto, implica mudanças e 

permanências. 

 

A perspectiva de definição de conceito não incorpora a idéia de que o conceito por si só 

já encerra o conhecimento da coisa definida. O sentido que se quer engendra uma dimensão 

fenomenológica que extrapola os limites cientificistas do explicar e propõe uma atitude 

comprometida com o desvelamento e compreensão significativa do objeto investigado, 

preservando o rigor ético do procedimento epistemológico e o necessário distanciamento 

investigativo (REZENDE, 1990, p. 27-37). 

 

Assumir uma postura comprometida significa dizer que não se postula uma atitude de 

envolvimento, com o texto ou com o autor, que ameace eticamente o sentido crítico do 

conhecimento científico que se busca, mas implica, exatamente, uma atitude investigativa que 

reconhece a dimensão histórica e social do objeto em questão, considerando as relações 

humanas nas suas diversas dimensões enquanto experiência existencial no mundo. 

 

Uma outra questão fundamental deste trabalho é apresentar os aspectos e elementos 

centrais que constituem a concepção humanista de Paulo Freire e que moldam a sua pedagogia 

enquanto projeto e utopia político-educacional de transformação na perspectiva da 

humanização de homens e mulheres.  

 

Para tanto, o trabalho está estruturado em cinco momentos. O primeiro capítulo trata de 

apresentar os aspectos principais das concepções filosófico-humanistas que influenciaram 

Paulo Freire na elaboração de seu pensamento político-pedagógico e de sua própria visão de 

mundo. Neste capítulo, buscam-se as referências filosóficas do existencialismo cristão e das 
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visões personalistas, como também do pensamento filosófico da fenomenologia. O segundo é 

dedicado a uma análise e apresentação dos aspectos que indicam na obra freireana o seu 

humanismo radical, concreto e historicamente situado como elemento fundante e central na 

constituição de sua pedagogia. O terceiro e o quarto visam ao entendimento 

revelador/desvelador da relação antagônica e de antinomia entre desumanização e 

humanização. Para isso, faz-se uma análise dos elementos e aspectos que, segundo Freire, 

constituem a própria desumanização ou humanização dos seres humanos, sendo que o terceiro 

capítulo trata dos aspectos que caracterizam as situações de opressão e desumanização dos 

seres humanos e o quarto, os aspectos possibilitadores de processos de humanização.  Por fim, 

o quinto momento apresenta os aspectos pedagógicos e políticos da pedagogia freireana que 

podem gerar ações culturais libertadoras capazes de contribuir com o processo humanizador 

que possibilita aos homens e mulheres saírem da sua situação desumanizante para uma 

condição de humanização, que é a permanente realização da própria vocação ontológica para o 

ser mais. 
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CAPÍTULO 1 – AS INFLUÊNCIAS DOS HUMANISMOS NO PENSAMENTO 

FREIREANO 
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 A pedagogia de Paulo Freire apresenta como uma de suas questões centrais a idéia de 

que os seres humanos são ontologicamente vocacionados para exercerem historicamente a 

condição de sujeitos para, dessa forma, vivenciarem permanentemente a sua humanidade. Essa 

dimensão antropológica que caracteriza o pensamento freireano é o que afirma a práxis 

humana como um compromisso histórico que, ao endereçar os sujeitos ao mundo, possibilita, 

ao mesmo tempo, a transformação da realidade e dos próprios seres humanos. É nesse sentido 

que os seres humanos assumem o papel central na sua pedagogia e essa antropologia começa a 

se configurar já na primeira frase que inicia o seu livro Educação como Prática da Liberdade, 

ao afirmar que “Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” 

(2003a, p. 43). 

 

A idéia, radicalmente defendida por Freire, de que os seres humanos têm a vocação 

ontológica para ser mais, isto é, para serem cada vez mais humanos, e isso implica na 

superação permanente das situações de desumanização, é o que configura essencialmente a 

dimensão metafísica1 – ontológica – na sua pedagogia, mas, ao mesmo tempo, é também o que 

                                                
1 A metafísica não é pensada, aqui, na sua conceituação clássica. A palavra metafísica foi usada pela primeira 
vez por Andrônico de Rodes, em torno do ano 50 a.C., para se referir aos escritos filosóficos de Aristóteles, que 
tratavam do “Ser enquanto Ser”, do “Ser das coisas”, denominados de “Filosofia Primeira”. Nesse sentido, pode-
se entender por metafísica a investigação dos fundamentos, dos princípios e das causas de todas as coisas, 
refletindo porque elas existem e por que são o que são.  Jacobus Tomasius, filósofo alemão do século XVII, por 
considerar que a filosofia primeira de Aristóteles estudava o Ser enquanto Ser, ou seja, buscava aquilo que faz de 
um ente ou de uma coisa um Ser, deveria ser denominada de ontologia. Desse modo, a metafísica contemporânea 
passou a ser designada de ontologia e trata do conhecimento do ser, dos entes e das coisas, como são de fato em 
si mesmos.  Contudo, a metafísica contemporânea ou ontologia se ocupa, principalmente, de investigar as 
diferentes maneiras como os seres existem, sua essência e sentido, a relação entre a existência e a essência e o 
modo como aparecem nas consciências. Dessa maneira, a ontologia incorpora em seu processo investigativo 
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articula em seu pensamento as bases conceituais de uma antropologia historicamente apoiada 

em concepções político-sociais. A perspectiva histórica do seu pensamento se infunda na 

afirmação de que a própria história é um contínuo inacabado e, dessa forma, os seres humanos, 

como seres históricos, também se constituem humanamente pela sua inconclusão.  

 

Como seres inconclusos vocacionados ontológica e historicamente para realizarem sua 

felicidade, os homens e mulheres são chamados a um engajamento político e social no mundo, 

e esse engajamento é a concretização da práxis humana. Para Freire, não é possível a 

superação das estruturas desumanizantes se os seres humanos não se tornam seres de práxis. 

Contudo, a práxis humana transformadora só pode se constituir dentro de uma unidade 

dialética absolutamente coerente e solidária entre o pensar e o agir.  

 

A ênfase que Freire dá à dimensão histórica dos seres humanos na sua pedagogia, 

considerando fundamentalmente os aspectos da estrutura econômica, política e social e a 

necessária intervenção para a transformação das condições materiais em defesa das classes 

populares, secundarizou a dimensão metafísica de sua pedagogia. Aspecto que parece ter sido 

feito intencionalmente por Freire, essencialmente pelo caráter concreto de sua perspectiva 

político-pedagógica, mas, possivelmente em virtude, também, das críticas a ele feitas de que 

seu pensamento era idealista.  

 

É interessante observar que as primeiras obras de Freire, por não apresentarem 

conceitos e terminologias marxistas, abriram espaços para que o mesmo fosse criticado de 

idealista, culturalista, reformista e ingênuo. Alegavam a apoliticidade de sua obra (TORRES, 

1987, p, 21-23). Freire, sobre essas críticas, alega a ideologização dessas afirmações, que se 

                                                                                                                                                   
aspectos como percepção, imaginação, linguagem, intersubjetividade, reflexão, ação, moral e política. É, então, 
nessa perspectiva contemporânea, que se considera a dimensão metafísica, ou ontológica, na pedagogia de Paulo 
Freire. Ver em: CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, Ática, 2005, p. 180-184. 
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caracterizam pela análise antidialética do pensamento, e diz o seguinte: “Em primeiro lugar, 

creio que os que me fazem estes comentários não são dialéticos, não entendem o que eu digo, 

ou simplesmente se recusam a ler-me. Venho enfatizando precisamente tudo aquilo que eles 

me criticam” (FREIRE, 1987c, p. 69).   No entanto, ocorre um movimento contrário, na década 

de setenta, quanto às críticas a ele endereçadas. Baseados nos aspectos marxistas que muito 

marcaram, naquele período, a sua obra, vários críticos afirmavam a carência, e até ausência, de 

uma metafísica na concepção humanista de sua obra. 

 

Em diálogo com o professor Admardo de Oliveira, sobre a existência ou não de uma 

metafísica em seu pensamento, o professor questiona se Freire, de fato, omitia a discussão em 

torno dos problemas metafísicos devido a uma grande dificuldade de compreensão para seus 

leitores a respeito desse assunto ou se considerava irrelevante uma formulação em torno das 

questões metafísicas por estar preocupado com uma pedagogia da práxis. Como resposta, 

Freire faz a seguinte afirmação: 

 

Tenho a impressão que você pode encontrar uma certa metafísica na elaboração do meu 
pensamento. Mas, como você muito bem colocou, há uma grande preocupação de minha 
parte de analisar o concreto como ele está se dando e com um aproche (sic) e visão dialética 
que inclusive explica a própria linguagem que uso, por exemplo, de círculos que vão e que 
voltam, na medida mesmo em que é esta a linguagem que busca apanhar uma realidade que 
não é, porque está sendo, neste sentido, então, minha preocupação é muito real, é uma 
preocupação com o concreto histórico e não com algo que pudesse cair numa forma 
demasiada abstrata. Eu não aceitaria realmente uma metafísica de cunho inteiramente 
tomista, e que me levasse, por exemplo, a analisar a essência do ser dos desejos. Isto é 
realmente algo que não me interessa (OLIVEIRA, 1985, p. 92)2. 

 

 

O que deve ser considerado é que Freire nunca explicitou, substantivamente, a 

dimensão metafísica de sua pedagogia, apesar de ser possível extrair vários elementos que 

                                                
2 Este diálogo foi realizado com o professor filósofo Admardo de Oliveira, em julho de 1979, na Universidade de 
Michigan, em Ann Arbor, EUA. 
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podem assegurar, no decorrer de toda a sua obra, a existência de uma metafísica em seu 

pensamento. Tal aspecto encontra maior firmeza se se considera que ele incorpora várias 

influências de diversas correntes filosóficas. Por outro lado, a maior dificuldade de se elaborar 

uma análise dos aspectos filosóficos, da qual se poderia apreender a sua metafísica, ocorre pelo 

fato de que Freire não concentra em nenhuma de suas obras uma elaboração mais consistente 

sobre tais questões, o que somente pode ser verificado de forma esparsa e bem geral. Este 

aspecto faz de Freire um pensador que não se enquadra efetivamente em nenhuma corrente 

filosófica, mas absorve aspectos de várias delas, e, assim, vai conformando e sedimentando a 

sua pedagogia na perspectiva de um pensamento libertador e humanista. 

  

O humanismo, numa perspectiva filosófica, é toda reflexão em torno do ser humano, 

reconhecendo, portanto, seus valores, suas buscas, seus limites, suas possibilidades de 

liberdade, seus interesses e todos os aspectos a ele relacionados.   Dessa maneira, há diferentes 

formas de humanismos. Oliveira, ao comentar sobre as diversas possibilidades de 

humanismos, cita a seguinte afirmação de Jacques Maritain, para dizer que independentemente 

da forma que o humanismo possa assumir, ele 

 

tende essencialmente a tornar o homem mais verdadeiramente humano, e manifestar sua 
original grandeza através da sua participação em tudo aquilo que pode enriquecê-lo na 
natureza e na história... isto requer, antes de tudo, que o homem desenvolva as virtualidades 
contidas em si mesmo, suas forças criadoras e a vida da razão, e trabalhar no sentido de fazer 
das forças do mundo físico, instrumento de sua liberdade. Assim entendido, humanismo é 
inseparável de civilização ou de cultura, sendo ambas tomadas como palavras sinônimas 
(OLIVEIRA, 1985, p. 115). 

 

 

Assim, o humanismo passou a ser usado para designar diversas expressões de 

ideologias modernas e contemporâneas, o que, de alguma maneira, contribuiu para uma certa 

vaguidade em seu sentido. Pode-se, então, verificar fundamentalmente três sentidos de 
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humanismos: o humanismo histórico-literário, construído na perspectiva do estudo e da 

formação da cultura e das formas literárias, relacionado aos autores e à cultura clássica, grega e 

romana; o humanismo de dimensão especulativo-filosófico, que, de modo geral, engloba os 

aspectos relacionados à origem, natureza, destino dos seres humanos e que, mais 

especificamente, implica em doutrinas que buscam dignificar os seres humanos; e, por fim, o 

humanismo de caráter ético-sociológico, que reflete acerca dos seres humanos a partir de sua 

convivência social, de sua culturalidade e de sua historicidade. (NOGARE, 1994, p.15,16) 

 

Contudo, é importante considerar que todas essas expressões e concepções humanistas 

devem a sua origem ao humanismo antigo, que teve início a partir do surgimento e evolução da 

civilização e cultura dos gregos. Nogare (1994, p. 25) afirma que “Não há movimento 

humanista – inclusive o humanismo cristão – que de uma forma ou de outra não deite suas 

raízes no pensamento grego”. De fato, os pensamentos filosóficos e políticos predominantes na 

idade antiga cristã, na Idade Média e na Idade Moderna tiveram como base e influência o 

pensamento filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles. Vale observar, ainda, a importância 

dos pensadores pré-socráticos na elaboração do pensamento ocidental, principalmente nas 

posições defendidas e reivindicadas por Nietzsche e Heidegger, de que era preciso retomar o 

pensamento dos pré-socráticos para que se recuperasse a autenticidade do florescimento da 

cultura ocidental. Há também uma influência do humanismo romano, porém em menor grau de 

contribuição. 

 

Retomando a perspectiva humanista da pedagogia de Paulo Freire, destacam-se, neste 

trabalho, como contribuição e fator essencial de influência, os humanismos modernos e 

contemporâneos, que serão as vertentes humanistas aqui consideradas, tendo em vista o seu 

ideário, além da filosofia hegeliana, que fundamenta a relação entre as consciências opressora 
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e oprimida e a dimensão dialética do seu pensamento. Certamente não é intenção deste 

trabalho desenvolver uma abordagem analítica desses humanismos de forma abragente e nem, 

tampouco, discuti-los em seus limites. O que se quer, com esta abordagem, é destacar nessas 

correntes filosóficas alguns aspectos que contribuíram para a elaboração do pensamento 

freireano. A seguir serão apresentados aspectos conceituais das filosofias humanistas que 

influenciaram profundamente a sua obra, que são o humanismo existencialista, o humanismo 

cristão, o humanismo marxista, como também o pensamento da fenomenologia.  

 

 

 

1.1. O Humanismo Existencialista 

 

 

A contribuição do humanismo existencialista no pensamento freireano é determinante 

para a elaboração da perspectiva humanista em sua pedagogia.  É a partir das idéias do filósofo 

Kierkegaard que essa corrente filosófica surge. Buscando uma filosofia que não estivesse 

desligada do contexto humano, Kierkegaard, orientado por uma vida religiosa intensa, coloca 

como temas centrais de sua reflexão questões como: o significado da vida humana e o sentido 

da existência humana. Dessa forma, o que importa para esse pensamento é a própria existência 

daquilo que de fato existe e não as questões de caráter abstrato. No entanto, são os filósofos 

Martin Heidegger e Jean Paul Sartre, principais representantes do existencialismo ateu, Gabriel 

Marcel, pensador principal do existencialismo cristão, e Karl Jaspers, que desenvolveu na sua 

filosofia o conceito de transcendência sem ligação confissional, que, a partir do pensamento de 

Kierkegaard, elaboram uma filosofia essencialmente existencialista e influenciam, 

efetivamente, Paulo Freire.  

 



 23

Martin Heidegger, no que diz respeito à fase inicial de sua filosofia, parte da idéia de 

que a existência é que dá sentido à essência. Ele busca entender o ser humano e a realidade que 

o envolve considerando como aspecto central da existência o fato de o ser humano estar-no-

mundo. A idéia de estar-no-mundo implica, por conseguinte, estar-no-tempo, e isso, para 

Heidegger, significa que o ser humano é um ser-para-a-morte, pois, de acordo com o seu 

pensamento, o ser humano foi posto no mundo para morrer. (TORRES, 1997; OLIVEIRA, 

1985). Heidegger afirma, então, que  

 

A morte é uma possibilidade ontológica que a própria pre-sença sempre tem de assumir. Com 
a morte, a própria pre-sença é impendente em seu poder-ser mais próprio. Nessa 
possibilidade, o que está em jogo para a pre-sença é pura e simplesmente seu ser-no-mundo. 
Sua morte é a possibilidade de poder não mais estar pre-sente. Se, enquanto essa 
possibilidade, a pre-sença é, para si mesma, impendente, é porque depende plenamente de 
seu poder-ser mais próprio. Sendo impendente para si, nela se desfazem todas as remissões 
para outra pre-sença. Essa possibilidade mais própria e irremissível é, ao mesmo tempo, a 
extrema. Enquanto poder-ser, a pre-sença não é capaz de superar a possibilidade da morte. A 
morte é, em última instância, a possibilidade da impossibilidade absoluta da pre-sença.     
(1997, p. 32) 
 

 

Freire considera a idéia de que o ser humano é um ser-no-mundo, que a sua existência 

social passa a ser reconhecida a partir do momento em que ele capta pela sua consciência 

crítica a própria realidade. Todavia, ao contrário da perspectiva angustiante de Heidegger e do 

niilismo de Sartre, Freire assume uma posição otimista da existencialidade humana. Dessa 

maneira, os seres humanos, pela sua existência, são seres-no-mundo e seres-com-o-mundo. Por 

isso, para ele,  

 

O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo não haveria 
transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode objetivar-se, pode também 
distinguir entre um eu e um não-eu.  
Isto o torna um ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de 
transcender. Pode distinguir órbitas existenciais distintas de si mesmo. 
Estas relações não se dão apenas com os outros, mas se dão no mundo e pelo mundo. 
(FREIRE, 1979, p. 30) 
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 Ao afirmar que os seres humanos não estão apenas no mundo, mas com o mundo, 

Freire vai buscar, principalmente em Jaspers, a concepção de que o ser-em-si-mesmo não pode 

ser desassociado do ser-em-comunicação. Portanto, os homens e mulheres, enquanto seres de 

comunicação, constituem-se como sujeitos de relações essencialmente dialogais e, dessa 

forma, o próprio diálogo surge como uma condição existencial. Nessa direção, o diálogo passa 

a ser o caminho possível para a realização da pronúncia verdadeira que vai contribuir para que 

os seres humanos adquiram sua autenticidade e possam realizar a sua vocação ontológica. 

 

Ao afirmar que a vocação ontológica do ser humano é ser sujeito e não objeto, Freire 

aborda a questão do ter e do ser, e considera que os homens e as mulheres são seres 

essencialmente de compromisso histórico e, portanto, de intervenção. Porém esse 

compromisso e essa possibilidade de intervenção somente se concretizam na medida em que 

esses sujeitos, sendo seres situados e temporalizados reflitam criticamente suas próprias 

condições espaço-temporais. Essa concepção freireana marca uma influência significativa do 

existencialismo cristão de Gabriel Marcel. Para Marcel, o ter é tudo aquilo que é objetivável, é 

a coisificação do ser. O ser é anulado na medida em que o ter acentua a si mesmo em 

detrimento do ser. Para que isso não ocorra, o ser deve orientar o ter, fazendo dele instrumento 

para o ser, pois o ser, para ele, é participação, é amor, é esperança.  Desse modo, para Marcel, 

o plano do ter “é o plano da objetividade, da problematicidade, da técnica e, portanto, o plano 

da alienação, da angústia, do desespero. É neste plano que o homem é degradado a simples 

objeto” (1994, p. 129,130), afirma Nogare. Por outro lado, ainda de acordo com Nogare, “o 

plano do ser, pelo contrário, é o plano da subjetividade, da intimidade, daquelas experiências 

pessoais e indizíveis em que o homem se reencontra a si mesmo, vive sua existência autêntica, 

realiza suas potencialidades” (idem, p. 130).     Freire, ao considerar os seres humanos como 

seres de relações, diz: 
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Este ser ‘temporalizado e situado’, ontologicamente inacabado – sujeito por vocação, objeto 
por distorção -, descobre que não só está na realidade, mas também que está com ela. 
Realidade que é objetiva, independente dele, possível de ser reconhecida e com a qual se 
relaciona (1979, p. 62). 
 

 

O entendimento da afirmação freireana de que os seres humanos são inacabados é uma 

questão central para que se tenha uma compreensão mais ampla e significativa da dimensão 

humanista de sua pedagogia. Nesse aspecto, o existencialismo dá uma contribuição 

fundamental ao pensamento do educador pernambucano. O existencialismo afirma que o ser 

humano está constantemente se projetando para fora de si mesmo, buscando-se, completando-

se, construindo-se, fazendo-se no mundo, pois o ser humano, no dizer de Sartre, nunca é fim, 

está sempre por se fazer. Freire absorve a contribuição dos pensadores existencialistas de que 

os seres humanos estão permanentemente se refazendo, mas redimensiona essa concepção de 

mundo e de ser humano no contexto da sua concepção socioeducativa, enquanto projeto 

político-pedagógico libertador, e escreve: 

 

A concepção e a prática ‘bancárias’, imobilistas, ‘fixistas’, terminam por desconhecer os 
homens como seres históricos, enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter 
histórico e da historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece como seres que 
estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo 
histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros animais, 
que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a 
consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como 
manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência 
que dela têm. Daí que seja a educação um quefazer permanente. Permanente, na razão da 
inconclusão dos homens e do devenir da realidade. (1987a, p. 72,73). 

 

 

 Dessa forma, Freire caminha na mesma direção reflexiva da filosofia existencial ao 

considerar a condição humana a partir da sua própria vivência no mundo. E, nesse sentido, 

concebe a educação como um instrumento necessário à luta pela superação das condições 

existenciais desumanizantes. Para ele, o processo educativo deve atuar na direção de fazer com 
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que os seres humanos despertem criticamente para o desvelamento da sua realidade e possam 

transformá-la a partir da sua práxis.  

 

 

 

1.2. O Humanismo Cristão 

 

 

 A importância que tem o pensamento teológico na construção da pedagogia de Paulo 

Freire é fundamental para que se entenda o sentido de sua visão libertadora e humanista em 

relação aos seres humanos. Muito dessa influência se deve à própria história de vida de Freire 

e de militância em movimentos ligados à igreja católica e, posteriormente, a sua atuação 

profissional vinculada à Igreja. Contudo, a influência do catolicismo francês, inspirado pelo 

“maritainismo” e pelas idéias de Mounier, durante as décadas de 50 e 60, no Brasil, asseverou 

a sua convicção cristã politicamente engajada e socialmente comprometida com as atividades 

comunitárias em defesa de uma vida de permanente libertação humana. Certamente, toda essa 

influência muito se deve as suas leituras e incorporações do ideário formulado pelo 

humanismo cristão, principalmente de Jacques Maritain, Georges Bernanos e do personalismo 

de Emmanuel Mounier e, no Brasil, de Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, que absorve 

as idéias de Tomás de Aquino, apresentando, portanto, uma visão do neo-tomismo. 

 

De um modo geral, o humanismo cristão sempre apresentou uma visão antropológica 

do ser humano e nessa perspectiva “Pode ser empregado para designar a visão cristã de 

homem, ou, em outras palavras, a contribuição específica que trouxe o Cristianismo, a partir 
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da Revolução Bíblica, na compreensão do homem, seu lugar na história e sua dimensão 

transcendente a ser plenificada na trans-história” (OLIVEIRA. 1985, p. 128). 

 

Essa preocupação antropológica levou a vertente humanista do cristianismo a rejeitar 

uma visão dualista e afirmar uma concepção unitária do ser humano (alma e corpo como 

unidade antropológica) - tendo de Tomás de Aquino as maiores contribuições - reconhecendo, 

então, a dimensão histórica e social a qual os seres humanos estão inseridos. É nesse sentido 

que Mounier afirma que “A indissolúvel união da alma e do corpo é o centro do pensamento 

cristão” (2004, p. 30). Desse modo, essa problemática passa a ser considerada não mais 

apenas do ponto de vista metafísico, mas também do ponto de vista dos aspectos sociais, 

políticos e econômicos, pois já não é mais possível superar as contradições que impedem a 

libertação dos seres humanos, levando-se em conta a perspectiva metafísica, idealista, visto 

que o ser humano não se localiza no abstrato, mas, ao contrário, está situado no tempo e no 

espaço.  

 

Freire, reconhecidamente, tem confirmado a importância das concepções cristãs na 

construção de seu pensamento político-pedagógico, e isso pode ser verificado em várias 

afirmações expressas em suas obras e pela maneira como a sua narrativa vai sendo construída 

ao longo de seu trabalho.  Nesse sentido, pode-se destacar, por exemplo, a sua idéia de 

vocação ontológica para o ser mais, que apresenta todo um teor metafísico, além do histórico-

social, na sua conceituação, que pode ser verificado no personalismo de Mounier. A 

perspectiva que Mounier apresenta é a de que a visão individualista e egocêntrica que gera a 

ganância e o lucro instaura uma condição de violência ontológica contra os seres humanos. 

Observe-se que Freire afirma que a desumanização não é vocação, mas uma possibilidade 
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histórica e significa uma distorção da vocação ontológica para o ser mais, o que implica dizer 

que é uma distorção ontológica. 

 

Nesse mesmo raciocínio, pode-se apreender o sentido de utopia defendido por Freire 

como sendo marcadamente influenciado pela visão cristã afirmada por Mounier e Maritain. A 

visão personalista de Mounier aponta para uma perspectiva utópica libertária que possibilite 

uma construção mais humana e solidária da sociedade. O seu personalismo implica numa 

recusa ao individualismo egoísta e propõe a construção de uma sociedade fundada na noção de 

pessoa. Portanto, significa a valorização plena da pessoa. Nesse sentido, valoriza a idéia de 

esperança, de afetividade, de amor, de liberdade, da cultura como promoção dos valores 

humanos, como condição necessária para os seres humanos e para a história. Todos esses 

aspectos são freqüentemente encontrados no pensamento freireano. Para Mounier, a liberdade 

é uma conquista que se realiza na própria vivência humana. Por seu lado, Maritain enfatiza a 

importância da superação do lado individualista do ser, e defende a democracia como ideal de 

vida e, por isso, uma sociedade fundada no bem comum da coletividade.  

 

Freire, ao que se verifica, incorpora alguns desses aspectos para formular o seu sentido 

de utopia. Ele enfatiza, em toda a sua obra, e em seus últimos escritos de forma bastante 

enfática, - veja-se, por exemplo, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Indignação -, a 

necessidade da utopia em qualquer projeto revolucionário de transformação social em defesa 

da humanização. Isso porque ele entende utopia como o realizável, aquilo que pode se 

concretizar. Para ele, utopia implica em denúncia da desumanização e anúncio da 

humanização, constituindo-se, portanto, em práxis. Uma práxis caracterizada por uma 

dimensão profética. Essa idéia de utopia não pode ser compreendida sem o sentido da 
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esperança, como condição de busca humana, devido a sua condição de inacabamento. Para ele, 

“uma educação sem esperança não é educação” (1979, p. 30). 

 

O humanismo cristão, dentro da perspectiva abordada pelo personalismo, defende que 

toda produção humana tem que ter uma função emancipatória. Nesse sentido, nenhuma 

prosperidade pode ser libertadora se, de fato, não estiver a favor das exigências da pessoa 

humana. Nesse sentido, Mounier afirma que 

 

Produzir é uma atividade essencial da pessoa, desde que demos à produção essa total 
perspectiva que faz com que ela arraste as mais humildes tarefas no sopro divino que impele 
a humanidade. Entregue, primeiramente, à satisfação a curto prazo das necessidades 
elementares, seguidamente desviada por interesses parasitas ou entregue à sua própria 
embriaguez, a produção deve tornar-se uma atividade libertante e libertadora, desde que 
modelada a todas as exigências da pessoa. Ressalvada essa condição, podemos dizer que, 
onde houver primado do econômico, há já primado do humano. A produção não tem valor 
senão quando visa o seu mais alto fim: a instauração de um mundo de pessoas. (2004, p. 39) 

 

 

Ao mesmo tempo, condena a visão determinista do ser humano, visto que esse 

entendimento nega a compreensão do ser humano como um ser aberto, um ser de procura, um 

ser de possibilidades. Esses aspectos, inclusive, apresentam uma consonância com algumas 

perspectivas marxistas de ser humano e de mundo, mostrando que não há verdadeiramente 

uma antinomia entre ambas. Esses aspectos são amplamente defendidos por Freire na 

elaboração de seu humanismo filosófico e político. 

 

A contribuição do humanismo cristão no pensamento freireano tem fortalecido muito 

mais a radicalidade e o engajamento político e social de sua pedagogia humanista. A natureza 

utópica e profética, que ele incorpora no seu pensamento como reconhecimento e valorização 

da subjetividade humana, encontram como cenário profícuo de afirmação a realidade de 

miséria e opressão das populações do terceiro mundo, e mais precisamente da América Latina, 
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onde é gestada e criada a Teologia da Libertação, para a qual Freire deu uma importante 

contribuição para o seu surgimento3. 

 

 

 

1.3. O Humanismo Marxista 

 

 

 Para analisar essa questão, deve-se considerar como ponto de partida, que o marxismo 

defende uma concepção antropológica de história. Nesse sentido, ao levantar as questões 

relacionadas aos seres humanos, vistos como seres sociais e históricos, Marx contrapõe 

opressão e alienação à libertação e consciência. Com isso, a partir de uma visão dialética 

estabelecida nessa antinomia, ele afirma que  

 

Um ser só se considera autônomo, quando é o senhor de si mesmo, e só é senhor de si, 
quando deve a si mesmo seu modo de existência. Um homem que vive graças a outro, se 
considera a si mesmo um ser dependente. Vivo, no entanto, totalmente por graça de outro, 
quando lhe devo não só a manutenção de minha vida, como também o fato de que além disso 
criou minha vida, é a fonte de minha vida; e minha vida tem necessariamente o fundamento 
fora de si mesma, quando não é minha própria criação. (MARX, 1974, p. 20,21) 
 

 

Marx considera que o ser humano se constitui pelo trabalho, pois é a partir dele que se 

transforma a natureza, que se recria o mundo e a si próprio. Só que, ao mesmo tempo, o 

trabalho representa a essência do ser social e a miséria do próprio ser humano. O trabalho, por 

ser uma atividade alienada, que divide as pessoas em proprietárias e trabalhadoras, portanto, 

em opressores e oprimidos, implica na exploração do ser humano pelo ser humano.  

                                                
3 A respeito da contribuição de Paulo Freire para a o pensamento da Teologia da Libertação, ver as referências 
bibliográficas em: TORRES, Carlos Alberto. Leitura crítica de Paulo Freire. São Paulo, Edições Loyola, 1981, 
p. 39 
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(OLIVEIRA, 1985, p. 125). Portanto, afirma Marx, que é através da ação transformadora do 

mundo que os seres humanos humanizam o próprio mundo e se humanizam. Várias afirmações 

que validam essa mesma concepção podem ser verificadas na pedagogia freireana. 

 

Para Marx, o termo alienação tem um significado fundamental. É a alienação enquanto 

realidade histórica que contribui para a escravização do ser humano, na medida em que esse se 

torna alheio de si mesmo e de seu produto. Ele, contudo, credita à alienação econômica a base 

principal de todas as outras formas de alienação. Desse modo, para ele, são as condições de 

produção, as riquezas da natureza, as máquinas e técnicas de trabalho, as organizações e 

divisões do trabalho social –, ou seja, a infra-estrutura – que, preponderantemente, determinam 

o ser social, quer dizer, as instituições e as ideologias – que representam a superestrutura.  

 

Para o pensamento marxista, todavia, o ser humano é o construtor de sua própria 

libertação. E a luta de classe é a possibilidade que têm os seres humanos de superarem a sua 

condição de opressão e domínio. É eliminando as estruturas que geram a dominação que se 

pode chegar a uma condição de dignidade humana. Para que isso ocorra, é necessário 

considerar a relação dialética da história e a práxis humana como motores que alimentam a 

revolução libertadora para a transformação da história. Esse processo de transformação realiza-

se somente na sociedade, de forma concreta, considerando a humanização como um fato 

histórico e não um ideal abstrato de humanidade (NOGARE, 1994, p. 105). Marx alerta que 

“deve-se evitar antes de tudo fixar a ‘sociedade’ como outra abstração frente ao indivíduo. O 

indivíduo é o ser social. A exteriorização de sua vida (...) é pois, uma exteriorização e 

confirmação da vida social (1974, p. 16). 
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O humanismo marxista é caracterizado, principalmente, pela sua constante 

preocupação com a libertação dos seres humanos e com a eliminação das formas de alienação 

que coisificam e transformam homens e mulheres em seres inautênticos. Tais preocupações 

são também bases fundantes na concepção político-filosófica da pedagogia de Freire. Daí a 

afirmação de que o humanismo freireano tem uma forte contribuição do pensamento marxista. 

Dessa forma, Freire recorre muitas vezes a Marx para argumentar aspectos e concepções de 

seu pensamento. Em conversa com o professor Admardo de Oliveira, Freire diz o seguinte: 

 

Quando me refiro também à transformação radical da sociedade eu não estou me referindo a 
uma transformação que tornasse a sociedade num paraíso uma vez que a sociedade 
continuará sendo história. Desta forma, eu não me refiro a um eldorado de se criar um mundo 
sem contradições. Mas eu me refiro no sentido de que ela é uma transformação radical 
enquanto os seus objetivos significam a transformação, por exemplo, das relações sociais de 
produção. Uma vez mais você chega aí a Marx. Mas não uma transformação que nos leve 
necessariamente a um capitalismo de Estado. E há hoje toda uma preocupação (inclusive 
entre marxistas) por um tipo de socialismo mais humanizante, ou menos desumanizante. O 
importante é tocar no núcleo central de estrutura, que é o modo de produção. (OLIVEIRA, 
1985, p. 94) 
 

 

A filosofia da práxis é fundante para a concepção que engendra a atividade 

revolucionária marxista. Ela se constitui como um elemento ético na luta pela transformação, 

pois o sentido da luta é a confirmação da autenticidade da pessoa. Freire incorpora a práxis de 

maneira decisiva para a ação libertadora de sua pedagogia.  Afirma que, “sem ela, é impossível 

a superação da contradição opressor-oprimidos” (1987a, p. 38). Ao reconhecer a importância 

dessa questão, ele chama a atenção para a relação objetividade-subjetividade. Afirma que o 

processo de transformação da realidade, da história, tem a ver com essa relação dialética, e que 

a dicotomia defendida pelas visões mecanicistas, que reconhecem apenas a objetividade e, 

dessa forma, vêem o mundo sem seres humanos, é tão maléfica e equivocada quanto à visão 

ingênua, que reconhece apenas a subjetividade, como se  tivessem apenas seres humanos sem 

mundo. Freire diz que “Em Marx, como em nenhum outro pensador crítico, realista, jamais se 
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encontrará essa dicotomia. O que Marx criticou e, cientificamente destruiu, não foi a 

subjetividade, mas o subjetivismo, o psicologismo” (1987a, p. 37). De fato, pode-se ler nos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos a seguinte afirmação de Marx: “O caráter social é, pois, o 

caráter geral de todo o movimento; assim como é a própria sociedade que produz o homem 

enquanto homem, assim também ela é produzida por ele” (1974, p. 15). 

 

 

 

1.4. O Pensamento da Fenomenologia 

 

 

O pensamento fenomenológico considera, fundamentalmente, que há uma permanente 

relação entre o mundo em que se dão as experiências humanas e os próprios seres humanos 

que vivenciam essas experiências. Dessa forma, para a fenomenologia, não se pode conceber o 

mundo sem sujeitos, da mesma forma que não é possível sujeito sem mundo. Com isso, surge 

uma questão central, que é o conceito de intencionalidade do pensamento filosófico. Isso 

porque a consciência atua intencionalmente voltada para o mundo, tendo em vista que ela não 

é fechada em si mesma. O pensamento fenomenológico é então uma reflexão sobre o 

conhecimento e busca, assim, aproximar-se à essência dos fenômenos. Dessa corrente de 

pensamento, podem ser citados como seus principais formuladores Edmund Husserl, Maurice 

Merleau-Ponty, Paul Ricoer, Max Scheler. Sendo Husserl, no entanto, o seu precursor e 

representante de maior importância, de quem Freire vai sofrer, dentro dessa corrente filosófica, 

maior influência.  

 

A fenomenologia afirma que toda consciência é consciência de alguma coisa. Essa 

afirmação implica dizer que a consciência atua sempre no sentido de dentro para fora, posto 
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que ela nunca é fechada em si mesma, e, por isso, está sempre dirigida na intenção de algo. A 

consciência está sempre direcionada ao mundo e dessa forma intenciona entendê-lo e, 

portanto, vai criando e desenvolvendo todo um processo de cultura humana. Torres (1997, p. 

181), citando Julio de Santa Ana, diz: “(...) Husserl, seguindo Brentano, fala então da 

intencionalidade da consciência: a consciência tende dessa forma em direção ao mundo, em 

direção às coisas, em direção à criação de novos seres, em direção ao nível da imaginação.” A 

consciência, portanto, deve ser entendida, nessa perspectiva, como algo social, mesmo tendo o 

seu lado individual. 

 

Torres (1997, p. 182,183) explicita o processo de conhecimento perspectivado pela 

fenomenologia, através da consciência, que pode ser resumido da seguinte forma:  esse 

processo tem início na sua primeira possibilidade histórica, que é a sua intencionalidade, como 

já foi explicitado anteriormente; a segunda possibilidade histórica, enquanto 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 da 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. A idéia de transcendentalidade, 

aqui, não está relacionada ao sentido do abstrato. Ao contrário, tem tudo a ver com o mundo 

material, concreto, com a finitude humana. Essa possibilidade implica na capacidade que tem a 

consciência humana de transcender a limitações da configuração objetiva. Este último 

movimento, qualitativamente o mais alto, é o que possibilita a consciência atuar sobre o 

fenômeno para transformá-lo. 
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O percurso que faz a consciência, através das suas possibilidades históricas, tem início 

na sua intencionalidade (direção para o mundo); chega ao segundo momento, que é a 

objetividade (senso comum); atinge o terceiro momento, que é a criticidade (saber científico) e 

finalmente alcança a transcendentalidade (ação transformadora). Esse quarto movimento que a 

consciência desenvolve, enquanto ação transformadora, pode ser percebido na pedagogia de 

Freire como a concretização do inédito viável, com o qual o ser humano supera uma condição 

de impedimento para a realização de sua humanização, estabelecida por uma determinada 

situação-limite. Verifica-se, então, na pedagogia freireana, a presença dessas características da 

fenomenologia, sendo que ao considerá-las na elaboração da sua proposta político-pedagógica, 

Freire incorpora novos conceitos históricos e culturais da estrutura social estabelecida em sua 

própria realidade. 

 

Dessa maneira, pode-se perceber a influência da fenomenologia no pensamento 

freireano, principalmente no que diz respeito aos conceitos e tipos de consciência por ele 

definidos, que são a consciência semi-intransitiva, que está condicionada pela estruturas 

sociais, e, por isso, é uma consciência dependente, resultando, daí, um estreitamento de seu 

poder de captação; a consciência ingênua, que revela uma certa simplicidade na interpretação 

da realidade, não ultrapassando o nível do senso comum e, finalmente, a consciência crítica, 

que se caracteriza não apenas pela captação da realidade, mas também pela profundidade em 

suas análises e pela capacidade de dar respostas aos problemas (FREIRE, 2001, p. 33,35; 

2003a, p. 67,70; 1979, p. 39,41). 

 

A conscientização é um processo contínuo que exige a superação de uma esfera 

espontânea de entendimento para uma posição epistemológica, que vai possibilitar uma atitude 

crítica diante da realidade. Porém, não é apenas isso, pois implica, também, o ato de ação-
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reflexão, como atitude transformadora do mundo. Não existe conscientização fora da práxis. 

Freire vai buscar na fenomenologia uma importante contribuição para explicitar a sua estrutura 

argumentativa em torno do seu conceito de conscientização: “quanto mais conscientização, 

mais se ‘des-vela’ a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao 

qual nos encontramos para analisá-lo” (1980, p.26). Em seguida, afirma, que “A 

conscientização não está baseada sobre a consciência, de um lado, e o mundo, de outro; por 

outra parte, não pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na relação consciência-

mundo” (idem, p. 26,27) 
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CAPÍTULO 2 – O HUMANISMO DE PAULO FREIRE 
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 O pensamento de Paulo Freire tece uma trajetória constitutiva de uma pedagogia 

libertadora, preocupada com a existência do ser humano no mundo. Por esse motivo, um dos 

aspectos centrais na formulação de sua práxis educativa é a questão da humanização. Neste 

capítulo, serão abordados os aspectos que caracterizam em sua obra a dimensão humanista de 

seu pensamento, a partir das contribuições conceituais das correntes político-filosóficas e de 

pensadores que o influenciaram na formulação de sua pedagogia. 

 

 Freire assume um humanismo vivo e real que só pode efetivar-se na relação histórica e 

cultural entre os seres humanos. Afirma radicalmente sua convicção e certezas ontológicas, 

como ele mesmo diz, “social e historicamente fundadas” (1993, p.10), na vocação dos seres 

humanos para ser mais, o que significa dizer que o ser humano se move no tempo e no espaço 

para constituir, permanentemente, a sua humanização. 

 

 A dimensão e a contemporaneidade da pedagogia humanista de Paulo Freire se inserem 

num contexto de enfrentamento a uma realidade marcada pela desigualdade social, que rouba a 

vida e o existir, o ter e o ser de milhões de seres humanos, em todo o planeta. Nesse sentido, a 

pedagogia freireana, pela sua dimensão esperançosa, transformadora e libertadora, cumpre um 

papel indispensável enquanto instrumento socioeducacional de luta.  
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O humanismo de Paulo Freire afirma um compromisso dos seres humanos com a sua 

própria humanidade, apoiado na afirmação da vocação ontológica para se tornarem cada vez 

mais humanos. Aqui, o sentido de vocação ontológica assume uma historicidade intrínseca aos 

seres humanos, que são chamados a intervir na realidade, objetivando o mundo e a si mesmos. 

 

Ao se perceber um ser-no-mundo e um ser-com-outros, o ser humano se diferencia dos 

outros animais, pois não apenas sabe do mundo, mas sabe o porquê de saber do mundo. Essa 

capacidade que vai além daquilo que Teilhard de Chardin denominou de hominização, pois já 

não é um mero processo natural, coloca o ser humano num permanente processo de 

humanidade, pois é marcado pela integração histórica e cultural de homens e mulheres no 

mundo. Essa consciência do mundo e de si próprio torna o ser humano um ser de práxis, de 

integração, de intencionalidade. O mundo humano já não é um espaço à mercê das leis naturais 

ou do transcendente, mas uma cosmogênese e antropogênese, pois se constitui num constante 

processo de criação e recriação.  

 

Essa condição de humanidade dos seres humanos num permanente devir, que é a sua 

vocação ontológica, é o que exige dos sujeitos um compromisso/chamamento para interferir no 

mundo, de forma que essa interferência seja construtora de humanização. É nesse sentido que 

se entende o papel transformador a ser desempenhado por homens e mulheres, na intenção da 

realização de seus sonhos e desejos. 

 

Para Freire, a humanização não acontece dentro da consciência das pessoas, como um 

ato individual ou contemplativo, porque, assim, não passaria de pura idealização. “A libertação 

não se dá dentro da consciência dos homens, isolada do mundo, senão na práxis dos homens 

dentro da história que, implicando na relação consciência-mundo, envolve a consciência crítica 
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desta relação” (1982, p. 98). A humanização se constitui na práxis que envolve o processo de 

historicidade humana. Esse processo é permanente e inacabado, tendo em vista a natureza da 

incompletude humana.  

 

Dessa maneira, humanização tem a ver com um projeto de transformação histórico-

social que caminha na intenção da libertação utópica4 que dá sentido à realização 

transformadora da existencialidade sujeito-mundo e se dirige na perspectiva da vocação 

ontológica e histórica para o ser mais, como afirmação da humanidade que se concretiza 

através de uma práxis compartilhada.  

 

Esses aspectos contribuem significativamente para que se supere a visão de que Freire 

desenvolve a sua concepção de conscientização numa perspectiva idealista, o que, de modo 

geral, também impregnaria a perspectiva de sua pedagogia. 

  

Nessa direção, a análise na ético-crítica que Dussel faz do pensamento freireano mostra 

o entendimento de que Freire parte da condição existencial do oprimido para desenvolver a sua 

pedagogia. Afirma Dussel que 

 

Em sua obra máxima de 1969, no exílio no Chile, Freire aborda o tema da existência de uma 
contradição fundante: opressores-oprimidos. Por que Freire parte do oprimido, do marginal, 
do analfabeto? Porque o ‘educando’ como tal, no limite, é quem deve ser educado mais que 
ninguém. Freire situa-se na máxima negatividade possível. (1998, p. 437) 
 

 

                                                
4 O sentido de utopia, aqui, está sendo empregado na concepção do próprio Paulo Freire: “Para mim, o utópico 
não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de 
denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. Por esta razão a utopia é também um 
compromisso histórico”. In: Paulo Freire. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. São Paulo, Moraes, 1980, p. 27. 
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 A análise de Dussel, ao afirmar que Freire situa-se na máxima negatividade da 

condição existencial humana para elaborar a sua perspectiva político-pedagógica, toma como 

referência principal para tal afirmação a idéia de situação-limite5 apresentada em Pedagogia do 

Oprimido. Para Freire, as situações-limites são “determinantes históricas, esmagadoras, em 

face das quais não lhes cabe [homens e mulheres] outra alternativa senão adaptar-se” (1987a), 

quer dizer, são impedimentos, “barreiras” que proíbem os seres humanos de realizarem a sua 

humanidade. Dessa forma, o ponto de partida considerado por Freire, segundo o autor, é a 

situação desumanizante das condições materiais, econômicas e políticas em que se encontram 

os/as oprimido/as. A superação dessa condição exige que homens e mulheres adquiram, 

processualmente, uma conscientização capaz de levá-los de um ponto de máxima negatividade 

até um ponto de positividade, e para que isso se concretize, é necessário todo um processo 

pedagógico problematizador da própria condição existencial e da realidade em que os seres 

humanos estão inseridos.  

 

                                                
5 De modo geral, os autores ao analisarem a idéia de situação-limite, em Freire, consideram, corretamente, a 
influência do filósofo alemão Karl Jaspers e afirmam que Freire dá um novo sentido ao termo situação-limite, 
tirando-lhe o sentido pessimista (para o filósofo, as situações-limites são absolutamente intransponíveis) atribuído 
por Jaspers, para uma perspectiva de positividade (para o educador, através da ação humana, é possível a sua 
superação). Freire afirma que a eliminação da opressão desumanizante, ou seja, a superação das situações-limites, 
através da práxis humana, possibilitará a concretização do inédito viável (que Freire denomina de possibilidade 
“não experimentada”, no livro Conscientização), que é a própria vivência de situações de humanização. Todavia, 
é preciso esclarecer que Freire vai buscar o sentido que atribui para o termo situação-limite, em Álvaro Vieira 
Pinto, que, de fato, é quem primeiro utiliza essa expressão no sentido considerado acima, no livro Consciência e 
Realidade Nacional. Rio de Janeiro, ISEB, 1960, vol. II, p. 284 (referência bibliográfica citada por Freire em 
Pedagogia do Oprimido). É preciso considerar, ainda, que é um equívoco, do ponto de vista filosófico, a 
interpretação de que Jaspers dá uma dimensão pessimista ao referido termo, pelo fato de atribuir-lhe o sentido de 
intransponibilidade.  Jaspers considera a situação-limite pelo prisma da liberdade. Para ele, a existência não se 
realiza senão pela transcendência, o que, dessa maneira, eliminaria, também, a existência da liberdade. A sua idéia 
de situação-limite enquanto um obstáculo humanamente definitivo, não implica em uma noção de algo estático, 
pois além do limite existe a transcendência. Situações-limites são, então, para ele, as condições primárias 
existenciais que nenhum ser humano pode escolher ou evitar vivê-las, como o poder, o sofrimento, a morte, por 
exemplo (HERSCH, 1982, p, 21-23; RÖHR, 2003). Nesse sentido, longe de possuir uma função puramente 
negativa, que levaria o ser humano a uma posição de passividade, Hersch afirma que, “Ao contrário: a existência 
procura a experiência das situações-limites, esforçando-se por aprofundá-la até lhe encontrar um sentido que a 
reintegre a ela em sua autenticidade” (1982, P. 21). Nessa mesma direção, Röhr argumenta que o sentido da 
situação-limite, em Jaspers, é fazer com que o ser humano ultrapasse a sua imanência, dessa forma as “situações-
limites incentivam o ser humano a transcendê-las” (2003). Para Jaspers, faz diferença viver a vida sem pensar na 
morte ou vivê-la tendo a sua finitude como condição absoluta presente nas próprias decisões. 
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Vale salientar que, de fato, Freire situa-se na máxima negatividade possível para 

elaborar a sua perspectiva educativa e de mundo, sendo, contudo, que para isso, ele parte da 

dimensão filosófica que é a base do seu humanismo, e que nesse sentido pode ser entendida 

como a máxima positividade possível, que é a idéia de vocação ontológica para o ser mais. 

Nesse sentido, rigorosamente, a condição primeira para Freire não seria a situação das 

estruturas desumanizantes para formular o seu pensamento enquanto proposição humanista, 

mas a sua convicção radical de que os seres humanos têm um compromisso ontológico e 

histórico para realizar permanentemente a sua humanidade. É exatamente essa crença que 

alimenta a dimensão utópica que caracteriza todo o seu pensamento. Freire situa a sua 

pedagogia enquanto denúncia e anúncio de uma dada realidade, na qual se dá a relação dos 

seres humanos com eles próprios, com os outros e com o mundo.  E para isso, evidentemente, 

é que ele reconhece as estruturas desumanizantes e as condições de desumanização - máxima 

negatividade, como diz Dussel - às quais estão submetidas as populações marginalizadas  da 

sociedade e não as aceita enquanto realidade histórica que se impõe sobre homens e mulheres. 

 

 Ao afirmar como fundamento e princípio que os seres humanos trazem na sua essência 

de serem humanos a condição para serem cada vez mais sujeitos, Freire se opõe radicalmente 

contra a situação de antinomia da humanização, que é a desumanização das pessoas, condição 

existencial que ele considera uma distorção da vocação dos seres humanos. Portanto, a sua não 

aceitação, a sua recusa, o seu posicionamento crítico e a sua luta contra qualquer forma de 

relação humana que se construa pela dominação, pela opressão, pela negação do outro 

enquanto sujeito. 

 

Freire, apoiado em Hegel, constrói o sentido da relação opressor-oprimido em sua 

pedagogia tomando como referência a dialética de servo e senhor na qual se encontram os 
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indivíduos. No entanto, a direção de sua proposta de conscientização busca o caminho da 

emancipação; dirige-se numa perspectiva da libertação utópica, pois é um ato político e 

cultural que se efetiva historicamente no cotidiano. Dessa forma, Freire supera a concepção 

hegeliana da positividade da negação natural ao discordar de que a negação ou não aceitação 

de uma dada realidade, por si só, já levaria a uma condição de reconciliação ou superação das 

contradições (TORRES, 1997, p. 33). Para Hegel, a superação de uma dada condição 

objetivada se dá na própria consciência, como autoconsciência, num processo de abstração 

indelével e lógico de síntese, sobre o qual o ser humano não tem possibilidades de 

interferência, pois esse movimento se realiza no âmbito do transcendente.   

 

Nesse sentido, afirma que 
 

A consciência-de-si é em si e para si quando e porque é em si e para si uma outra; quer 
dizer, só é como algo reconhecido. O conceito dessa unidade em sua duplicação, [ou] da sua 
infinitude que se realiza na consciência-de-si, é um entrelaçamento multilateral e 
polissêmico. (...) 

O duplo sentido do diferente reside na [própria] essência da consciência-de-si: [pois tem a 
essência] de ser infinita, ou de ser imediatamente o contrário da determinidade na qual foi 
posta. O desdobramento do conceito dessa unidade espiritual, em sua duplicação, nos 
apresenta o movimento do reconhecimento. 
(...) 
Mas esse movimento da consciência-de-si em relação a uma outra consciência-de-si se 
representa, desse modo, como o agir de uma delas. Porém esse agir de uma tem o duplo 
sentido de ser tanto o seu agir como o agir da outra; pois a outra é também independente, 
encerrada em si mesma, nada há nela que não seja mediante ela mesma (HEGEL, 1992, p. 
126, 127). 
 
 

Freire, ao contrário, localiza o sentido crítico de consciência na realidade concreta, 

existencial, munido de cultura e de historicidade, marcadamente contaminado pelas dimensões 

dialógica e relacional, tão próprias dos seres humanos. Dessa forma, Freire supera o dualismo 

metafísico ação-contemplação6 e incorpora na sua filosofia político-educacional a concepção 

                                                
6 BARDARO, Martha. Paulo Freire e o pensamento existencialista.Boletim Filosófico, nº 3, Resistência, 
Argentina, 1971. Facultad de humanidades, Universid Nacional del Nordeste. In: TORRES, Carlos Alberto. 
Leitura crítica de Paulo Freire. São Paulo, Edições Loyola, 1981. 
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de unidade dialética entre consciência e mundo. Essa concepção de unidade dialética em Freire 

é o que dá sustentação para o sentido indissociável na sua pedagogia entre ação-reflexão, 

pensamento-existência, consciência-realidade, sujeito-mundo. 

 

Paulo Freire afirma a impossibilidade de dicotomizar o ser humano do mundo, tendo 

em vista que a existência de um depende da existência do outro (1983, p. 28). Nesse sentido, 

qualquer prática educativa que rompa com a concepção de unidade dialética, que negue a 

relação entre teoria e ação, não passa de um quefazer educativo desinteressado, alienado, 

domesticado, conseqüentemente alienante e domesticador.  

 

Na dimensão dialética freireana sujeito-mundo, a constituição da consciência vai se 

dando, na medida em que a consciência, tomando sentido de si mesma, num movimento de 

dialogicidade e de historicidade da própria consciência, vai além de si mesma e se compreende 

como consciência do mundo. No prefácio de Pedagogia do Oprimido, o professor Ernani 

Maria Fiori afirma que na filosofia educacional de Freire, 

 

não é a consciência vazia do mundo que se dinamiza, nem o mundo é simples projeção do 
movimento que a constitui como consciência humana. A consciência é consciência do mundo: 
o mundo e a consciência, juntos, como consciência do mundo, constituem-se dialeticamente 
num mesmo movimento – numa mesma história. Em outros termos: objetivar o mundo é 
historicizá-lo, humanizá-lo. Então, o mundo da consciência não é criação, mas, sim, elaboração 
humana. Esse mundo não se constitui na contemplação, mas no trabalho (1987a, p.16,17). 
 
 

Assim, compreende-se a tarefa humana de intervenção no mundo para objetivá-lo. Ao 

perceber-se no mundo como existência, capaz de intervir, criar, modificar, num processo de 

auto-reconhecimento, o ser humano, agora como sujeito histórico que se relaciona com os 

outros e com o mundo, na sua finitude, se lança num movimento infindo de busca e de 

realização de desejos e de necessidades.  
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Esse se lançar no e para o mundo, como reconhecimento existencial e histórico, 

corresponde a uma atitude de comprometimento humano com a sua própria existência humana. 

Conseqüentemente, a situação à qual se encontra o indivíduo abjetivado pelo seu isolamento 

monológico, desligado da realidade, cede lugar ao sujeito coletivo, historicizado, desalienado, 

mediatizado pelo mundo, engajado no seu cotidiano. Essa atitude é resultado de um processo 

de emersão da consciência, que se realiza, segundo Freire, pelo processo educativo, pela ação 

cultural. Essa prática educativa desveladora da realidade, constitutiva de uma consciência 

coletiva crítica, que busca o autêntico ato de conhecer, é a materialização da educação como 

prática libertadora. É a prática educativa humanizada. Portanto, humanizadora. 

 

Na medida em que Freire vai afirmativamente corroborando sua crença de que os 

humanos têm uma vocação ontológica para o ser mais, ou seja, para constituírem a sua 

humanidade e historicamente irem se humanizando, vai, ao mesmo tempo, constatando a outra 

viabilidade, que é a desumanização. A desumanização, como o contrário de humanização, e 

por isso, não pode ser vocação ontológica e histórica do ser humano, é um fenômeno 

existencial de opressão e injustiça que se efetiva no contexto histórico e dialético da relação 

sujeito-mundo. A esse respeito, Paulo Freire é categórico ao dizer que 

 
 
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. A luta pela humanização, 
pelo trabalho livre, pela desalienação, pele afirmação dos homens como pessoas, como “seres 
para si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que 
um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resulta de uma ‘ordem’ injusta 
que gera a violência dos opressores e esta, o ser menos (1987a, p. 30).  

 

Ao reconhecer que a humanização é a vocação ontológica do ser humano para ser mais 

e que ela se constitui num processo permanente de dialogicidade e de práxis coletiva entre os 

seres humanos, Freire, por outro lado, reconhece também a distorção dessa vocação ontológica 

do ser mais (humanização) para o ser menos (desumanização) como realidade histórica e, 
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portanto, como processo de desumanização que se estabelece num contexto social opressor e 

de exploração. Segundo Freire (1987a, p. 30), “Humanização e desumanização, dentro da 

história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres 

inconclusos e conscientes de sua inconclusão”.  

 

A relação antagônica entre humanização e desumanização se constitui a partir da ação 

de homens/mulheres sobre a realidade concreta, sempre no intuito de permanência ou de 

transformação. Com isso, a ação humana que perpetua ou modifica uma dada condição social 

se constitui, na prática, como uma ação político-cultural de opressão ou de libertação. Por isso, 

a posição de Freire por uma ação educativa radicalmente democrática e humanizadora. 

 

Uma dada realidade histórica de opressão implica, efetivamente, a existência de um ser 

opressor e de um ser oprimido. Essa condição existencial opressor-oprimido envolve a 

dimensão relacional da consciência-mundo do opressor, que se caracteriza enquanto ser-no-

mundo pelo sentido do ter, e do oprimido, enquanto consciência fragmentada e alienada do 

sentido do ser. 

 

 Freire diz que “para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, 

inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter como classe 

que tem” (1987, p. 46). Assim, Freire recupera em Marx o sentido do ter para ser7. O sentido 

de posse passa a ser o meio para o opressor manter relação com o mundo. O sentido do ter 

constitui a forma de afirmação existencial do opressor, que, para se manter, inclusive, 

enquanto classe, passa a ter a posse da existência dos oprimidos, suas vidas, suas consciências. 

Tanto o que muito tem quanto o que não tem nem a si mesmo, passam a ter uma vida alienada. 
                                                
7 BARDARO, Martha. Paulo Freire e o pensamento existencialista. Boletim Filosófico, nº 3, Resistência, 
Argentina, 1971. Facultad de humanidades, Universid Nacional del Nordeste. In: TORRES, Carlos Alberto. 
Leitura crítica de Paulo Freire. São Paulo, Edições Loyola, 1981. 
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Esse interesse desenfreado de posse, assumido pelo opressor, é a expressão viva da negação da 

humanização de outros seres humanos, mas também a afirmação de sua própria 

desumanização.  

 

A alienação aparece tanto no fato de que meu meio de vida é de outro, que meu desejo é a 
posse inacessível de outro, como no fato de que cada coisa é outra que ela mesma, que 
minha atividade é outra coisa, e que, finalmente (e isto é válido também para o capitalista), 
domina em geral o poder desumano (MARX, 1974, p. 28). 

 

Dessa forma, é impossível ao opressor a tarefa da libertação, pois sua ação dominadora, 

fatalista, não pode resultar num ato de transformação e superação da realidade, pois ela, em si, 

é uma deformação da vocação ontológica dos seres humanos.  

 

Para Freire, somente os oprimidos, os despossuídos de uma consciência possessiva do 

mundo e dos seres humanos é que podem assumir a tarefa humana de libertação deles mesmos 

e dos opressores. De acordo com a concepção antropológica e humanista de Freire, a tarefa de 

humanização permanente de todos os seres humanos é um compromisso dos próprios seres 

humanos, mas apenas aos homens e às mulheres das classes oprimidas cabe essa ação 

transformadora e restauradora da liberdade que possibilita a humanização de ambos, opressor e 

oprimido. 

 

Todavia, Freire afirma a impossibilidade de restauração da humanidade dos opressores 

e oprimidos, enquanto os oprimidos viverem a dualidade de serem eles e ao mesmo tempo 

“serem” os opressores, pois enquanto não assumirem uma consciência crítica que os permita 

emergirem da realidade opressora, e não mais serem hospedeiros dos opressores, não poderão, 

portanto, assumirem sua humanização e libertarem a si mesmos e aos opressores. A superação 

da condição opressor-oprimido se dá num processo de luta, a partir do momento em que a 

consciência oprimida se percebe num estado de esmagamento servil. 
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E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua 
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se 
tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí 
está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si a e aos opressores. 
Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não podem ter, neste 
poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça da 
debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos (FREIRE, 1987a, 
p. 30 e 31). 
 

 

 A dimensão humanista pode ser verificada em toda a obra de Paulo Freire, exatamente 

porque é a permanente busca pela humanização a grande tarefa que a sua pedagogia coloca aos 

seres humanos. É esta afirmação que dá sentido a sua crença de que os seres humanos têm a 

vocação ontológica para serem cada vez mais humanos. E ao acreditar nisso, defende a 

subjetividade que envolve a relação sujeito-mundo. Por isso, insiste radicalmente no amor e na 

esperança como condições necessárias para uma verdadeira transformação social da realidade.  

 

 Serão destacadas, a seguir, afirmações de algumas obras de Freire, levando-se em conta 

o aspecto cronológico de elaboração das mesmas, que corroboram as diversas dimensões que 

ele vai incorporando ao seu entendimento de humanismo e, por conseguinte, vão ampliando o 

seu conceito de humanização em sua pedagogia. Em Educação como Prática da Liberdade, fica 

explícito sua preocupação em distinguir os animais dos seres humanos pela capacidade destes 

de estabelecerem relações, diálogos, interação e por isso não apenas viverem, mas existirem, 

diferentemente daqueles que apenas vivem, pois, ao contrário dos humanos, estabelecem 

apenas contato, isto é, são seres de adaptação, ajustamento. Por isso, de acordo com Freire, os 

contatos expressam o 

 

modo de ser próprio da esfera animal, implicam, ao contrário das relações, em respostas 
singulares, reflexas e não reflexivas e culturalmente inconseqüentes. Deles resulta a 
acomodação, não a integração. Portanto, enquanto o animal é essencialmente um ser de 
acomodação e do ajustamento, o homem o é da integração. A sua grande luta vem sendo, 
através dos tempos, a de superar os fatores que o fazem acomodado ou ajustado. É a luta por 
sua humanização, ameaçada constantemente pela opressão que o esmaga, quase sempre até 
sendo feita – e isso é o mais doloroso – em nome de sua própria libertação (2003a, p. 51). 
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 Dessa forma, a pedagogia freireana coloca o ser humano no centro de suas questões 

fundamentais, e isso não significa uma atitude antropocêntrica, mas antropológica. É, portanto, 

o reconhecimento de que as mudanças e as transformações do mundo e dos homens e mulheres 

somente serão possíveis a partir das relações dos seres humanos com o mundo e com eles 

próprios, o que implica numa práxis que se efetiva nos tecidos históricos e culturais. 

 

 Estas questões ficam evidentes em Educação como Prática da Liberdade, na afirmação 

de que é 

 
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, 
pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando 
a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. 
Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo destas relações do 
homem com o mundo e do homem com os homens, desafiado e respondendo ao desafio, 
alterando e criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de relativa 
preponderância, nem das sociedades nem das culturas (idem). 

 

 
 Em Pedagogia do Oprimido, Freire reconhece que a desumanização é uma 

possibilidade dos seres humanos, enquanto realidade histórica que se efetiva num contexto 

real. No entanto, esse processo de desumanização se efetiva como conseqüência das injustiças, 

da opressão, da violência que vitima homens e mulheres, e por esta razão é uma distorção da 

verdadeira humanização. Dessa maneira, a desumanização, que se dá numa dada realidade 

histórica, jamais pode ser concebida como vocação ontológica e histórica dos seres humanos, 

pois se assim o fosse, quantos homens e mulheres não estariam sumariamente fadados/as ao 

fatalismo? 

 

A pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como 
pedagogia do homem. Somente ela, que se anima de generosidade autêntica, humanista e não 
‘humanitarista’, pode alcançar este objetivo. Pelo contrário, a pedagogia que, partindo dos 
interesses egoístas dos opressores, egoísmo camuflado da falsa generosidade, faz dos 
oprimidos objetos de seu humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão. É 
instrumento de desumanização (1987a, p. 41). 
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 Essa dupla possibilidade da ação educativa é o que caracteriza de um lado uma 

educação opressora, bancária no dizer de Freire, a serviço das classes sociais poderosas e 

dominantes, por isso desumanizante, e, por outro lado, uma prática educativa libertadora, 

problematizadora, desveladora e transformadora da realidade, sempre a serviço das classes 

sociais injustiçadas, exploradas, coisificadas, por isso humanizadora. 

 

Em Extensão ou Comunicação?, Paulo Freire ao propor a comunicação como processo 

educativo humanizador nas práticas educativas escolares ou sociais, a partir da sua experiência 

com técnicos agrônomos e camponeses, no processo de reforma agrária desenvolvido no Chile, 

denuncia os gestos puramente humanitários e os humanismos que se alimentam de “visões de 

um homem ideal, fora do mundo”. Para ele, esse é um falso humanismo. Ao mesmo tempo, 

defende a necessidade de um humanismo de caráter concreto, com rigor científico e não 

alienado e, segundo ele, sem deixar, por isso, de ser amoroso, esperançoso, pois não há nisso 

nenhuma antinomia. Para Freire, esse humanismo 

 

é um humanismo que, pretendendo verdadeiramente a humanização dos homens, rejeita toda 
forma de manipulação, na medida em que esta contradiz sua libertação. 
Humanismo, que vendo os homens no mundo, no tempo, ‘mergulhados’ na realidade, só é 
verdadeiro enquanto se dá na ação transformadora das estruturas em que eles se encontram 
‘coisificados’, ou quase ‘coisificados’. 
Humanismo que, recusando tanto o desespero quanto o otimismo ingênuo, é, por isto, 
esperançosamente crítico. E sua esperança crítica repousa numa crença também crítica: a 
crença em que os homens podem fazer e refazer as coisas; podem transformar o mundo. 
Crença em que, fazendo e refazendo as coisas e transformando o mundo, os homens podem 
superar a situação em que estão sendo um quase não ser e passam a ser ou estar sendo em 
busca do ser mais (1983, p. 74). 

 

 No seu livro Conscientização, Freire anuncia seu humanismo e sua radical crença de 

que somente os seres humanos, enquanto seres de relação, através de seu poder criador, 

poderão fazer sucumbir uma dada situação de violência e opressão humana, pois esta situação 
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é fruto da própria criação humana, e fazer vingar uma condição de vida e de existência baseada 

na justiça e na dignidade social entre os seres humanos. 

 

 Esse humanismo historicamente contextualizado vê na educação e no educador a 

possibilidade que têm os seres humanos de vivenciarem concretamente a sua vocação 

histórica, que é a condição de se tornarem sujeitos. 

 

Se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é a humanização, cedo ou 
tarde poderão perceber a contradição na qual a educação escolar procura mantê-los e se 
comprometerão então na luta por sua libertação. 
Mas o educador humanista revolucionário não pode esperar que esta possibilidade se apresente. 
Desde o começo, seus esforços devem corresponder com os dos alunos para comprometer-se 
num pensamento crítico e numa procura da mútua humanização. Seus esforços devem 
caminhar junto com uma profunda confiança nos homens e em seu poder criador. Para obter 
este resultado deve colocar-se ao nível dos alunos em suas relações com eles (FREIRE, 1980, 
p. 80). 
 

 
 Em Ação Cultural para a Liberdade, pode-se verificar uma permanente preocupação 

de Paulo Freire com as visões humanistas que se revestem de uma postura idealista e acreditam 

na humanização das pessoas como algo que se efetiva fora da realidade, distante do mundo e 

da relação histórica dos seres humanos. Freire se opõe radicalmente a esse tipo de humanismo, 

porque só concebe a relação sujeito-mundo dentro da sua unidade dialética, tendo em vista que 

cada um deles – mundo e sujeito – para ser depende do outro, e que, portanto, as condições 

humanas são criações da ação dos homens e mulheres, e sua permanência e vicissitudes 

dependem efetivamente da própria ação humana. 

 

 Por isso, Paulo Freire alerta que 

 
 

Não pode ser outra a nossa posição em face do tema que agora nos reúne – tal o da 
humanização dos homens e suas implicações educativas. 
No momento mesmo em que nos aproximamos, criticamente, a este processo e o 
reconhecemos como um tema, somos obrigados a aprendê-lo, não como um ideal abstrato, 
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mas como um desafio histórico, em sua relação contraditória com a de desumanização que se 
verifica na realidade objetiva em que estamos. Isto significa que a desumanização e 
humanização não podem ocorrer a não ser na história mesma dos homens, dentro das 
estruturas sociais que os homens criam e que se acham condicionados (1982, p. 98). 

 
 

 Logo em seguida, reitera, 

 
 

Parece-nos importante enfatizar esta obviedade – a da relação desumanização e humanização, 
bem como o fato de que ambas demandam a ação dos homens sobre a realidade, ora para 
mantê-la, ora para modificá-la, para que evitemos as ilusões idealistas, entre elas a que sonha 
com a humanização dos homens sem a transformação necessária do mundo em que eles se 
encontram oprimidos e proibidos de ser (1982, p. 98). 
 

 

 Em Educação e Mudança, ao falar do compromisso do profissional com a sociedade, 

Freire afirma que a práxis humana é a condição essencial para que haja homens e mulheres 

comprometidos com o mundo, e como não é possível seres humanos sem mundo e mundo sem 

seres humanos, porque ambos se historicizam através de sua dimensão relacional, esse 

compromisso implica num engajamento dos seres humanos com a realidade concreta na qual 

estão inseridos, o que, de fato, significa um compromisso com a própria existência humana. 

 

 No entanto, afirma também que da mesma forma que existe a possibilidade histórica 

que têm os seres humanos de existirem humanamente e dessa forma vivenciarem 

concretamente a sua vocação ontológica para o ser mais, é possível também a outra viabilidade 

que se caracteriza pelo aspecto proibitivo, pela condição obstaculizadora que impede os seres 

humanos de atuar e transformar o mundo e as suas próprias condições de existência. 

 

 No entanto, se são os seres humanos os criadores dessas possibilidades existenciais de 

humanização e, ao mesmo tempo, criadores de sua própria situação-limite, que os impede de 

viverem a sua humanidade, é certo que somente os seres humanos é que podem superar essa 
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condição proibitiva e, pelo compromisso histórico com a sua própria humanidade, 

objetivamente, transformar a sua realidade. 

 

 Por isso a sua afirmação de que 

 
Impedidos de atuar, de refletir, os homens encontram-se profundamente feridos em si 
mesmos, como seres do compromisso. Compromisso com o mundo, que deve ser 
humanizado para a humanização dos homens, responsabilidade com estes, com a história. 
Este compromisso com a humanização do homem, que implica uma responsabilidade 
histórica, não pode realizar-se através do palavrório, nem de nenhuma outra forma de fuga do 
mundo, da realidade concreta, onde se encontram os homens concretos. O compromisso, 
próprio da existência humana, só existe no engajamento com a realidade, de cujas ‘águas’ os 
homens verdadeiramente comprometidos foram ‘molhados’, ensopados. Somente assim o 
compromisso é verdadeiro (FREIRE, 1979, p. 18-19). 
 

 

  Em Pedagogia da Esperança, Paulo Freire reafirma a sua convicção de que o 

processo de mudança necessário à humanização do mundo e das pessoas passa pela relação 

dialética subjetividade-objetividade, por isso, para ele 

 

O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa pela 
ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica etc., 
que nos estão condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma 
condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e re-faz 
(1992, p. 99). 

 

Em Pedagogia da Autonomia, ao expressar sua raiva e indignação diante das posições 

fatalistas e deterministas da história e da realidade cotidiana que têm servido de pano de fundo 

para legitimar a negação dos direitos fundamentais à humanidade das pessoas, Freire explicita 

a seguinte posição: 

 
 

A minha raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do direito de 
‘ser mais’ inscrito na natureza dos seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços 
fatalistamente diante da miséria, esvaziando, desta maneira, minha responsabilidade no 
discurso cínico e ‘morno’, que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é mesmo 
assim. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio 
imposto do elogio da adaptação tomada como fado ou sina é um discurso negador da 
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humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação a situações 
negadoras da humanização só pode ser aceita como conseqüência da experiência 
dominadora, ou como exercício de resistência, como tática na luta política (FREIRE, 1996, p. 
84-85 ). 
 

 

O discurso freireano vai constituindo gradativamente uma concepção humanista do 

mundo e da vida social. É necessário o entendimento de que a obra de Paulo Freire não é uma 

construção discursiva de pensamento monolítico, mas uma pedagogia que incorpora várias 

concepções acerca do mundo, da sociedade e do ser humano, e que avança no sentido crítico e 

problematizador na perspectiva da felicidade, do amor, da dignidade, do existir plenamente, da 

possibilidade que têm os seres humanos de vivenciarem o “não-experimentado”, ou seja, de 

poderem superar as situações adversas e desumanizantes, e concretamente assumirem a sua 

vocação ontológica para ser mais. 

 
 

Dessa forma, o humanismo de Paulo Freire só pode ser efetivamente entendido na 

dimensão da própria dialética freireana. Isso porque a sua idéia de existência humana se 

fundamenta no princípio da unidade dialética sujeito-mundo, no qual o ser humano está 

histórica e culturalmente marcado. Portanto, é possível afirmar que esse humanismo é 

concreto, crítico, engajado, transformador, pois se alimenta na ação-reflexão, na práxis 

cotidiana de homens e mulheres que lutam pela sua libertação. 
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CAPÍTULO 3 - DENUNCIANDO A DESUMANIZAÇÃO 
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A desumanização, enquanto ação que impede a realização da vocação ontológica e 

histórica que as pessoas têm 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. 

Esse processo que leva à inautenticidade do/da homem/mulher se utiliza de vários mecanismos 

que atuam como instrumentos de domesticação e de opressão dos sujeitos. 

 

A desumanização de homens e mulheres se instaura a partir de uma ação opressora e 

autoritária, cerceadora dos direitos fundamentais à dignidade humana e caracterizada por uma 

prática antidialógica, na qual apenas os dominadores, sujeitos ativos da ação desumanizante, 

têm a voz, a palavra, a eloqüência discursiva para emitir a sua opinião ou uma falsa 

generosidade, que se explicita por uma prática paternalista, assistencialista e alienadora, 

quando não se utilizam da força física, forma mais explícita da violência.  

 

Paulo Freire afirma o caráter exclusivo dos seres humanos de domínio sobre a história 

e a cultura. Certamente, se são eles criadores/recriadores das suas condições reais de vida, da 

sua historicidade, a história mesma vivida por homens e mulheres não pode ser determinada, 

estática, imutável, fatalista. Nesse sentido, a existência humana não pode ser atemporal, a-

histórica, mas um permanente mover-se à procura das mudanças que os tornem mais humanos, 

pois sendo seres de integração, os homens e as mulheres se fazem e se refazem nas suas 

relações cotidianas, na dialeticidade da práxis histórica e social. 
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Essa é, provavelmente, uma das principais chaves para se compreender a perspectiva 

humanista de Freire e as conseqüências que levam a situações de desumanização ou de 

permanentes conquistas de humanização. É exatamente essa capacidade essencial que têm os 

homens e as mulheres de serem sujeitos de integração, pois estão no mundo e com o mundo, 

que permite a eles dinamizarem seus próprios mundos. Ser um ser de integração é 

fundamentalmente o que distingue o ser humano dos outros animais. Todavia, essa capacidade 

está condicionada a sua própria libertação. Daí, a falta de liberdade ser essencialmente um 

elemento impeditivo de integração humana, caracterizando-se, dessa maneira, como um 

aspecto desumanizador. Por outro lado, a conclusão de que se integrar pode levar à 

humanização. 

 

Sobre esta questão, pode-se verificar em Educação como Prática da Liberdade a 

seguinte afirmação: 

 
Não houvesse esta integração, que é uma nota de suas relações, e que se aperfeiçoa na 
medida em que a consciência se torna crítica, fosse ele apenas um ser da acomodação ou do 
ajustamento, e a História e a Cultura, domínios exclusivamente seus, não teriam sentido. 
Faltar-lhes-ia a marca da liberdade. Por isso, toda vez que se suprime a liberdade, fica ele um 
ser meramente ajustado ou acomodado. (FREIRE, 2003a, p. 50). 

 

 

A partir dessa idéia de integração como condição para os seres humanos se 

relacionarem, criarem e recriarem sua história e seu mundo, condição sedimentada na vocação 

ontológica e histórica que têm os homens e as mulheres para cada vez mais se humanizarem, 

pode-se pensar na outra possibilidade, que é a negação da liberdade e a inviabilidade das 

pessoas exercerem sua capacidade de integração. Freire afirma que quando esta outra 

possibilidade ocorre, há uma deformação, uma distorção da verdadeira vocação dos seres 

humanos. 
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Neste capítulo serão analisadas algumas categorias desenvolvidas por Paulo Freire no 

decorrer de sua obra e que são consideradas instrumentos que podem levar o ser humano a 

uma condição de desumanização. As categorias enfocadas são a massificação, o 

assistencialismo, a invasão cultural, a educação bancária. Certamente outras categorias, que se 

estruturam nessa mesma perspectiva, podem ser localizadas na obra de Freire. No entanto, 

foram estas as categorias elencadas, pelo entendimento de que é determinante no pensamento 

freireano, para uma compreensão mais apropriada dos processos de desumanização, em sua 

pedagogia, a formulação da teoria da ação antidialógica, explicitada em Pedagogia do 

Oprimido. Para Freire, a antidialogicidade é fator fundamental para que se estabeleçam ações 

violadoras da dignidade humana. É nesse sentido que as categorias acima mencionadas, pela 

relevância que têm para a constituição da teoria da ação antidialógica e, conseqüentemente, 

para o processo de desumanização, são compreendidas e, portanto, tomadas como 

determinantes nas práticas político-pedagógicas como ação cultural alienante e domesticadora. 

 

 

 

3.1. Massificação 

 

 

Em Educação como Prática da Liberdade destaca-se a massificação enquanto elemento 

de desumanização, como conseqüência da ausência de relações humanas autênticas e da falta 

de integração do ser humano.  A respeito dessa capacidade do ser humano, Freire diz que “A 

sua integração o enraíza. (...). Daí que a massificação implique no desenraizamento do homem. 

Na sua acomodação. No seu ajustamento” (2003a, p. 50). Para ele, a massificação é fruto de 

um processo inautêntico de desenvolvimento que descaracteriza a autenticidade de ser humano 
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das pessoas, pela sua própria natureza opressora, e de uma educação que enfatiza aspectos 

ingênuos e alienantes, contribuindo, dessa forma, para a crescente emersão de uma população 

cada vez mais com uma mentalidade ingênua, despreparada, emocionalizada, alienada.  

 

O tema em torno da massificação é desenvolvido por Freire, em grande parte, sobre a 

influência do personalismo de Mounier. É nessa filosofia que o pensamento freireano encontra 

bases para argumentar a respeito da descaracterização da condição de vida humana. Mounier 

afirma que não se pode estabelecer a universalidade esquecendo a pessoa. Por essa razão, ele 

critica as estruturas sociais e coletivas que não atuam no sentido da valorização da pessoa, ou 

seja, da personalização. Nesse sentido diz que  

 

A forma mais baixa que podemos conceber de um universo de homens é aquela (...) em que 
nos deixamos aglomerar quando renunciamos a ser pessoas lúcidas e responsáveis; mundo 
da consciência sonolenta, dos instintos anônimos, das opiniões vagas, dos respeitos 
humanos, das relações mundanas, do ‘diz-que-diz-que’cotidiano, do conformismo social ou 
político, da mediocridade moral, da multidão, das massas anônimas, das organizações 
irresponsáveis. Mundo sem vitalidade e desolado, onde cada pessoa renunciou 
provisoriamente a sê-lo, para se transformar num qualquer, não interessa quem, de qualquer 
forma. (MOUNIER, 2004, p. 52) 

 

Freire defendeu, em Educação como Prática da Liberdade, como superação desta 

condição, uma transformação da realidade nacional baseada no desenvolvimento econômico e 

apoiada na democracia como forma de passagem de uma mentalidade conservadora e 

reacionária, fruto de uma consciência intransitiva e transitiva ingênua, para uma mentalidade 

fundada na consciência crítica, capaz de captar e ampliar as necessidades do contexto e criar 

um novo projeto de autonomia nacional. Sobre essa problemática vivenciada no país, ele 

afirma que uma das questões cruciais era a “de conseguir o desenvolvimento econômico, como 

suporte da democracia, de que resultasse a supressão do poder desumano de opressão das classes muito 

ricas sobre as muito pobres. E de coincidir o desenvolvimento com um projeto autônomo da nação 

brasileira” (2003a, p. 94-95). 
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 Freire, nesse aspecto, sofre uma forte influência de Álvaro Vieira Pinto, que defendia e 

estava convencido de que havia uma relação direta entre desenvolvimento e consciência e 

que, dessa maneira, o desenvolvimento da sociedade brasileira possibilitaria a emergência da 

consciência crítica e ao mesmo tempo contribuiria para a superação das estruturas atrasadas 

do país (FREITAS, 1998, p.100). Esta influência pode ser verificada já em 1958, no relatório 

escrito por Paulo Freire e apresentado no II Congresso Nacional de Educação de Adultos, no 

Rio de Janeiro. No citado relatório, intitulado “A educação de adultos e as populações 

marginais: mocambos”, o autor, ao analisar a realidade brasileira, ao afirmar a necessidade de 

uma educação capaz de criar novas “disposições mentais” no povo brasileiro que pudessem 

inseri-lo de forma ativa no seu próprio contexto social, e ao reconhecer que a sociedade 

brasileira estava inserida num processo de desenvolvimento, afirma que o 

 

processo de desenvolvimento que nos afigura com um ‘imperativo existencial’ o que se 
apresenta mais ou menos nestes termos: ou nos desenvolvemos cada vez mais e 
organicamente, ou perecemos organicamente, isto é, nos transformaremos numa vasta massa 
humana, de teor de vida mais vegetativa do que histórica, carentes de tudo e sob a proteção 
inevitável de um paternalismo de Estado (1998). 

 

Apesar de Freire não entender esse desenvolvimento apenas vinculado às “questões 

técnicas ou de política puramente econômica ou de reformas de estruturas” (2003a, p.95), o 

processo histórico mostrou que foi um equívoco acreditar que o desenvolvimento da 

sociedade brasileira pudesse levar essa mesma sociedade a uma condição de dignidade 

humana. 

 

Não bastava a superação das condições estruturais atrasadas e colonialistas para que se 

promovesse o progresso e a democracia capazes de elevar a nação a uma condição de 

autonomia e supressão de um poder opressor e desumano, sem que se levasse em conta a 

dimensão do poder do ponto de vista da política e efetivamente da luta de classes. 
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Em conversa com Donaldo Macedo, Freire afirma que 

 

Durante aquele período, ainda não tinha totalmente clara para mim a natureza política da 
educação, e penso que meu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade, revela 
essa falta de nitidez política. Por exemplo, sequer fui capaz de tocar em política nesse 
primeiro livro. Contudo, continuo a estudar esse livro, uma vez que ele representa um 
determinado momento de minha obra. (Naturalmente, não sou simplesmente o último livro 
que escrevi. Todos os meus livros representam pontos de desenvolvimento de meu 
pensamento). Mas esse livro contém pressupostos ingênuos que sinto haver superado em 
meus segundo e terceiro livros (1990, p. 115). 

 

 
 No entanto, muito antes desse diálogo com Donaldo Macedo, ocorrido na década de 

oitenta, durante uma de suas visitas ao Chile, no final de 1972, em entrevista à equipe da 

revista Cuadernos de Educación, com a participação de alguns integrantes do departamento 

de pedagogia da Universidade Católica do Chile, Freire, ao responder às críticas que lhe 

faziam, afirma: 

 
creio que não se pode fazer uma crítica ao meu livro Educação como Prática da Liberdade 
sem fazer, ao mesmo tempo, uma crítica do contexto histórico onde se deu minha 
experiência, pois uma coisa é criticar o livro isoladamente; outra, é criticá-lo dentro do 
contexto brasileiro de 1960 a 1964. Dentro de tal contexto este livro era altamente crítico. 
Era mais crítico do que ingênuo. Mas isto não absolve minha ingenuidade. 

Em meus primeiros trabalhos, não fiz quase nenhuma referência, pelo menos que me 
lembre, ao caráter político da educação. Mais ainda, não me referi, tampouco, ao problema 
de classes sociais, nem à luta de classes (cf. TORRES, 1979, p. 43). 

 
 

 De fato, no que pesem os equívocos e o teor de ingenuidade verificados em seus 

primeiros escritos, não se pode perder de vista a dimensão crítica e revolucionária do seu 

pensamento inicial e a dimensão humanista que marca radicalmente sua obra, inclusive desde 

o seu início. Fica evidente, então, nestas afirmações feitas pelo próprio Paulo Freire, que a 

construção de projetos na perspectiva da humanização, propostos em sua obra, vai passando 

por processos de superação, através de mudanças e até rupturas, como a questão acima 

mencionada, contrariando as afirmações de que o seu pensamento não sofre rupturas 
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essenciais. A dimensão política que Freire articula dialeticamente à dimensão pedagógica, 

como também a incorporação e o reconhecimento da luta de classe, consideradas nas obras 

subseqüentes à Educação como Prática da Liberdade, surgem como questão determinante à 

superação das condições sociais vividas pelas classes populares e como aspectos que devem 

ser considerados a todo processo educativo que atue na perspectiva da humanização. 

 

Educação e Atualidade Brasileira, primeiro livro de Paulo Freire, escrito em 1959, no 

qual o autor faz uma análise da conjuntura brasileira e apresenta as mazelas das estruturas 

desumanizantes, incluindo a educação inautêntica predominante no país, traz uma abordagem 

da massificação enquanto instrumento de domesticação. Para o autor, a inexperiência 

democrática da sociedade brasileira, naquele dado contexto histórico, era um dos caminhos 

que levava o ser humano a situações de massificação. Para ele, a inexperiência democrática 

do povo “pode fazer-se mais que um ponto de sufocamento da democratização em que nos 

inserimos. Pode enfatizar certas tendências desumanizantes, (...) como a massificação do 

homem” (2001, p. 41). A massificação é uma das características da desumanização e está 

vinculada à questão da consciência. Por isso ela pode transformar uma consciência ingênua 

em uma consciência fanatizada, que assume posições mágicas e míticas da realidade. Freire, 

baseado em Gabriel Marcel, desenvolve o seguinte argumento: 

 
As relações entre massificação e a consciência transitivo-ingênua que, distorcida do sentido 
de sua promoção à consciência transitivo-crítica, resvala para posições mais perigosamente 
mágicas e míticas do que o revestimento mágico, característico da consciência intransitiva. 
Neste sentido, a distorção que conduz à massificação implica um incompromisso maior 
ainda com a existência do que o observado na consciência intransitiva (2001, p. 37). 

 

 Nesse sentido, a massificação pode ser extremamente danosa à condição de 

existencialidade do ser humano, pois o conduz a uma condição de vida inautêntica, 
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coisificando-o. Aliás, pode-se verificar a natureza ideologizante da massificação na medida 

em que o autor afirma que a propaganda é uma de suas formas (2001, p. 36).  

 

 Essa questão é retomada com maior ênfase em Educação como Prática da Liberdade. 

Nesse livro, Freire faz uma análise da massificação considerando, principalmente, dois 

aspectos: por um lado, como fruto de um irracionalismo crescente, resultado das posições 

sectárias e manobristas que se aproveitavam da condição de alienação do povo, em grande 

parte “emergente mas desorganizado, ingênuo e despreparado, com fortes índices de 

analfabetismo e semi-analfabetismo, passava a joguete dos irracionalismos” (2003a, p. 95). 

Por outro lado, o medo da classe média de que a emersão das classes populares pudesse 

ameaçar seus interesses e privilégios fazia com que as elites atuassem na intenção de travar 

uma possível emersão do povo, ora com atitudes paternalistas, ora domesticando-o através da 

força. Como forma de enfrentamento e superação da massificação do povo, Freire propõe uma 

educação crítica e criticizadora, que eleve o ser humano a um nível de conscientização capaz 

de conduzi-lo a sua libertação. 

 

 A discussão em torno da massificação como instrumento de desumanização é 

retomada em Pedagogia do Oprimido, sendo que, nesse livro, Freire amplia o conceito de 

massificação para manipulação, principalmente ao relacioná-lo à concepção da teoria da ação 

antidialógica e vinculá-lo à dimensão política de luta de classe. 

 

 A manipulação surge como estratégia e instrumento para a manutenção das estruturas 

de dominação e de opressão das classes populares pelas elites dominantes, como por exemplo, 

a invasão cultural. Assim é que a idéia de pacto entre essas classes sociais, como forma de 

defesa da economia nacional, não passa de um adocicado esmagamento das classes populares 
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ou de uma estratégia de frear uma possível emersão desta classe. Neste caso, Freire introduz a 

idéia de consciência de classe como resultado de um pensar certo. Pensar certo que implica 

numa apropriação crítica do conhecimento indispensável à superação da condição de 

esmagamento social e inautencidade humana. 

 

 Vale salientar que a idéia de pacto pressupõe uma relação de diálogo entre as partes, o 

que nesse caso não se inscreve positivamente, tendo em vista que a noção de pacto está 

relacionada à perspectiva de dominação, sendo, portanto, pela sua antinomia, um 

impedimento ao diálogo, o que elimina a efetivação de qualquer forma de relação pactuada. 

 

 Por outro lado, a manipulação ocorre quando as camadas populares emergem de uma 

condição quase vegetativa de existência e passam a uma situação histórica de mobilização que 

tende a ameaçar o status quo. É que, nesse caso, as elites dominantes utilizam-se de vários 

artifícios para pôr em prática sua estratégia de manipulação: ora pela coerção e violência 

física; ora pelo paternalismo; ora pela cooptação de líderes populistas. Estas ações surgem 

como respostas que as classes opressoras têm para impedir o verdadeiro processo de 

organização das classes populares. A esse respeito, o autor diz: 

 

Na ‘organização’ que resulta do ato manipulador, as massas populares, meros objetos 
dirigidos, se acomodam às finalidades dos manipuladores enquanto na organização 
verdadeira, em que os indivíduos são sujeitos do ato de organizar-se as finalidades não são 
impostas por uma elite. No primeiro caso, a ‘organização’ é meio de massificação; no 
segundo, de libertação (1987a, p. 145). 

 

 Freire esclarece, em Extensão ou Comunicação?, que a manipulação se instaura a 

partir do momento em que as massas assumem um processo de transição de uma sociedade 

fechada para uma sociedade em que as massas populares assumem uma posição de emergente 

no processo social. Ele diz que entende “por massificação, não o processo de emersão das 
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massas do qual resulta sua presença em busca de afirmação e de participação histórica, 

(sociedade de massas), mas um estado no qual o homem, ainda que pense o contrário, não 

decide. Massificação é desumanização, é alienação” (1983, p. 42).  

 

Ao analisar a realidade latino-americana do ponto de vista da dependência das regiões 

do Terceiro Mundo em relação à metrópole, no livro Conscientização, escrito no final dos 

anos sessenta, Freire afirma que a sociedade dependente é manipulada pela sociedade 

dirigente e, neste caso, os dominados assimilam os mitos culturais do dominador e, portanto, 

já não têm voz, já não têm a palavra. Nesse sentido, há uma forte vinculação entre 

manipulação e invasão cultural, sendo a manipulação uma estratégia para a efetivação da 

invasão cultural. Transforma-se, dessa maneira, numa sociedade silenciosa. 

 

 É a partir desse enfoque que o autor discute a manipulação populista. As camadas 

populares silenciosas imersas numa consciência ingênua, portanto incapazes de apreender e 

tomar posse da realidade, são controladas pelas lideranças populistas que surgem com o papel 

de mediação entre as classes dominantes e as classes dominadas. Com efeito, destaca-se a 

característica manipuladora dessas lideranças populistas, que, segundo Freire, é 

“manipuladora de massas por não poder manipular elites” (1980, p. 70). 

 

 Contudo, o autor destaca a dimensão paradoxal do populismo: ao mesmo tempo em 

que é manipulador, também se efetiva como fator de mobilização democrática. Se por um 

lado atua enquanto instrumento de massificação e alienação política das pessoas, por outro 

lado, tendo em vista o seu caráter de participação, contribui para a emersão política da 

população. Ele enfatiza que 
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Apesar de ser um exemplo de paternalismo manipulador, no entanto, o populismo oferece 
uma possibilidade de análise crítica de manipulação em si mesma. Em todo o jogo de 
contradições e ambigüidades, a emergência das massas populares nas sociedades em 
transição abre caminho às massas para que cheguem a ser conscientes de seu estado de 
dependência (1980, p. 71). 

 

 Em Extensão ou Comunicação?, livro publicado em 1969, no Chile, Freire discute o 

processo educativo entre técnicos e camponeses a partir de duas perspectivas: da extensão, 

enquanto invasão cultural, manipulação, domesticação; e da comunicação, enquanto ação 

educativa libertadora, humanizadora. Partindo de uma análise semântica dos termos extensão 

e comunicação, Freire considera o “campo associativo” de significação da palavra extensão 

para mostrar a força operacional do seu conceito, ou seja, o sentido do termo extensão (como 

de qualquer outro) se encontra em relação significativa num determinado contexto e, por isso, 

está marcado pela dimensão histórica, ideológica e cultural, não é um mero “depósito 

vocabular”. 

 

 Ao analisar a firmação: “persuadir as populações rurais a aceitar nossa propaganda e 

aplicar estas possibilidades é uma tarefa das mais difíceis e esta tarefa é justamente a do 

extensionista que deve manter contato permanente com as populações rurais”8, Freire diz: “A 

nós, não nos é possível persuadir a aceitarmos a persuasão para a aceitação da propaganda 

como uma ação educativa” (1983, p. 23). Certamente, não uma ação educativa que contribua 

para a humanização das pessoas. Contudo, a questão central é mostrar, e essa é a perspectiva 

freireana, que uma ação educativa bancária e domesticadora serve como instrumento de 

manipulação. 

 

 Em Ação Cultural para a Liberdade, Freire retoma a questão da manipulação na 

perspectiva apresentada no livro Conscientização, como também em Pedagogia do Oprimido, 
                                                
8 Do livro de Willy Timmer. “Planejamento do trabalho de extensão agrícola”, Ministério da Agricultura, 
Serviço de Informação Agrícola, Brasil, 1954, pág. 24. Grifo de Paulo Freire. 
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ao creditar ao processo de manipulação a sua dimensão política, ideológica e de luta de 

classes, ratificando, dessa maneira, a influência marxista no seu pensamento e afirma que 

 

Nas sociedades massificadas os indivíduos ‘pensam’ e agem de acordo com as prescrições 
que recebem diariamente dos chamados meios de comunicação. Nestas sociedades, em que 
tudo ou quase tudo é pré-fabricado e o comportamento é quase automatizado, os indivíduos 
‘se perdem’ porque não têm de ‘arriscar-se’. Não têm de pensar em torno das coisas mais 
insignificantes; há sempre um manual que diz o que deve ser feito na situação ‘A’ ou na 
situação ‘B’. Raramente se faz necessário parar na esquina de uma rua para pensar em que 
direção seguir. Há sempre uma flecha que desproblematiza a situação (1982, p. 83). 

 

 

A problematização em torno da categoria massificação quase não é percebida nos 

escritos de Freire a partir da década de 80. Contudo, não se pode afirmar, objetivamente, que 

essa questão deixou de ser vista por ele como um aspecto implicador dos processos de 

desumanização.  Essa questão passa a ser considerado na perspectiva da ação antidialógica 

que se desenvolve nos processos sociais e educativos, a partir das suas considerações e 

análises em torno da diretividade da educação e o caráter manipulador e alienante que ela 

pode assumir em suas práticas. Essa questão será retomada no item que trata da invasão 

cultural. 

 

 

 

3.2. Assistencialismo 

 

 

A questão do assistencialismo enquanto ação obstaculizante à autenticidade e à 

dignidade humana já é considerada por Freire em seu primeiro livro: Educação e Atualidade 
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Brasileira. Para o autor, o assistencialismo surge como manifestação da inexperiência 

democrática do povo brasileiro. Tal inexperiência alimentou um processo de 

descaracterização de homens e mulheres, impondo-lhes uma condição de antidialogação, de 

autoritarismo, de mutismo, que os tornaram cada vez mais afastados/as da sua 

existencialidade, “assumindo” como conseqüência uma posição quietista. 

  

 A superação dessa condição viria pela participação efetiva da população nas questões 

vividas pela sociedade brasileira, impulsionada por uma escola que imprimisse um processo 

educativo conscientizador e organicamente inserido no novo contexto cultural brasileiro. Esse 

processo teria por base a força democratizadora do diálogo, que traria, consigo, a 

possibilidade da participação e da abertura a uma visão crítica diante de seus problemas. No 

entanto, a inexperiência democrática fomentadora do assistencialismo por parte das 

instituições era a condição concreta para a degradação e domesticação das pessoas.  

 

Para Freire, “A ‘assistencialização’ é o máximo de passividade do homem diante dos 

acontecimentos que o envolvem” (2001, p. 28). Afirma, também, que o assistencialismo “é 

uma forma de ação que rouba ao homem condições à consecução de uma das necessidades 

fundamentais da alma – a responsabilidade” (2001, p.16). A falta de responsabilidade implica 

numa ausência de atitude, de decisão, o que significa uma condição de passividade, de 

domesticação. (Freire, 2001, p.17; 2003a, p. 66). 

 

 Freire focaliza, neste momento, a questão do assistencialismo como uma ação 

institucional, pública ou privada, que impedia o desenvolvimento da nação e a emersão do 

povo brasileiro na sua própria realidade. Para ele, a posição assistencialista de tais instituições 

comprometia fortemente a promoção de um caminho democrático a ser trilhado pelo país. 
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Conseqüentemente, tal procedimento se constitui como uma situação-limite que inviabiliza a 

condição dos seres humanos de serem sujeitos e não objetos. Segundo afirma, 

   

cada vez mais compreendemos menos a hipertrofia dessas instituições assistenciais, 
perigosamente alongadas em assistencialistas, levando-as a resolver os problemas dos seus 
clientes, de seus ‘assistidos’, digamos melhor, quando resolvem, sem sua colaboração. Sem 
consultá-los. A escolher até suas distrações. A organizar suas festas. A criar seus clubes e 
associações. A interferir constantemente na sua vida. A alterar os estatutos de seus clubes, 
tudo isto de cima para baixo. Anti-democraticamente (2001, p. 19). 
 
 

 

Em Educação como Prática da Liberdade, Freire retoma essa questão, considerando 

basicamente os mesmos aspectos analisados anteriormente, ao dizer que “O grande perigo do 

assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, que, impondo ao homem mutismo e 

passividade, não lhe oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a ‘abertura’ de 

sua consciência que, nas democracias autênticas, há de ser cada vez mais crítica” (2003a, p. 

65). 

 

Atribuir a ação assistencializadora das instituições como parte do impedimento ao 

desenvolvimento e à democratização do país e como resultante de uma visão distorcida da 

problemática nacional por parte dessas mesmas instituições, sem, contudo, vincular tal 

aspecto à questão da luta de classe e do poder, revelou-se como um equívoco, que o próprio 

Freire retoma posteriormente.  

 

Por essa razão, ao analisar a ação assistencializadora no contexto social brasileiro, 

amplia esse entendimento, ao considerar que há, na mesma, uma dupla contradição, pois 

afirma que por um lado as ações assistencialistas contradizem a vocação natural da pessoa, 

que é a de ser sujeito, o que fere radicalmente a sua possibilidade de humanização, 
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impedindo-o de exercer e participar, inclusive, dessa possibilidade. E, por outro lado, 

contradizem a perspectiva de um processo de democratização das relações humanas e sociais. 

 

Ao desenvolver a teoria da ação antidialógica, em Pedagogia do Oprimido, e ao 

apresentar as características de seus principais aspectos, Freire incorpora novos elementos ao 

seu pensamento, principalmente porque passa a considerar a relação de dominação entre os 

seres humanos como conseqüência da luta de classe. 

 

Com isso, a questão do assistencialismo, sendo fruto de um processo antidialógico, vai 

constituir nas pessoas uma condição de dependência na qual a razão maior é eliminar 

qualquer possibilidade de atuação dos oprimidos frente à realidade. Nesse caso, muitas vezes, 

as elites dominantes se valem de artifícios, como a falsa generosidade, como diz Freire, para 

manter historicamente a condição de dependência de homens e mulheres, para, dessa forma, 

perpetuar a sua condição de domínio e acúmulo de riquezas. 

 

Em Ação Cultural para a Liberdade, Freire considera o assistencialismo uma ação que 

está diretamente relacionada à invasão cultural, - tema que será desenvolvido a seguir – tendo 

em vista seu caráter verticalista, manipulador, antidemocrático, desumanizante (1982, p. 35). 

 

O assistencialismo, pela sua eficácia em estabelecer situações de dependência e de 

impedir que as pessoas exerçam a sua condição de serem sujeitos, inviabiliza a construção de 

uma vida de justiça e de dignidade humana, pois imobiliza a possibilidade de superação das 

condições de opressão, e, com isso, contribui fortemente para a desumanização dos seres 

humanos (Freire, 1982, p. 35); (Souza, 2004b, p. 87, 88). 
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A impossibilidade da esperança por uma vida melhor é resultado de uma 

existencialidade historicamente afogada na miséria social, que elimina o sonho por um 

amanhã de possibilidades. Essa realidade de desesperança, que faz vingar nos seres humanos 

uma visão fatalista da história, ao mesmo tempo aniquila a dimensão subjetiva dos mesmos, 

impedindo-os dos sonhos e da esperança que alimentam a luta pela humanização. 

 

Uma conseqüência nefasta dessa condição de vida desumanizada é que as pessoas 

passam a ser facilmente vitimadas pelas ações assistencialistas impostas pelas elites 

dominantes. Dessa forma, cria-se um ciclo de dependência e de escravidão, pois na medida 

em que a miséria social abre caminhos para a implementação de políticas assistencialistas, a 

continuidade de tais políticas faz com que as camadas populares, “clientes” dessas ações, 

tornem-se reféns, para terem a garantia de suas sobrevivências. 

 

Em seu livro À Sombra desta Mangueira, Freire, afirma que 

 

Cansadas e anestesiadas, carentes de tudo, são presas fáceis de políticas assistencialistas que 
as imergem mais ainda na cotidianidade alienante. Essa não pode ser a política de um 
governo progressista que, assistindo aos desamparados e proibidos de ser, jamais os 
assistencializa. 

Uma das diferenças principais entre a política assistencialista e a que assiste sem 
assistencializar é que a primeira insiste em sugerir que o grande problema dos deserdados 
está nas deficiências da natureza; já a política progressista sublinha a importância do social, 
do econômico, do político. Do poder, enfim. (2005, p. 31, 32) 

 

 

Vale sublinhar que Paulo Freire ao analisar temas desenvolvidos em suas obras 

anteriores, não o faz como mera repetição, mas os retoma, incorporando aos mesmos novos 

elementos, novos conceitos, novas concepções de mundo. 
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A discussão aqui, em torno da categoria “assistencialismo”, pode ilustrar bem esta 

afirmação. Ao analisar essa categoria em suas primeiras obras, Freire defende basicamente 

que as ações assistencialistas surgem como manifestação da inexperiência democrática da 

sociedade brasileira, e, conseqüentemente, implementadas por instituições, públicas e 

privadas, pelo fato destas não terem clareza da problemática nacional. Em obras posteriores, 

destacando-se Pedagogia do Oprimido, Freire incorpora a esta temática o conceito de luta de 

classe, influenciado, principalmente, pelo marxismo. Nos seus últimos escritos, a exemplo de 

À Sombra desta Mangueira, a questão do assistencialismo é analisada essencialmente pela 

questão das políticas de governo e de Estado, ou seja, pela questão do poder. 

 

Poder que demanda políticas sociais para os flagelados da vida de modo mesquinho, 

aliciador e criador de dependências, como um entorpecente que se dá em conta-gotas. Tem 

sido desse modo que grande parte das políticas públicas tem atuado nas periferias e rincões 

miseráveis desse país. Em um de seus últimos escritos, Freire expressou a sua indignação com 

essa realidade imposta à maioria da população, ao dizer que não pode “aceitar como tática do 

bom combate a política do quanto pior melhor, mas não posso também [continua afirmando], 

aceitar, impassível, a política assistencialista que, anestesia a consciência oprimida, prorroga, 

sine die, a necessária mudança da sociedade” (2000a, p. 82). 
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3.3. Invasão Cultural 

 

 

 A ação antidialógica imposta pelos opressores tem na invasão cultural uma das suas 

principais características instauradoras de subordinação. O ato, em si mesmo, de invadir já 

implica em conquista e dominação. A conquista é uma necessidade da dominação e, na 

medida em que esta se estabelece numa relação entre seres humanos, já não se pode mais falar 

em relação entre pessoas, mas entre pessoas e objetos. Isso porque o ato de dominação 

pressupõe alguém que, ao dominar, passa a ter a posse de algo, de alguma coisa. Nesse caso, o 

dominador, o que oprime, é o ser ativo, enquanto o dominado é a coisa, o objeto que passa a 

pertencer ao outro. 

   

 É dessa forma que Freire considera a invasão cultural e, nesse sentido, afirma que o 

opressor ao impor o seu domínio pela conquista passa a “oprimir mais, não só 

economicamente, mas culturalmente, roubando ao oprimido conquistado sua palavra também, 

sua expressividade, sua cultura” (1987a, p. 136).  

 

 As sociedades marcadamente autoritárias, conduzidas pelas elites dominadoras, 

recorrem a diversas estratégias para manutenção do seu status quo. A antidialogicidade, 

enquanto ação cultural do dominador, caracteriza-se pelas mais variadas formas e estratégias 

de dominação, seja de natureza objetiva ou subjetiva. Freire, ao analisar essa cultura da 

opressão, e os diversos mecanismos utilizados pela mesma, incorpora, na sua crítica, a 

contribuição teórica de Althusser de que as instituições formadoras assumem, em maior parte, 

o papel ideológico de serem reprodutoras do pensamento do dominador. Portanto, a sua 
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afirmação de que “Na medida em que uma estrutura social se denota como estrutura rígida, de 

feição dominadora, as instituições formadoras que nela se constituem estarão, 

necessariamente, marcadas por seu clima, veiculando seus mitos e orientando sua ação no 

estilo próprio da estrutura” (FREIRE, 1987a, p. 151). Em seguida, de forma mais 

contundente, argumenta: “Os lares e as escolas, primárias, médias e universitárias, que não 

existem no ar, mas no tempo e no espaço, não podem escapar às influências das condições 

objetivas estruturais. Funcionam, em grande medida, nas estruturas dominadoras, como 

agências formadoras de futuros ‘invasores’” (idem, p. 151,152). 

 

A invasão cultural traz, na sua forma de ser, uma absoluta desconsideração das 

capacidades próprias dos seres humanos. Por isso, ao serem culturalmente invadidos, 

transformam-se em seres coisificados, em objetos, pois é próprio dessa ação subestimar a 

capacidade de reflexão, de criação e de recriação inerentes aos sujeitos, ao mesmo tempo em 

que lhes impõe uma visão de mundo descontextualizada de suas vivências e raízes culturais 

(FREIRE, 1983, p. 4; 1987a, p. 149). 

 

Esse tipo de relação se reflete numa dimensão muito mais ampla e modifica a estrutura 

da sociedade em beneficio das elites dominadoras, criando uma situação de dependência das 

classes populares, que passam a ter na sua voz a palavra do dominador; que absorvem a visão 

de mundo do opressor, porque já hospedam, em si mesmas, a própria imagem do dominador 

e, dessa forma, nutrem a ilusão dos que lhes prescrevem seus modos de vida e de ser.  

 

A invasão cultural é, por isso, uma das mais desumanizantes formas de violência 

contra uma pessoa ou um povo, pois atua tanto no aspecto social, enquanto realidade concreta, 
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quanto na consciência das pessoas, alienando-as, obstaculizando o desenvolvimento da sua 

subjetividade, porque as impedem existencialmente de exercerem a sua condição de ser mais, 

levando-as a uma situação de pura inautenticidade.  

 

... na medida em que os invadidos vão reconhecendo-se ‘inferiores’ necessariamente irão 
reconhecendo a ‘superioridade’ dos invasores, os valores destes passam a ser a pauta dos 
invadidos. Quanto mais se acentua a invasão, alienando o ser da cultura e o ser dos 
invadidos, mais estes quererão parecer com aqueles: andar como aqueles, vestir à sua 
maneira, falar a seu modo ( FREIRE, 1987a, p.151). 

 

 

Em uma estrutura social em que se desenvolvem cada vez mais relações de dominação 

e de invasão cultural, as instituições formativas tendem cada vez mais a uma atuação 

antidialógica. Por isso, as práticas educativas, nesse contexto, tornarem-se, em sua maioria, 

tecnicistas, cientificistas e mecanicistas. Dessa forma, tais práticas não se dão em contextos 

relacionais entre sujeitos, posto que o conhecimento passa a ser objeto de depósito a 

preencher as mentes vazias do povo simples, que, nesse caso, nada tem de conhecimento a 

não ser a sua ignorância absoluta. Nesses processos, o ato educativo se dá através de 

comunicados, em que os especialistas falam para os/as aprendizes e não com eles/elas.  

 

Estas questões são abordadas por Freire em Pedagogia do Oprimido, no entanto, é em 

seu livro Extensão ou Comunicação? que ele analisa mais detidamente a relação gnosiológica 

entre técnicos agrônomos e camponeses, o que, de modo geral, tem que ver com qualquer 

processo político-pedagógico, considerando a perspectiva de que a prática educativa do 

técnico que atua como extensionista caminha para, ou já se encontra, como um ato de invasão 

cultural, por se caracterizar, precisamente, pela concepção teórica da antidialogicidade, sendo, 

portanto, uma ação desumanizante. Por outro lado, Freire apresenta como contraponto à 

prática extensionista a ação educativa que se desenvolve no campo do humano e que envolve, 
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por isso, a dimensão relacional de sujeitos que se encontram em comunhão numa prática 

educativa humanista, por ser dialógica e possibilitadora de uma relação em que educadores/as 

e educandos/as assumem o papel de autores e atores cognoscentes. 

 

A ausência da problematização dialógica nas relações sociais em que se instalam os 

processos educativos é o principal aspecto instrumentalizador e alimentador da invasão 

cultural. Assim, esta surge como conseqüência da antidialogicidade, pois é através desse 

procedimento que as práticas educativas se constituem em processos de invasão da visão de 

mundo e da cultura das classes populares, conduzindo-as à domesticação, à manipulação, à 

alienação (FREIRE, 1983, p. 44,45). 

 

Dessa forma, o poder dominante recorre aos mais diversos recursos de alienação, 

como a propaganda, a persuasão, a mitificação do mundo e as explicações mágicas da 

realidade, por exemplo, para que as classes sociais desfavorecidas permaneçam como mera 

expectadoras ante este mundo e realidade. Mundo e realidade que lhes parecem algo estático e 

desproblematizado. Mundo que, por isso, deixa de ser mundo e passa a ser apenas suporte, 

porque não mais historicizado, não mais contextualizado, mas apenas um plano atemporal e 

estático (FREIRE, 2005, p. 19,20). 

 

A invasão cultural, que serve à conquista e à manutenção da opressão, implica sempre a 
visão focal da realidade, a percepção desta como estática, a superposição de uma visão do 
mundo na outra. A ‘superioridade’ do invasor. A ‘inferioridade’ do invadido. A imposição 
de critérios. A posse do invadido. O medo de perdê-lo. (FREIRE, 1987a, p. 158) 

 

A utilização desses recursos e estratégias de dominação para a permanência do status 

quo explica a associação entre a invasão cultural e outros instrumentos de desumanização 
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como a conquista, a dominação, a manipulação, o assistencialismo (FREIRE, 1979, p. 37; 

1982, p. 35; 1983, p. 42; 1987, p. 144-150). De fato, pode-se afirmar que a existência de uma 

dessas ações pressupõe a concretização de outra, inclusive porque todas têm sua origem na 

concepção antidialógica. 

 

Todavia, é importante observar que, para Freire, o processo educativo tem em si 

mesmo como característica intrínseca a natureza do convencimento, dada a sua interface entre 

o político e o pedagógico. Aqui, faz-se uma aproximação entre os termos conquistar e 

convencer, tendo em vista que ambos podem atuar como uma necessidade de manipulação. 

 

Em diálogo com Frei Betto, no livro Essa Escola Chamada Vida, Freire faz uma 

distinção semântica da palavra “convencer”, em virtude do seu teor pedagógico e político. É 

que para um/a professor/a bancário/a, autoritário/a, o ato de convencer é uma estratégia para a 

manipulação, que se viabiliza, também, pela invasão cultural. Para um/a educador/a 

humanista, comprometido/a com a transformação da realidade, o convencimento, enquanto 

conotação do processo educativo, funciona como um permanente desafiar o objeto 

cognoscente e as verdades estabelecidas na perspectiva de uma compreensão de mundo que se 

oponha às estratégias de manipulação e invasão cultural, inclusive. Comentário de Freire em 

torno dessas questões também pode ser verificado em Pedagogia da Esperança (1992, p. 79) 

 

Nesse sentido, Freire chama a atenção de que  

 

Nunca estamos absolutamente afastados da manipulação ou do espontaneísmo. Mas temos 
que saber que, se nosso sonho é o da transformação revolucionário, não podemos ser nem 
manipuladores nem espontaneístas. Se esta é a nossa opção, é a radicalidade democrática 
que temos de assumir como oposição ao espontaneísmo e à manipulação. A radicalidade – 
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ou substantividade – democrática tem a ver com o convencimento, que, nela, tem uma 
semântica distinta. Convencer, para um autoritário, é passar uma esponja na possibilidade de 
duvidar. Convencer, para um educador radicalmente democrático, é jamais passar a esponja 
em nenhuma possibilidade de duvidar. (2004, p. 76) 

 

Essas questões remetem a um comentário sobre as críticas feitas a Freire de que o 

caráter não-diretivo de sua proposta pedagógica influenciou o espontaneísmo em várias ações 

educativas desenvolvidas no Brasil e América Latina. Isso pode ser verificado, 

principalmente, no campo da educação popular, na medida em que o seu caráter não-diretivo 

propunha uma relação dialógica dos processos educativos de tal forma que a figura do 

educador deixava de existir e, em contrapartida, o que se estabelecia era uma igualdade entre 

educador/a – educando/a. Igualdade que eliminava o papel do/a educador/a. 

 

Uma observação mais cuidadosa das afirmações freireanas esclarece e pode revelar o 

equívoco no entendimento de que a concepção dialógica da educação, defendida por Freire, 

enquanto antinomia da concepção bancária da educação, se desenvolvesse numa relação de 

horizontalidade absoluta entre educador/a-educando/a no processo educativo, como se 

houvesse entre ambos uma relação pedagógica entre iguais. A própria defesa de Freire da 

rigorosidade epistemológica necessária ao processo educativo, rigorosidade que deve ser uma 

exigência do educador, já afirma a posição educativa que rejeita o espontaneísmo. 

 

Este entendimento muito se deveu em função das afirmações em Pedagogia do 

Oprimido de que a relação entre educador/a e educando/a se estabelecia, numa prática 

pedagógica democrática, de maneira que um/uma não se sobrepunha ao/a outro/a. As críticas 

se basearam em afirmações como: “Isto tudo exige dele [educador humanista] que seja um 

companheiro dos educandos, em suas relações com estes” (1987a, p. 62); “Ambos, assim, se 
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tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já 

não valem” (1987a, p. 68). 

 

Freire rechaça essas críticas e nega ter afirmado, inclusive em Pedagogia do Oprimido, 

o caráter não-diretivo da educação. Em entrevista a Rosa Maria Torres, em 1985, Freire faz a 

seguinte afirmação: 

 

Para mim, evidentemente, toda educação é diretiva. Não existe educação não-diretiva, 
porque a própria natureza da educação implica a diretividade. Mas, não sendo neutro o 
educador, sendo aquele que dirige no seu papel de educador, isto não significa que deva 
manipular o educando em nome do conteúdo que já sabe a priori, isto é, a priori do ponto 
de vista do educando. (FREIRE, 1987c, p. 78) 

 

Mais adiante, é incisivo ao dizer 

 

Muitas vezes me criticaram dizendo que eu defendo que os educadores devem ficar no nível 
em que se encontram os educandos. E isto me parece estranho, pois eu nunca usei o verbo 
‘ficar’. Eu sempre usei o verbo ‘partir’, desde a Pedagogia do Oprimido. (...).  

Então, o problema que se levanta para nós como educadores não é o de negar o papel ativo, 
crítico do educador no ato educativo. Não. Eu sempre afirmo: o educador não é igual ao 
educando. Quando alguém como educador, diz que é igual a seu educando, ou é mentiroso 
e demagógico, ou é incompetente. Porque o educador é diferente do educando pelo próprio 
fato de ser educador. Se ambos fossem iguais, um e outro não se reconheceriam 
mutuamente. (idem, p. 83) 

 

É importante considerar que ao afirmar a diretividade da educação, Freire destaca a 

opção político-educativa do/a educador/a, tendo em vista que essa opção é determinante para 

que a prática educativa se desenvolva como uma ação manipuladora e, efetivamente, como 

invasão cultural, ou como uma ação libertadora. Humanizadora, portanto. Retomando essa 

discussão, em Pedagogia da Esperança, ele destaca o dever ético que tem o/a educador/a 

enquanto sujeito da prática educativa, e afirma que a diretividade é inerente a qualquer 

concepção de educação.  
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Qualquer que seja a qualidade da prática educativa, autoritária ou democrática, ela é sempre 
diretiva.  

No momento, porém, em que a diretividade do educador ou da educadora interfere na 
capacidade criadora, formuladora, indagadora do educando, de forma restritiva, então a 
diretividade necessária se converte em manipulação, em autoritarismo. Manipulação e 
autoritarismo praticados por muitos educadores que, dizendo-se de si mesmos progressistas, 
passam muito bem. (1992, p. 79) 

 

Estas questões podem ser corroboradas como testemunho do próprio Paulo Freire, 

como educador de opção humanista, através de considerações feitas no livro A Importância 

do Ato de Ler, a respeito de suas atividades como assessor de programas de alfabetização na 

África. O que se quer destacar é o seu cuidado, enquanto educador democrático, de que as 

práticas político-pedagógicas não se transformem em atos de invasão cultural em detrimento 

de atitudes educativas bem intencionadas ou de natureza caritativas, ou, ainda, de uma prática 

que se quer descompromissada com a realidade e que por isso se afirma, impossivelmente, 

neutra (1985, p. 43,44).  

 

Tais questões podem ser também verificadas nos seus livros Cartas à Guiné-Bissau 

(1978) e Alfabetização: leitura da palavra leitura do mundo (1990) – este dialogado com 

Donaldo Macedo -, nos quais Freire discute, entre outras questões, a problemática da invasão 

cultural a partir da colonização lingüística, que, como prática de dominação, pode 

descaracterizar todo o ethos identitário-cultural de um povo.  Em carta9 a Mário Cabral, na 

época Ministro da Educação da Guiné-Bissau, 1977, Freire apresenta sua posição a respeito 

dessas questões, na qual demonstra sua preocupação no que se refere ao processo de 

alfabetização de adultos, e de modo geral aos processos educativos e de organização social da 

                                                
9 Esta carta não foi publicada no livro Cartas à Buiné-Bissau. Na década de oitenta, em diálogo com Donaldo 
Macedo, no livro Alfabetização: leitura da palavra leitura do mundo, Freire justifica que não publicou a carta 
naquele livro por motivos políticos, e afirma: “Não publiquei a carta que escrevi a Mário Cabral porque, como 
disse, senti que o momento não era propício, levando em conta assuntos políticos de maior importância” (1990, 
p. 62). A referida carta foi publicada, posteriormente, no apêndice do livro que Freire publicou com Donaldo 
Macedo. 
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população daquele país, para que não se praticasse um processo de invasão cultural ao seu 

povo, na medida em que a língua portuguesa, enquanto língua oficial, não era de fato a língua 

nacional, tendo em vista a sua ausência do processo cotidiano de comunicação da maioria do 

povo da Guiné-Bissau. 

 

 

 

3.4. Educação Bancária 

 

 

 A concepção bancária da educação reflete a estrutura da sociedade opressora e se 

caracteriza pela sua antidialogicidade. Por esse motivo, os seres humanos nesta visão de 

educação são considerados seres de ajustamento, de adaptação.  A prática bancária, não 

reconhecendo a condição de sujeitos históricos dos seres humanos, anula a capacidade 

criadora dos/das educandos/as, inviabilizando qualquer possibilidade de uma prática 

educativa que desenvolva a criticidade e a autenticidade humana.  

 

Dessa maneira, esse modelo de educação é uma violência à condição que têm os seres 

humanos de serem sujeitos, sendo, portanto, uma ação impeditiva da sua vocação ontológica. 

A prática bancária da educação não é uma ação que se realiza apenas nos espaços escolares, 

isso porque ela não é uma ação isolada, mas é parte integrante de uma estrutura social, 

articulada com todo um conjunto de ações político-sociais de caráter assistencialista, 

paternalista e massificante. 
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Dessa maneira, as pessoas oprimidas tornam-se “seres para outro”, descaracterizam-

se, perdem a sua alteridade, a sua autenticidade, coisificam-se. Freire afirma que essas 

pessoas, na verdade, não estão “à margem de”, estão, de fato, dentro da estrutura social 

desumanizante que as transforma em seres oprimidos, alienados, “fora de si”. Diz que a 

possibilidade de superação dessa condição não é integrando-se a essa estrutura, pois dessa 

forma continuariam desumanizadas, mas é somente transfomando-a, para que possam tornar-

se “seres para si”. Percebe-se, aqui, uma aproximação muito forte com a afirmação de Marx, 

que diz que é transformando o mundo que o homem se humaniza. 

 

Ao analisar amplamente a concepção bancária da educação, no livro Pedagogia do 

Oprimido, Freire vai desenhando o perfil da escola que atua a serviço dessa concepção, 

caracterizando-a como um instrumento alienador e de ação desumanizadora. Afirma, então 

que 

 

Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa 
indeclinável é ‘encher’ os educandos do conteúdo de sua narração. Conteúdos que são 
retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão 
ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que 
devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja 
mais som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 1987a, p. 57) 

 

 

Logo em seguida, completa: “Por isto mesmo é que uma das características desta 

educação dissertadora é a ‘sonoridade’ da palavra e não sua força transformadora” (idem). 

 

Comparando esta caracterização da escola bancária com uma outra feita por Freire em 

Educação e Atualidade Brasileira, no final da década de cinqüenta, pode-se verificar uma 

completa semelhança entre essas duas caracterizações. Esta mesma análise encontra-se em 
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Educação como Prática da Liberdade, tendo em vista que este livro é, de fato, uma revisão 

ampliada da tese intitulada Educação e Atualidade Brasileira, que Freire defendeu para a 

cátedra na Faculdade de Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Ao analisar o modelo de escola predominante, naquele contexto brasileiro de 

inexperiência democrática e de cultura política colonialista, afirma: 

 

Nada, ou quase nada, que se desenvolva no nosso estudante o gosto da pesquisa, da 
constatação, da revisão dos ‘achados’ – o que implicaria o desenvolvimento da consciência 
transitivo-crítica – estamos fazendo, em nossa escola. Pelo contrário, o seu comportamento 
perigosamente superposto à realidade ou à sua contextura tempo-espacial intensifica no 
nosso estudante a sua consciência ingênua. A própria posição de nossa escola, acalentada ela 
mesma pela sonoridade da palavra fácil, pela desvinculação da realidade, pela tendência a 
reduzir todos os meios de aprendizagem às formas meramente nocionais, já é uma posição 
caracteristicamente ingênua. (FREIRE, 2001, p. 88; 2003a, p. 102,103) 

 

 

Ao retomar essa discussão em Pedagogia da Esperança, Freire, mais uma vez, aponta 

características da prática educativa bancária na mesma direção das obras acima citadas, 

distinguindo-a da perspectiva progressista que caracteriza a ação educativa problematizadora. 

Assim, a afirmação de que 

  

Numa tal perspectiva, indiscutivelmente progressista, muito mais pós-moderna, como 
entendo a pós-modernidade, que moderna, e nada ‘modernizante’, ensinar não é a simples 
transmissão de conhecimento em torno do objeto ou do conteúdo.  Transmissão que se faz 
muito mais através da pura descrição do conceito do objeto a ser mecanicamente 
memorizado pelos alunos. Ensinar, ainda do ponto de vista pós-modernamente progressista 
de que falo aqui, não pode reduzir-se a um mero ensinar alunos a aprender através de uma 
operação em que o objeto do conhecimento fosse o ato mesmo de aprender. Ensinar a 
aprender só é válido, desse ponto de vista, repita-se, quando os educandos aprendem a 
aprender ao aprender a razão de ser do objeto ou do conteúdo. (FREIRE, 1992, p. 81) 

 

 A caracterização da prática educativa bancária, apresentada nas citações acima, 

mantém, em linhas gerais, uma simetria conceitual, apesar de haver uma distância 



 84

considerável em relação ao período em que cada obra foi escrita. Dessa forma, encontram-se 

aspectos comuns dessas caracterizações como: conteúdos desconectados da realidade, 

memorização mecânica dos assuntos, valorização da sonoridade das palavras em detrimento 

do seu valor significativo, por exemplo. Tais práticas educativas, analisadas em diferentes 

momentos históricos, mantêm, segundo Freire, a mesma ação político-pedagógica autoritária 

e alienante de não reconhecerem a autenticidade dos seres humanos nem o fato de serem 

sujeitos históricos, o que faz com que essa prática os considere meros objetos a serem 

“enchidos” pelo/a educador/a. 

 

 A visão freireana de prática educativa bancária, que percorre, de modo geral, toda a 

sua obra, pode, a princípio, parecer uma repetição de natureza conceitual, pelo fato de manter, 

aparentemente, uma linearidade em seu discurso. O caminho que Freire percorre em torno 

desta questão exige uma compreensão da dimensão dialética que permeia os elementos 

conceituais que o autor vai incorporando ao seu pensamento, para que seja possível, dessa 

forma, compreender o processo de superação desse caminho, na medida em que se verificam, 

além de permanências, mudanças no plano conceitual tecido pelo autor. 

 

Freire elabora a idéia de educação como depósito, portanto educação bancária, 

incorporando a noção de “idéias inertes”10 – inert ideas – formulada por Whitehead, que é o 

fato da mente receber passivamente idéias, sem nenhum processo de utilização reflexivo das 

mesmas. Ele apresenta várias características dessa concepção de ensino nos livros Educação e 

Atualidade Brasileira e Educação como prática da Liberdade, mas somente em Pedagogia do 

Oprimido é que ele introduz o termo “educação bancária”. Do mesmo modo, baseia-se na 

                                                
10 Conferir em Educação e Atualidade Brasileira, p. 85 e Educação como Prática da Liberdade, p.101. 
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idéia de concepção “digestiva” ou “alimentícia” do saber11, desenvolvida por Sartre, que é 

uma metáfora para dizer que o saber é tido como um alimento que o educador vai enchendo 

os alunos. Dessa forma, a prática educativa bancária, questionada por Freire e muito praticada 

no momento em que ele iniciava a formulação do seu pensamento, - também praticada ainda 

hoje -, envolve aspectos de uma educação essencialmente a-histórica, mecanicista, positivista, 

desenvolvida dentro de um modelo autoritário em que o/a professor/a é quem domina o 

conhecimento e os/as alunos/as são os que nada sabem e, por isso, necessitam apenas ouvir 

os/as professores/as para poderem também dominar esse mesmo conhecimento. Por isso, 

nessa prática bancária os/as educandos/as não passam de recipientes que vão sendo 

“enchidos” a cada aula. O conhecimento é algo descontextualizado que vai sendo depositado 

nas cabeças dos/as educandos/as, como simples depósitos. 

 

 Para Freire, o entendimento de que as classes populares são ignorantes e incompetentes 

é uma posição elitista e autoritária. A insistência de Freire em defesa de uma educação que 

leve em conta o respeito ao saber das classes populares e que se efetive, enquanto prática 

educativa, dentro de uma relação dialógica, radicalmente democrática - não bancária -, levou a 

muitas incompreensões e equívocos entre críticos e educadores. 

 

 Dessa forma, experiências de alfabetização de jovens e adultos, principalmente, 

influenciadas, em muitos casos equivocadamente, pelo pensamento freireano, desenvolveram 

ações educativas não-diretivistas que se efetivaram, na prática, como intervenções pedagógicas 

espontaneístas, demonstrando, dessa forma, uma distorção do pensamento pedagógico 

freireano. Por outro lado, ainda, tais posições levaram alguns pesquisadores a relacionarem o 

pensamento freireano como sendo uma retomada dos princípios pedagógicos do 
                                                
11 Verificar em Pedagogia do Oprimido, p. 63 e Ação Cultural para a Liberdade, p. 44, comentários de Freire a 
esse respeito. 
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escolanovismo, dentre os quais se destacam Vanilda Paiva e Dermeval Saviani (TORRES, 

1987, p. 51). 

 

 Para Saviani, a Escola Nova ao tentar resolver a questão da equalização social, portanto 

a questão da marginalidade educativa, considerou como questão central da sua pedagogia os 

métodos ou processos pedagógicos e não os conteúdos cognitivos; o aluno e não o professor; a 

espontaneidade e não a disciplina; o não-diretivismo em detrimento ao diretivismo, entre 

outros (SAVIANI, 1985, p. 12,13). Considerando, principalmente, o aspecto da marginalidade, 

Saviani afirma que o escolanovismo, ao tentar resolvê-lo, ainda mais o agravou. 

 

 Dessa forma, segundo esse autor, as esperanças frustradas do escolanovismo resultaram 

no surgimento de outras tentativas de recuperar o legado da Escola Nova numa espécie de 

“Escola Nova Popular”, dentre as quais os “exemplos mais significativos são as pedagogias de 

Frenet e de Paulo Freire” (idem, p. 15). 

 

 Por sua vez, Paiva vê uma aproximação muito forte entre a pedagogia freireana e os 

princípios teóricos da Escola Nova. Para a autora, entre os renovadores, a influência de Anísio 

Teixeira na formação pedagógica de Freire já é um exemplo para a sua afirmação. Mais ainda: 

as críticas ao sistema educacional brasileiro, formuladas por Freire; a sua defesa dos processos 

educativos atuarem na formação para o trabalho e para a democracia; a necessidade de 

aprofundar a participação democrática; a reorientação da educação para o desenvolvimento são 

fortes elementos para vincular a pedagogia de Freire aos princípios da Escola Nova (PAIVA, 

1980, p. 93-97). 
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 Freire, por seu lado, recusa essa relação direta entre sua pedagogia e a Escola Nova e 

argumenta, enfaticamente, que mesmo reconhecendo importantes contribuições para a 

educação do escolanovismo, não pode concordar com tal crítica. Afirma, portanto, em 

entrevista a Torres, o seguinte: 

 

Alguns intelectuais de esquerda me criticaram dizendo que eu sou um defensor da ‘Escola 
Nova’. Creio que a Escola Nova trouxe efetivamente contribuições metodológicas muito 
importantes. A Escola Nova criticava justamente a relação entre educadores e educandos do 
ponto de vista do método e criticava também o fracionalismo da escola tradicional. Mas não 
ultrapassava este limite da crítica. Eu, por meu lado, critico tudo que a Escola Nova 
criticava na escola tradicional, mas critico também a maneira de produção capitalista. Por 
isso, não aceito essa crítica que me fazem, parece-me ingênua. (FREIRE, 1987c, p. 91) 

 

 Ainda sobre a Escola Nova e a sua pedagogia, em diálogo com Sérgio Guimarães, 

Freire diz: 

Outra coisa também que é preciso deixar claro: essas propostas não são aqui uma espécie de 
hino, homenagem à chamada Escola Nova, de que eu seria assim uma espécie de 
representante tardio. De jeito nenhum. 

Acho, inclusive, que a Escola Nova teve muita coisa de bom. Foi uma resposta dentro de um 
tempo e de um espaço diferentes. Não é que eu esteja com isso pretendendo uma Escola 
Nova na zona proletária. Como se fosse pegar algo que poderia servir muito bem aos 
meninos burgueses e aplicá-los aos meninos proletários! Nada disso! É pra qualquer 
menino! Um educador que tenha uma opção popular, e não populista, não pode, no meu 
entender, ficar no exercício de uma pedagogia imobilizante. (1984, p. 54, 55) 

 

 Nestas citações, acima, percebe-se a dimensão política que Freire atribui à educação.  

Na medida em que ele reconhece a politicidade da educação, afirma, conseqüentemente, a sua 

não neutralidade.  Isso implica no entendimento de que toda ação educativa não se encerra em 

si mesma, pois vai muito além de seu momento de atuação e de concretização, portanto, ela 

pode atuar na perspectiva da ocultação da realidade e, dessa forma, contribuir para a 

desumanização ou atuar no sentido da realização da vocação ontológica dos sujeitos, que é a 

sua humanização. Dessa maneira, a opção política está intrinsecamente engendrada na 

proposta educativa que se desenvolve e, de acordo com a perspectiva de sujeito e de mundo 
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que se pretende. Assim, a prática educativa “exige do educador a assunção, de forma ética, de 

sonho, que é político. Por isso, impossivelmente neutra, a prática educativa coloca ao 

educador o imperativo de decidir, portanto, de romper e de optar, tarefas de sujeito 

participante e não de objeto manipulado” (FREIRE, 1997, p. 68,69). 
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CAPÍTULO 4 – ANUNCIANDO A HUMANIZAÇÃO 
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A tarefa humana dos homens e mulheres de cumprirem a sua vocação ontológica e se 

tornarem cada vez mais humanos requer uma ação transformadora sobre o mundo através de 

uma práxis compartilhada que delineie uma nova história, na qual a superação da realidade 

opressora por uma realidade de libertação seja a existência histórica dos seres humanos. 

 

Freire defende radicalmente a idéia de que os seres humanos, pelo fato de serem 

humanos e pelo seu compromisso histórico, são chamados a transformar o mundo para 

vivenciarem a sua felicidade.  Essa crença freireana, muito mais de que uma afirmação é a 

razão maior, espécie de ponta de lança que endereça a sua pedagogia, enquanto ação educativa, 

para uma possibilidade de contribuição da realização da vocação ontológica que conduz os 

seres humanos a um processo humanizador. Essa contribuição implica na necessidade de uma 

intervenção recriadora e transformadora das relações políticas e sociais, através de uma práxis 

verdadeira e revolucionária. 

 

Dessa maneira, para Freire, uma educação que se ocupa de desenvolver a consciência 

crítica das pessoas passa a ser uma ação cultural que liberta e não domestica, e isso possibilita 

aos homens e mulheres atuarem em seu contexto, refletindo sobre ele e transformando-o. Essa 

reflexão sobre o seu contexto permite uma tomada de consciência de seu papel no mundo, e ao 

mesmo tempo de que ninguém está sozinho, mas num permanente processo relacional e que as 

pessoas se tornam sujeitos pela sua ação histórico-cultural.  
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Por isso que, para ele, uma educação verdadeiramente libertadora não pode se limitar a 

uma prática educativa que não penetre a essência fenomênica das coisas, quer dizer, que não 

desvele criticamente a realidade. Em outras palavras, para Freire, não basta uma tomada de 

consciência, o que implica apenas numa percepção espontânea da realidade, caracterizada 

basicamente pelo senso comum. É necessário, portanto, que essa tomada de consciência 

alcance um verdadeiro processo de conscientização, o que significa superar a percepção da 

realidade pelo senso comum por uma posição epistemológica de apreensão da realidade. 

 

Neste capítulo serão analisadas algumas categorias da pedagogia freireana consideradas 

instrumentos que podem levar o ser humano a uma situação de superação de suas condições 

opressoras e, portanto, a sua vocação ontológica de ser mais, isto é, de se humanizarem. As 

categorias analisadas são a conscientização, o diálogo, a utopia e a multiculturalidade. Do 

mesmo modo que foi afirmado no capítulo anterior deste trabalho, é possível identificar outras 

categorias, na obra freireana, que atuam como impulsionadoras dos processos de humanização 

dos seres humanos.  

 

Tendo em vista que a teoria da ação antidialógica é determinante para o 

desenvolvimento de situações existenciais de desumanização, a sua antinomia, a teoria da ação 

dialógica, também apresentada por Freire em Pedagogia do Oprimido, é, de acordo com ele, 

instrumento imprescindível para a transformação da realidade em favor da libertação humana. 

É nessa perspectiva que são consideradas, neste capítulo, as categorias que implicam em ações 

de dialogicidade, como condição da própria existencialidade humana, como o diálogo e a 

multiculturalidade; a conscientização, como fator determinante para a promoção do diálogo 

crítico, mas ao mesmo tempo sendo resultado de um processo marcado pela dialogicidade; e a 
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utopia como condição alimentadora da práxis revolucionária transformadora da realidade e 

construtora de uma existência humanizada.  

 

 

 

4.1. Conscientização 

 

 

Freire afirma no livro Conscientização que ao ouvir pela primeira vez esse termo 

percebeu a importância de seu significado, tendo em vista a sua convicção de que a educação 

enquanto prática da liberdade implica num processo de conscientização, que, para ele, significa 

uma aproximação crítica da realidade, ou seja, o olhar mais crítico possível da realidade que 

possibilita o seu desvelamento e a sua transformação. Diz, então, a esse respeito, o seguinte: 

“Acredita-se geralmente que sou o autor deste estranho vocábulo ‘conscientização’ por ser este 

o conceito central de minhas idéias sobre educação” (1980, p. 25). Acrescenta, ainda, que esse 

termo foi criado pela equipe do Instituto Superior de Estudos Brasileiros - ISEB, na década de 

1960, e destaca entre eles o professor Guerreiro Ramos e o filósofo Álvaro Vieira Pinto, de 

quem Paulo Freire sofre grandes influências para elaborar o seu pensamento, inclusive na 

formulação da sua concepção de consciência e conscientização.  

 

Em relação à formulação dos conceitos de consciência ingênua e consciência crítica, 

amplamente desenvolvidos por Freire em suas obras, Paiva afirma que esses conceitos 

aparecem nos escritos de Guerreiro Ramos na década de cinqüenta e que, nesse período, em 

nenhum momento Vieira Pinto os utiliza, fazendo uso, no entanto, dos termos “consciência 
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privada” e “consciência pública”, “consciência inautêntica” e “consciência autêntica”, muito 

embora a autora afirme que isso não significa que o filósofo nada tenha a ver com essa 

questão, até porque, argumenta, Vieira Pinto exerceu uma influência oral significativa sobre 

outros pensadores do ISEB (PAIVA, 1980, p.149,150). 

 

Contudo, é evidente a influência do pensamento isebiano na formulação da pedagogia 

freireana, pelo menos até meados da década de sessenta, principalmente de Álvaro Vieira 

Pinto. Os conceitos de consciência e de seus níveis elaborados por Freire e que aparecem em 

suas primeiras obras, mais precisamente em Educação e Atualidade Brasileira e Educação 

como Prática de Liberdade, apresentam uma confluência de conceitos de diversas correntes de 

pensamentos como o existencialismo, a fenomenologia e o culturalismo, principalmente, e, a 

sua maneira, o autor os reelabora considerando a sua perspectiva de educação e a realidade 

brasileira a partir da visão do nacionalismo-desenvolvimentista defendida pelos isebianos. 

Nessa questão, Freire parece ter seguido o caminho de Vieira Pinto. Veja-se a afirmação de 

Freitas a respeito desse autor: 

 

Do lugar teórico no qual se instalou emitiu sinais de estar fazendo uma seleção de fontes tão 
variada quanto possível. Adaptava conceitos à realidade, escolhendo, especialmente dentro 
das possibilidades conceptuais oferecidas pela Fenomenologia, pelo Existencialismo e pelo 
Marxismo, categorias que o ajudavam a compor sua démarche. (1998, p. 99,100) 

 

As bases conceituais que alimentaram Vieira Pinto na formulação de seu pensamento 

foram também em grande parte utilizadas por Freire, além de que este recorreu ao próprio 

pensamento de Vieira Pinto para elaborar várias de suas afirmações. O autor pernambucano 

aponta a questão da consciência como elemento decisivo para formular os princípios e 

instrumentos capazes de levar os seres humanos a suplantarem a sua própria condição de 

desumanização e realizarem, numa busca permanente, a sua humanização. De acordo com ele, 
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a conscientização é o fator que possibilita aos homens e mulheres tomarem posse da realidade 

e compreenderem a sua condição existencial no e com o mundo e, dessa forma, realizarem as 

suas esperanças, seus sonhos, suas utopias.  

 

Para isso, acreditava que a superação da cultura atrasada, colonialista, como também a 

inexperiência democrática e a falta de participação do povo brasileiro nos problemas vividos 

pela nação, dar-se-ia pela emersão da consciência crítica em lugar da consciência ingênua. No 

entanto, era preciso, primeiro, superar a condição de quase vegetatividade em que viviam as 

massas, fator que favorecia a existência de uma consciência intransitiva.  É aí é que a educação 

teria um papel determinante nesse processo. A educação seria o instrumento capaz de fazer o 

povo adquirir uma condição tal de percepção da realidade que o levaria a uma consciência 

crítica, o que possibilitaria à população excluída a participação direta no processo de 

desenvolvimento do país.  

 

Ao considerar a educação o instrumento principal de contribuição para elevar a 

consciência das classes populares, principalmente não alfabetizadas, Freire apresenta a 

conscientização como um processo crescente de aquisição de conhecimentos capazes de 

contribuir para uma percepção, desvelamento e domínio cada vez maior da realidade, de tal 

maneira que essa nova forma de perceber a realidade pudesse nela interferir para transformá-

la. É a partir dessa visão que ele classifica a consciência em níveis diferentes, definindo-as 

como consciência intransitiva, consciência transitivo-ingênua e consciência transitivo-crítica.  

 

Em Educação e Atualidade Brasileira, Freire contrapõe à condição de inexperiência 

democrática, que segundo ele seria uma marca impeditiva ao processo de desenvolvimento da 

nação e razão de seu atraso cultural, uma educação organicamente vinculada às questões do 
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povo e à realidade brasileira, democrática e articulada com o clima cultural e o processo de 

desenvolvimento que se instalava no Brasil. Dessa forma, ele apresenta duas posições em que 

se situava a população brasileira, naquele momento histórico, caracterizadas por posturas que a 

sociedade vinha assumindo em relação ao contexto sociocultural e que eram determinantes 

para classificar o tipo de consciência da própria população. Segundo Freire, a primeira postura 

implicava numa posição de vida marcada por formas mais vegetativas, a-históricas, aspectos 

característicos da consciência intransitiva; a segunda postura apresentava uma preocupação 

com os problemas vivenciais. Estava acima dos interesses meramente vitais, vegetativos. 

Havia um alargamento dos horizontes e da historicidade das próprias pessoas. Essas posturas 

caracterizavam, portanto, a consciência transitiva. Para ele, a consciência transitiva, num 

primeiro momento, seria ingênua e num estágio seguinte avançaria para uma postura crítica 

(2001, p. 32). 

 

  Em longa nota de rodapé, no livro Educação e Atualidade Brasileira (idem, p. 32-34), 

Freire explicita alguns aspectos que contribuíram para a sua sistematização sobre os estágios 

da consciência, citando, inclusive, os nomes de Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos e 

Roland Corbisier, como autores que influenciaram essa sua formulação, mas apresenta uma 

divergência bastante significativa em relação a esses autores, no que diz respeito aos estágios 

da consciência, o que já demonstrava, apesar das influências, uma identidade muito própria na 

construção de seu pensamento. A questão é que, para aqueles autores, os estágios ou níveis de 

consciência se caracterizavam, primeiramente, pela consciência ingênua e em conseqüência 

das transformações infra-estruturais passariam, automaticamente, a uma consciência crítica. 

Ele esclarece dizendo o seguinte:  

  

A nossa divergência se encontra centralmente aí. E que, para nós, àqueles estágios a-
históricos ou de ‘existência bruta’ de ‘coletividades dobradas sobre si mesmas’, não 
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corresponde propriamente uma consciência ingênua que seria então, automaticamente, 
promovida em consciência crítica, pelas alterações infra-estruturais. Parece-nos, antes, que 
àqueles estágios vem correspondendo uma consciência intransitiva, de que resulta postura de 
quase incompromisso do homem com a sua existência. O ‘grau’ seguinte, que situa o homem 
em posição mais espiritualmente humana, no sentido scheleriano, não é propriamente o da 
criticidade ainda. Mas o da transitividade, em que o homem, acentuando e desenvolvendo o 
seu poder de dialogação com sua circunstância e melhor se inserindo nela, mas ainda 
carregado de fortes marcas mágicas, pode sofrer a evolução ou a distorção de sua 
consciência. A evolução para uma forma, agora sim, crítica. A distorção para uma forma 
altamente desumanizada que o conduz a reações massificadas. (2001, p. 81) 
 

 

As características que predicam os níveis de consciência são apresentadas de forma 

bastante elucidativas em Educação e Atualidade Brasileira (2001, p. 32-38), Educação como 

Prática da Liberdade (2003a, p. 67-72), Educação e Mudança (1979, p. 39-41), 

Conscientização (1980, p. 67-71) e Ação Cultural para a Liberdade (1982, p. 69-76), além de 

Pedagogia do Oprimido que, de modo geral, apresenta uma análise e discussão sobre essa 

temática, principalmente ao abordar a contradição existente no oprimido que é a dualidade de 

sua consciência, quer dizer, ao mesmo tempo é ele próprio e o outro, pelo fato de hospedar, em 

si mesmo, a consciência do opressor; ao analisar as concepções bancária e problematizadora da 

educação; ao apresentar a questão da situação-limite e a sua superação pela concretização do 

inédito viável.  

 

Esses temas não podem ser efetivamente compreendidos, dentro da perspectiva 

político-pedagógica da própria pedagogia do oprimido, se não se considera, principalmente, a 

abordagem da consciência e seus níveis e a questão da consciência de classe. Nesse livro já se 

percebe uma mudança de concepção na formulação e entendimento da consciência e seus 

níveis, essencialmente porque é a partir daí que Freire incorpora os fundamentos político-

filosóficos da teoria marxista, aspectos também verificados na abordagem que ele faz nos 

livros Conscientização e Ação cultural para a Liberdade. Com isso, ele abandona alguns 

conceitos e abordagens sociológicas sobre a consciência, como a influência culturalista e 
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isebiana, por exemplo, que ele incorpora em suas primeiras obras. Essa questão, possivelmente 

indique, significativamente, a ruptura que se pode verificar em seu pensamento, tendo em vista 

que é mais coerente, em relação ao pensamento freireano, falar em superação, levando em 

conta, permanências e mudanças conceituais.  

 

Em Educação e Atualidade Brasileira e Educação como Prática da Liberdade, Freire 

considera os níveis de consciência, ou seja, os diversos graus de apreensão da realidade, a 

partir da análise dos aspectos histórico-culturais condicionantes da própria realidade. Dessa 

maneira, o primeiro nível, que ele classifica de intrasitividade da consciência, é fruto de uma 

sociedade “fechada”. A sociedade fechada apresenta-se como uma forma de vida centralizada 

em um caráter mais vegetativo que histórico. Assim, a consciência intransitiva é aquela 

marcada por um quase incompromisso do ser humano pela sua própria existência, pois há uma 

forte limitação na sua capacidade de percepção da realidade, em virtude de sua 

impermeabilidade, que impede que os homens e mulheres se tornem, autenticamente, seres de 

diálogo.  

 

Freire chama a atenção para o fato de que, mesmo que a sociedade fechada caracterize 

a consciência intransitiva, isso não implica um fechamento absoluto do ser humano em si 

mesmo e afirma que “o homem, qualquer que seja seu estágio, é sempre um ser aberto. 

Ontologicamente aberto. O que pretendemos significar com a consciência intransitiva é a 

limitação de sua esfera de apreensão” (2001, p. 35). Nessa afirmação, verifica-se uma 

influência do existencialismo, que compreende o ser humano como um ser que está sempre por 

se fazer (Sartre) ou que o ser humano é um ser aberto, como afirma Maritain e, ainda, como 

diz Mounier, “O homem não é encerrado no seu destino pelo determinismo” (2004, p. 32). 
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A perspectiva filosófica de Freire para caracterizar a transitividade da consciência se 

fundamenta, principalmente, nos conceitos da fenomenologia, como já foi explicitado 

anteriormente no item que aborda a contribuição do pensamento fenomenológico na pedagogia 

freireana, e no existencialismo (incluindo o personalismo cristão). Esta argumentação de Freire 

mostra muito bem a influência da concepção existencialista em seu pensamento:  

 

Esta transitividade da consciência permeabiliza o homem. Leva-o a vencer o seu 
incompromisso com a existência, característico da consciência intransitiva e o compromete 
quase totalmente. Por isso mesmo que, existir, é um conceito dinâmico. Implica numa 
dialogação eterna do homem com o homem. Do homem com o mundo. Do homem com o seu 
Criador. É essa dialogação do homem sobre o mundo e com o mundo mesmo, sobre os 
desafios e problemas, que o faz histórico. (2003a, p. 68) 
 

 

 A consciência transitiva se apresenta num primeiro estágio de forma ingênua. Isso 

porque ela se caracteriza pela simplicidade na apreensão dos problemas vivenciados, pela 

fragilidade na argumentação, pelas explicações mágicas, pela tendência ao conformismo, pelas 

conclusões apressadas e superficiais. Nesse estágio de consciência, ampliam-se os horizontes e 

responde-se mais abertamente aos estímulos, e isso faz com que os seres humanos aumentem a 

sua capacidade de apreensão da realidade e o seu poder de dialogação com os outros e com o 

mundo. Com isso, ele supera o seu quase incompromisso com a sua existência e assume uma 

busca por esse compromisso. Entretanto, esse nível de consciência também se caracteriza pelo 

forte conteúdo passional, podendo aceitar formas massificadoras de comportamento e cair num 

processo de distorção que leva ao fanatismo ou sectarismo. Essa distorção ou deturpação da 

consciência implica num processo de desumanização dos seres humanos. 

 

Ao contrário da promoção da consciência intransitiva para a consciência ingênua que se 

dá, de acordo com Freire, automaticamente, na medida em que aumentam os padrões de 

desenvolvimento econômico, cultural e de complexidade das relações sociais, a promoção 
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necessária para que a consciência ingênua se transforme em consciência crítica não acontece 

de forma automática, sendo preciso uma ação educativa criticizadora com esse objetivo. Ele 

defendia uma íntima relação entre esse trabalho educativo e a industrialização, a qual afirmava 

ser um imperativo existencial. E, para ele, era exatamente aí que se encontrava o risco da 

distorção da consciência ingênua: se não se realizasse o processo educativo e apenas se 

intensificasse o desenvolvimento industrial e tecnológico (2001, p. 36,37; 2003a, p. 70; 1979, 

p. 39). A respeito da afirmação de que a promoção da consciência intransitiva para a 

consciência ingênua se dava de forma automática, Freire reconhece o seu equívoco em 

Pedagogia da Esperança, dizendo o seguinte: 

 

Nos anos 50, mais talvez com intuição do fenômeno do que com a compreensão crítica do 
mesmo, mas já a ela chegando, afirmei, na tese universitária12 já referida neste ensaio, e 
repeti, mais tarde em Educação como prática da liberdade que, se a promoção do que 
chamava ‘consciência semi-intransitiva’ para a ‘transitivo-ingênua’ se dava de forma 
automática, por força das transformações infra-estruturais, a passagem mais importante, a da 
‘transitividade ingênua’ para a crítica, estava associada a um sério trabalho de educação, 
voltado para este fim.  
Obviamente, as experiências vividas no SESI, a que juntava memórias da infância e da 
adolescência em Jaboatão, me ajudavam compreender, antes mesmo de leituras teóricas 
sobre o assunto, as relações consciência-mundo de forma tendentemente dinâmica, jamais 
mecanicista. Não podia escapar, naturalmente, ao risco a que já me referi – o do mecanicismo 
ou do subjetivismo idealista, ao discutir aquelas relações e reconheço resvalamentos no 
sentido de privilegiar a consciência. (1992, p. 102,103) 

 

 A sua compreensão de que a consciência transitivo-ingênua pudesse evoluir tanto para 

um estágio de consciência crítica quanto para uma condição de distorção e tornar-se, pelo 

irracionalismo, massificação e alienação, uma consciência fanática, tem apoio teórico na idéia 

de consciência fanatizada de Gabriel Marcel13.  

 
 

                                                
12 A tese universitária que Freire faz referência é a sua obra intitulada “Educação e Atualidade Brasileira”. 
13 MARCEL, Gabriel. Los hombres contra lo humano. Buenos Aires, Libreria Hachette, 1955. Obra citada por 
Freire em Educação e Atualidade Brasileira e Educação como Prática da Liberdade. 
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A consciência crítica se caracteriza exatamente pela superação da condição de 

ingenuidade em que se encontra e passa a ter uma capacidade de apreensão da realidade e dos 

problemas sociais de maneira profunda e argumentativa. Assume uma postura dialogal e ativa, 

de responsabilidade social e política. Supera a condição de explicações mágicas, de posições 

quietistas e preconceituosas. Não aceita a massificação e busca, permanentemente, a 

humanização dos seres humanos. (2001, p. 34; 2003a, p. 69; 1979, p. 40,41) 

 

A educação teria o papel de possibilitar o surgimento de novas disposições mentais, - 

como Freire também se referia, inicialmente, ao processo de conscientização -, capazes de 

levar as pessoas a novas atitudes, marcadamente críticas e dialogais. Uma educação de 

abrangência coletiva e que investisse no desenvolvimento intelectual capaz de propiciar um 

entendimento da realidade caracterizado pela consciência crítica14.  

 

Freire deposita à educação um papel determinante enquanto processo de viabilização de 

superação das condições histórico-culturais do país. Contudo, já em Educação e Atualidade 

Brasileira, reconhece como ingênua a opinião de que todos os problemas da sociedade fossem 

reduzidos a uma questão educacional, afirmação que ele fará repetidas vezes nas suas obras 

posteriores.   Dessa maneira, ele entende que as transformações se dariam a partir de uma 

educação orgânica, quer dizer, uma educação articulada às “condições institucionais”, que 

estivesse acompanhada das mudanças culturais e históricas que se irrompiam, portanto, 

esclarecedora, democrática e ligada à realidade. Ou seja, uma educação a que não pudessem 

faltar tais aspectos, senão seria uma ação educativa de plano idealista. (2001, p. 60) 

 

                                                
14 Aqui se percebe uma influência do sociólogo Mannheim, citado por Freire em suas primeiras obras e que teve 
importante influência no pensamento isebiano, quanto à referência de novas disposições mentais capazes de 
levar à superação da consciência ingênua à consciência crítica. O sociólogo afirmava a necessidade de se 
estabelecer um novo processo de educação capaz de criar novas estruturas mentais que favorecessem a superação 
de velhos hábitos mentais. Conferir em Educação e Atualidade Brasileira, p. 83. 
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Freire também se apóia no pensamento culturalista para considerar a inexperiência 

democrática da sociedade brasileira o principal entrave para a construção de uma sociedade 

humanizada. Questões como o processo de colonização predatório, antidemocrático, de base 

escravista, e, conseqüentemente, um sistema educativo caracterizado por todos esses vícios, ou 

seja, todo um complexo cultural de conotação negativa e antidialógica servem de argumento 

para a sua proposição de superação dessas condições por uma situação de experiências 

democráticas a serem vivenciadas pela população, através da participação, do diálogo e da 

democracia. Por isso, para ele, a educação é o instrumento capaz de criar condições favoráveis 

a uma mudança de visão de mundo e de atitudes. Nesse sentido, afirma: 

 

Desta forma, necessitamos, no momento, não apenas de uma revisão de todo nosso processo 
educativo, verbosamente assistencialista e por isso mesmo antidemocrático, com que 
substituamos a ‘atitude’ atual de nossa escola diante de sua contextura, mas, também, de 
planejamento que vise a situar todas essas agências sociais, assim como empresas, que 
agregam homens em torno do trabalho ou de assistência, em uma linha diferente. Em 
diferente ‘atitude’. Naquela a que nos referimos na introdução deste estudo: a do trabalho do 
homem com o homem.  (2001, p. 81) 
 

 

Mais adiante, diz que “Entre nós, a educação tem de ser, acima de tudo, uma tentativa 

constante de mudança de atitude, de criação de disposições mentais democráticas, através de 

que se substituam, no brasileiro antigos e culturológicos hábitos de passividade, por novos 

hábitos, de participação e ingerência” (idem, p. 86).  

 

A antinomia estabelecida entre a “inexperiência democrática” e a “emersão do povo na 

vida social através da conscientização”, para ser superada, exigia todo um envolvimento da 

escola na vida cotidiana da população e, ao mesmo tempo, um engajamento no processo de 

desenvolvimento do país compatível com o novo contexto cultural que aos poucos ia se 

estabelecendo. Para isso, de acordo com Freire, essa escola só poderia realizar um processo 
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educativo democrático e participativo capaz de desenvolver no povo uma consciência crítica, 

se suplantasse a sua postura antidemocrática, assistencializadora e antidialógica, 

características fundantes da própria inexperiência democrática. 

 

O projeto humanista de desenvolvimento da população e da sociedade brasileira 

pensado por Freire, naquele momento, consistia, fundamentalmente, na superação de todas as 

formas e procedimentos de autoritarismo, de assistencialismo, de antidialogação, ou seja, de 

superação da cultura colonialista e retrógrada por um processo de participação da população 

na sociedade brasileira, e essa condição se efetivaria por meio de uma educação democrática e 

organicamente envolvida com o novo clima histórico e cultural que começava a se estabelecer 

a partir do desenvolvimento industrial e econômico do país.   

 

Portanto, era preciso criar mecanismos de participação social nas mais diversas formas 

de organizações estabelecidas na sociedade, como associações, sindicatos, igrejas, entre 

outras, além de todo um processo de formação técnica que fosse capaz de introduzir a 

população carente e desinformada no contexto de desenvolvimento brasileiro. Essas 

transformações, na crítica de Freire, eram incompatíveis com o modelo educacional vigente, 

que não atendia, minimamente, às novas exigências da atualidade brasileira, essencialmente 

caracterizada pela democratização crescente e pelo contínuo processo de industrialização. 

Segundo o autor, “O impulso de nossa industrialização, de que resultará a retirada de milhões 

de brasileiros de um tipo de ‘existência bruta’, a-histórica, de consciência intransitiva, para 

formas históricas ou espirituais de vida, nós estamos insistindo em fazer corresponder uma 

educação falsamente humanista” (ibidem, p. 48). Para isso, era imprescindível a aquisição de 

uma consciência crítica, que se realizaria através de educação democrática e humanizadora, 
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organicamente vinculada à realidade. Essas questões são exaustivamente analisadas por Freire 

em Educação e Atualidade Brasileira e podem ser verificadas na seguinte fala: 

 

Ainda em nossa atualidade e envolvida também pela antinomia fundamental se acha a escola. 
Sua posição atual, superposta à nossa realidade, acadêmica, propedêutica e seletiva, por todas 
estas coisas antidemocrática, vem constituindo um dos mais fortes pontos de sufocação do 
desenvolvimento econômico do país e de sua democratização. A escola primária, a escola 
média e a própria universidade, marcadas, todas elas, de uma ostensiva ‘inexperiência 
democrática’, vêm dinamizando um agir educativo quase ‘florido’ e sem consonância com a 
realidade. (ibidem, p. 47) 
 

 

Posição semelhante defende em Educação como Prática da Liberdade, ao refletir sobre 

o agir educativo estabelecido nos matizes antidemocráticos e a necessidade de um processo 

educativo consoante com o novo contexto da atualidade brasileira. Nesse sentido, afirma que 

 

Duplamente importante se nos apresentava o esforço de uma reformulação de nosso agir 
educativo, no sentido da autêntica democracia. Agir educativo que, não esquecendo ou 
desconhecendo as condições culturológicas de nossa formação paternalista, vertical, por tudo 
isso antidemocrática, não esquecesse também e sobretudo  as condições novas da atualidade. 
De resto, condições propícias ao desenvolvimento de nossa mentalidade democrática, se não 
fossem destorcidas pelos irracionalismos. E isto porque, às épocas de mudanças aceleradas, 
vem correspondendo uma maior flexibilidade na compreensão possuída pelo homem, que o 
pode predispor a formas de vida mais plasticamente democráticas (2003a, p. 99). 
 
 

A compreensão dessas afirmações freireanas fica comprometida se não se faz uma 

aproximação com as idéias defendidas por Vieira Pinto. Para esse autor, havia uma relação de 

dependência direta entre desenvolvimento e consciência, de tal maneira que o surgimento de 

um implicaria no aparecimento da outra. Por essa razão, afirmava Vieira Pinto, que a 

consciência crítica não poderia se manifestar plenamente enquanto as estruturas atrasadas e 

conservadoras da economia brasileira não fossem superadas. Ao analisar esta questão, Freitas 

afirma que 
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Nesse particular, seu raciocínio assentava-se em duas possibilidades: a) as estruturas 
atrasadas não desapareceriam enquanto conseguissem responder pelo dinamismo da 
economia. Relações econômicas mais elevadas só conseguiriam se instalar à medida que 
conseguissem evidenciar o esgotamento do modelo em vigência; b) por outro lado, relações 
de produção mais elevadas não brotariam como um deus ex machina, mas surgiriam da 
própria experiência acumulada pelo mundo do trabalho, de modo que os trabalhadores, ao 
organizarem o futuro, não estariam lidando com o desconhecido mas, ao contrário, com algo 
próximo de sua realidade, da qual eram profundos conhecedores. (1998, p. 100) 
 

 

A intencionalidade de toda consciência, defendida pela fenomenologia, induz Vieira 

Pinto a afirmação de que a permanência de uma consciência ingênua implicaria numa série de 

atitudes impeditivas ao desenvolvimento do processo de industrialização do país. Isso porque, 

para ele, a consciência ingênua se caracterizava pela incapacidade de percepção dos fatos 

sociais e, por conseguinte, não ia além de seu imediatismo, não percebendo, portanto, a 

necessidade da transformação estrutural da sociedade. Por outro lado, a consciência crítica por 

si mesma e como resultado de um crescente processo de transformações seria um patrimônio 

latente no interior das massas do terceiro mundo e caberia aos intelectuais esclarecidos o papel 

de revelá-la às populações (FREITAS, 1998, p. 102).  

 

O tema consciência passa a ter um valor fundamental na obra de Vieira Pinto, do mesmo modo 

que assume uma posição central na formulação do pensamento pedagógico de Freire. Características 

semelhantes da consciência ingênua e da consciência crítica em Freire podem ser verificadas 

nas obras de Vieira Pinto e isso significa que além da aproximação conceptual entre ambos, no 

que se refere a essa categoria, houve, claramente, uma forte influência do segundo sobre o 

primeiro. Contudo, Vieira Pinto desenvolve essa questão a partir da categoria trabalho, pois, 

para ele, o trabalho enquanto constitutivo da natureza humana induzia a aquisição da 

consciência, enquanto Freire considera a dimensão pedagógica para construir todo um 

arcabouço teórico-conceitual da conscientização.  
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Contudo, ao sistematizar as suas concepções educativas, mais especificamente de 

educação popular, Vieira Pinto vai encontrar nas idéias de Freire um aporte argumentativo 

para explicitar a sua perspectiva antropológica de educação. O filósofo afirma em seu livro 

“Ciência e Existência” que 

 

A consciência não é apenas o fator fundamental de todo processo de aprendizagem, mas 
igualmente de toda atividade original de pesquisa da realidade. A metodologia mais lúcida e 
avançada de nossa época, aquela que vem sendo institucionalizada e compendiada pelos 
pedagogos mais competentes, entre os quais merece especial destaque o Professor Paulo 
Freire, já havia fixado a noção essencial de que toda aprendizagem, mesmo a dos 
conhecimentos mais elementares, as técnicas de leitura e escrita, na fase de alfabetização dos 
adultos se fazem sempre pela modificação da consciência do homem nas relações com o 
mundo. Se os pedagogos querem desenvolver uma ação eficaz não podem limitar-se à tarefa 
mecânica de introduzir conhecimentos no espírito do aluno, como se enchessem um saco, de 
fazê-los receber o dado conhecido, pronto e acabado, para que dele se apoderem e o 
coloquem no espírito como colocariam no bolso. 
Devem proceder pelo caminho inverso, pela modificação da consciência de si do homem, 
que existe sempre em determinada condição objetiva enquanto trabalhador, criança ou 
adolescente, e tornar o aprendizado de qualquer dado do saber o resultado de um movimento 
que tem origem na consciência que se dirige ao mundo para aprendê-lo (1979, p. 361, 362). 

 

 

Freire, a exemplo de Vieira Pinto, atribui à consciência um valor extraordinário, e essa 

supervalorização da consciência na pedagogia freireana se constitui de tal maneira que era 

como se fosse necessário apenas adquiri-la através da ação educativa para que se procedesse às 

transformações sociais, de tal modo que isso já bastasse para que as massas assumissem 

atitudes de participação na realidade e as estruturas sociais desumanizantes fossem erradicadas 

e substituídas por novas formas de convivências histórico-sociais. Contudo, ao considerar a 

consciência motor das mudanças sociais, Freire percebe, posteriormente, a fragilidade desta 

afirmação, tendo em vista a sua limitação como possibilidade de intervenção na realidade 

concreta, o que o faz superar este pensamento. Em 1970, à Revista Risk, ele faz a seguinte 

declaração: 
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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. (cf. TORRES, 1979, p. 31) 
 
 

Em outra declaração, Freire, de maneira categórica, faz uma autocrítica da sua 

abordagem inicial sobre a conscientização, com a seguinte afirmação: 

 

Faço a mim mesmo a crítica – dizia em 1974 – pelo fato de que, em A educação como 
prática de liberdade (sic) 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. (1987c, p. 41)15 
 

 

Esta mesma afirmação é apresentada no texto “Algumas notas sobre conscientização”, 

publicado em Ação Cultural para a Liberdade, no qual se pode ler como complementação da 

citação anterior, a seguinte declaração: “Era como se desvelar a realidade já significasse a sua 

transformação. Diga-se de passagem que, em Pedagogia do Oprimido e em Cultural Action for  

Freedom já não é esta a posição que tomo em face do problema da conscientização” (FREIRE, 

1982, p. 145). 

 

A partir de então, ele vai incorporando, efetivamente, ao seu pensamento pedagógico, a 

dimensão da politicidade como algo inerente a qualquer processo educativo. Absorve o 

pensamento marxiano, acolhendo conceitos teóricos do materialismo histórico e dialético, que 

                                                
15 Declaração feita por Paulo Freire em “Algunas notas sobre conscientización”, Genebra, 1974 e publicada por 
RISK, em1975. 
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o leva à perspectiva dialética consciência-ideologia. Tais mudanças o fazem superar em suas 

análises as influências do culturalismo e da perspectiva nacional-desenvolvimentista por uma 

dimensão teórica fundada numa sociedade de classes e de luta de classes, aspectos que podem, 

efetivamente, ser verificados em Pedagogia do Oprimido. Scocuglia afirma que antes da 

Pedagogia do Oprimido, exatamente pelo fato de não considerar a categorização que articula a 

classe social e a sua consciência, em Freire, “a consciência humana é entendida como 

‘consciência da sua dignidade e da sua liberdade’” (1997, p. 41). 

 

A análise da consciência e seus níveis é desenvolvida tanto no livro Conscientização 

quanto em Ação Cultural para a Liberdade com um enfoque diferente daquela realizada nos 

primeiros escritos de Freire. Isso porque ele considera como aspecto central para se apreender 

o sentido de consciência e seus níveis a condição de dependência do terceiro mundo em 

relação ao primeiro mundo, também chamado de metrópole, considerando, mais precisamente, 

as características centrais do contexto histórico-cultural da realidade latino-americana 

correspondentes aos níveis de consciência. Essas sociedades dependentes são classificadas, por 

ele, como zonas de silêncio, pois são resultados de um processo de relações estruturais de 

dependência entre o dominador, a metrópole e o dominado, o terceiro mundo. O contexto 

político-histórico que ele considera, mais precisamente para essa sua abordagem, é a América 

Latina. A partir desse fenômeno relacional de dependência e dominação é que surge a cultura 

do silêncio, pois a sociedade dominada passa a ser sociedade-objeto e, por conseguinte, 

absorve os valores, o modo de vida e os mitos culturais da sociedade dominante. Dessa 

maneira, a sociedade dependente é uma sociedade silenciosa, de estruturas fechadas, já não 

tem uma voz autêntica, apenas escuta o que diz a “sociedade da palavra”. “Daí resulta, 

argumenta Freire, o dualismo da sociedade dependente, sua ambigüidade, o ser e o não ser ela 

mesma (...)” (FREIRE, 1980, p. 64). 
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Em sua análise, Freire considera essa realidade histórico-cultural como uma 

superestrutura em relação com uma infra-estrutura. Desse modo, a cultura do silêncio é uma 

expressão da superestrutura, que implica num tipo de consciência condicionada pelas 

condições sociais da infra-estrutura. Contudo, para ele, “essa cultura do silêncio 

‘sobredetermina’ a infra-estrutura de onde brota” (ibidem, p. 63). Ao clarificar essa questão, 

ele diz que 

 

É verdade que a infra-estrutura, criada nas relações pelas quais o trabalho do homem 
transforma o mundo, dá origem à superestrutura. Mas também é verdade que esta, 
mediatizada pelos homens que assimilam seus mitos, volta-se para a infra-estrutura e a 
‘sobredetermina’. Se não existisse a dinâmica destas relações precárias nas quais os homens 
movimentam-se e trabalham no mundo, não poderíamos falar nem de estrutura social, nem 
de homens, nem de mundo humano. (ibidem, p. 64) 
 
 

Freire vai se apoiar conceitualmente na tese de Marx, que apresenta o materialismo 

histórico como argumento explicativo para a alienação. Para o marxismo, a infra-estrutura 

(forças produtivas de uma determinada sociedade) é determinante da superestrutura (as 

Instituições: Estado, família, escola etc.; e as Ideologias: moral, religião, arte etc.). No prefácio 

à Crítica da Economia Política ele afirma que  

 

O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político 
e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o 
seu ser social que determina sua consciência. (...) Com a transformação da base econômica, 
toda a enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez. (MARX, 1974, p. 
136) 
 
 
 

Porém, Freire não faz uma leitura dogmática e mecânica do pensamento marxista. Ele 

considera objetividade e subjetividade como aspectos inerentes e indissociáveis da realidade 

social. Por essa razão, diz, fundamentado em Marx, que embora a infra-estrutura determine a 

superestrutura, pelo fato de se tratar de mundo humano, também é pela superestrutura 
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“sobredeterminada”. Aliás, Marx e Engels já alertavam para esse fato. Engels, em carta de 

1880, afirma que a base econômica é fator determinante da história, mas alerta que a afirmação 

de que esse é o único fator determinante torna-se “vazia, abstrata e absurda”. Diz, portanto, 

que “A situação econômica é a base, mas os diversos elementos da superestrutura (...) exercem 

igualmente a sua ação sobre o curso das lutas históricas, e, em muitos casos, determinam, 

preponderantemente a sua forma” (NOGARE, 1994, p. 400)16. 

 

Em Ação Cultural para a Liberdade, ao iniciar a discussão em torno dos níveis de 

consciência, Freire, possivelmente em virtude das acusações de idealista, pela forma como 

considerou a importância da consciência em seus primeiros livros, mas, certamente, também, 

pela influência marxista em seu pensamento, esclarece o seguinte: 

  

Ao nos propormos 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 em 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) 
 

 

Freire afirma que a consciência que brota de uma sociedade dependente, objeto, de 

estruturas fechadas, é uma consciência historicamente condicionada pelas estruturas sociais. 

Diz, então, que a principal característica dessa consciência “é sua ‘quase-aderência’ à realidade 

objetiva ou sua ‘quase-imersão’ na realidade. A consciência dominada não se distancia 

suficientemente da realidade para objetivá-la, a fim de conhecê-la de maneira crítica. A este 

tipo de consciência chamamos ‘semi-intransitiva’” (1980, p. 67). Para ele, os seres humanos 

                                                
16 A referência bibliográfica desta citação, indicada por Nogare, é a seguinte: Marx-Engels, Antologia filosófica, 
Lisboa, Editorial Estampa, 1971, p. 198. 
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cuja consciência se encontra nesse estágio não conseguem apreender as situações 

problemáticas da vida cotidiana. Para esse nível de consciência, anteriormente denominado de 

consciência intransitiva, Freire passa a chamar de consciência semi-intransitiva. Os termos 

‘quase-aderência’ e ‘quase-imersão’ indicam o seu entendimento de que, mesmo sendo 

características de uma sociedade fechada, o ser humano é sempre um ser aberto, por isso a 

superação do termo anterior para a denominação de consciência semi-intransitiva. 

 

A passagem da consciência semi-intransitiva para a consciência ingênuo-transitiva, que 

ocorre em função de um processo de transformação estrutural da sociedade, apesar de implicar 

em uma diferença qualitativa entre esses níveis de consciência, não quer dizer que haja um 

rompimento automático entre um nível e o outro, como ele afirmava em Educação e 

Atualidade Brasileira e Educação como Prática da Liberdade. Isso porque a sociedade 

dominada, mesmo em processo de transição para o nível ingênuo-transitivo, assimilou vários 

mitos característicos da fase anterior e que permanecem, apesar da nova fase, como formas de 

manutenção de comportamentos de submissão, como, por exemplo, a cultura do silêncio – ou o 

“mutismo”, como ele anteriormente denominou essa característica em Educação como Prática 

da Liberdade. 

 
 

Esse processo de transição vai, gradativamente, contribuindo para a emergência da 

consciência crítica popular. As contradições da sociedade vão se aflorando e sendo percebidas 

pelas populações dominadas, mas também pelas elites dominadoras. Esse duplo processo de 

percepção, diz Freire, “provoca inquietudes tanto nuns como noutros” (ibidem, p. 69). Assim, 

aumenta o desejo de liberdade das populações dominadas e o desejo, por parte das elites, de 

manutenção do status quo (FREIRE, 1980, p. 69; 1982, p. 75).  
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As contradições próprias de uma sociedade em transição, quando se tornam mais 

nítidas, favorecem o surgimento de grupos de pessoas com melhor poder de apreensão dos 

problemas sociais, grupos de intelectuais – na acepção gramsciana –, que se unem às massas 

populares e contribuem para o alcance da consciência crítica. Freire afirma, então, a 

necessidade de um processo educativo que possa contribuir para a libertação das pessoas, na 

medida em que as ajude a problematizar a sua realidade e a superar as condições sociais 

alienantes. Esse processo direciona a um nível de consciência crítica. Contudo, é preciso 

considerar que “quando se ensina os homens a ler e a escrever, não se trata de um assunto 

intranscendente de ba, be, bi, bo, bu, da memorização de uma palavra alienada, mas de uma 

difícil aprendizagem para ‘nomear o mundo’” (FREIRE, 1980, p. 75). 

 

Entretanto, ao superar questões conceituais em seu pensamento, Freire não faz uma 

substituição de idéias em seu ideário filosófico-humanista. Tanto é que as suas bases 

conceituais de influências filosóficas da fenomenologia, do existencialismo e do personalismo 

cristão são fortalecidas e melhor explicitadas não somente em Pedagogia do Oprimido, mas 

também em seus escritos da década de 80 e 90, e isso não subjaz uma contradição em suas 

posições político-pedagógicas. Em diálogo com o filósofo Admardo de Oliveira, Freire, mais 

especificamente sobre a relação entre a concepção cristã e a marxista em sua obra, esclarece a 

sua posição a esse respeito ao dizer que 

 

...estou convencido de que a análise e a reflexão marxista são de uma ajuda enorme não só 
em termos de “depuração do cristianismo” de suas mazelas “eclesiásticas e religiosas”, mas 
também em termos de uma leitura crítica da realidade como um todo. Por isto é que você 
encontra em meus livros não só a terminologia mas também a tentativa da própria 
interpretação. E toda vez que posso fazer uma análise de caráter marxista, realmente faço. 
(OLIVEIRA, 1985, p. 84) 
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Em seguida, afirma que “É por isto, então, que muitos não entendem que sendo a 

teologia da libertação uma teologia que interpreta a sociedade ao nível de luta de classe, por 

exemplo, não há nenhuma contradição entre ela e o marxismo” (ibidem p. 87).  

 
 
 

Em razão de não ter explicitado bem o conceito de conscientização em Educação como 

Prática de Liberdade, Freire foi alvo de críticas que o classificaram de idealista e ingênuo. Em 

entrevista à equipe da revista Cuadernos de Educación, no Chile, em 1972, ele comenta a esse 

respeito e afirma que “Estas críticas são feitas, principalmente, a partir de meus primeiros 

trabalhos nos quais há, indiscutivelmente, ingenuidades, posturas inexpressivas, mas há 

também posturas críticas” (TORRES, 1979, p. 42). Essa mesma razão levou setores 

conservadores e de direita a usarem aspectos de sua proposta pedagógica e, mais precisamente, 

do conceito de conscientização para fins nada libertadores. Nessa mesma entrevista, ele 

comenta que “por não ter feito isto, abri portas para que ingênuos ou espertos (‘vivos’) se 

apoderassem do conceito de conscientização para usá-lo e defini-lo em termos 

indiscutivelmente reacionários, na América Latina". Em virtude desses acontecimentos, Freire 

evita, a partir de então, o uso do termo conscientização. No entanto, as suas declarações a esse 

respeito, não devem ser compreendidas como uma negação em seu pensamento ao conceito e 

às implicações teórico-práticas da consciência em sua pedagogia. Rosa Maria Torres cita, de 

Freire, a seguinte declaração:  

 

As possibilidades de ser cooptado pela direita e, às vezes, por uma direita não muito 
consciente de ser direita – dizia em 1979 – começaram a preocupar-me intensamente depois 
de minha passagem pelo Chile (...) Comecei a preocupar-me com o uso da palavra 
‘conscientização’. O desgaste que essa palavra sofreu na América Latina e depois aqui, na 
Europa, foi tal que já faz cinco anos ou mais que não a uso (...) Passei a fazer disso uma 
denúncia mundial, o que chamava de ‘desmistificação da conscientização’. (TORRES, 1987, 
p. 41,42) 
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Afirmação semelhante ele faz, já na década de 90, em entrevista a Carlos Alberto 

Torres, no livro A Educação na Cidade, quando é perguntado por que deixou de empregar a 

palavra conscientização a partir do início dos anos 70. Esclarece que  

 

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. (FREIRE, 1999, p. 114) 
 
 

Freire demonstra uma intensa capacidade de autocrítica ao reconhecer equívocos e 

ingenuidades no decorrer de sua obra, e isso é uma das razões que contribuem para que ele, 

num processo de superação, incorpore novas concepções político-filosóficas em seu 

pensamento e, gradativamente, vá retomando, explicitando  e corrigindo determinados 

conceitos na formulação de seu pensamento. Ainda sobre esse aspecto, ele afirma: 

 

Então comecei a refletir sobre isso e, na medida em que me relia, fui percebendo uma certa 
responsabilidade minha também, na explicação  do processo de cooptação de que fui objeto. 
E esta responsabilidade estava na obscuridade de certas passagens em meus primeiros 
trabalhos. Estava na falta de uma maior definição político-ideológica, de um esclarecimento 
maior de minha opção política. (TORRES, 1987, p. 42)17 
 

 

O fato de Freire não utilizar mais a palavra conscientização, mas, por outro lado, 

continuar usando o seu conceito, exigiu do mesmo a formulação de novos termos que 

pudessem expressar o mesmo teor conceitual em sua pedagogia.  Dessa maneira, aparecem 

novas terminologias, que, além de modificarem a base conceitual do ponto de vista político-

pedagógico, expressam mudanças de perspectivas ideológicas em seu pensamento.  

                                                
17 Declaração concedida em 1979 a Lígia Chiappini: “Encontro com Paulo Freire”, Genebra, in Educação e 
Sociedade, nº 3, Cortez e Morales, São Paulo, maio de 1979. Conferir em: Torres, 1987 – citado na bibliografia 
deste trabalho. 
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Questões dessa natureza podem ser verificadas em A Importância do Ato de Ler, em 

que aparecem terminologias conceituais para designar os níveis de consciência. Freire, ao 

discutir as práticas educativas, enquanto ação que se estabelece na perspectiva da libertação ou 

da conservação do status quo, adota os termos prática e compreensão ingênua, astuta e crítica 

da educação, que em outras palavras podem ser lidas como consciência ingênua, consciência 

astuta e consciência crítica, respectivamente. Ele afirma haver uma oposição entre a concepção 

crítica e as concepções ingênua e astuta, sendo que essas duas se assemelham do ponto de vista 

objetivo, mas se distinguem em relação à subjetividade de seus agentes. Ao clarificar essas 

afirmações, ele argumenta que  

 

...se, do ponto de vista objetivo, os ingênuos se identificam com os ‘astutos’, se distinguem 
porém subjetivamente. Na verdade, objetivamente uns e outros obstaculizam a emancipação 
das classes e dos grupos sociais oprimidos. Ambos se acham marcados pela ideologia 
dominante, elitista, mas só os ‘astutos’, conscientemente, assumem esta ideologia como 
própria. Neste sentido, estes últimos são conscientemente reacionários. Por isso é que, neles, 
a ingenuidade é pura tática. Assim, a única diferença que há entre mim e um educador 
astutamente ingênuo, com relação à compreensão de um dos aspectos centrais do processo 
educativo, está em que, sabendo ambos, ele e eu, que a educação não é neutra, somente eu o 
afirmo. (1985, p. 34) 
 
 

Entretanto, ele recupera essa discussão de um texto escrito em 1971 e publicado em 

1973, em Genebra, e que posteriormente é apresentado em Ação Cultural para a Liberdade, 

sob o título O Papel Educativo das Igrejas na América Latina, no qual o autor discute a 

relação entre a igreja e a educação e, nesse sentido, aborda a ação educativa desenvolvida pela 

igreja enquanto uma ação condicionada pelos aspectos políticos, sociais, culturais e 

econômicos, tendo em vista que essa ação se desenvolve numa realidade concreta, 

historicamente situada, sendo, portanto, no seu entendimento, uma ação política e 

impossivelmente neutra. Ao afirmar a impossível neutralidade da igreja, tendo em vista a 

historicidade da sua ação, como também da educação, Freire afirma o caráter político da 
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educação e a impossibilidade de transformação do mundo e dos seres humanos sem que se 

alterem as estruturas sociais.  

 

Nesse sentido, ele classifica como ingênuos aqueles/as que defendem a neutralidade do 

ato educativo, diferenciando-os em “inocentes”, os/as que pela falta de visão crítica 

“inocentemente” acreditam em tal neutralidade, e “espertos”, os/as que conscientes da opção 

política que fazem, espertamente a escondem e afirmam uma neutralidade que sabem não 

existir. Ele afirma, portanto, que “Do ponto de vista, objetivo, contudo, todos eles se 

identificam nas conseqüências de suas práticas. Ao insistirem na inviável neutralidade de 

Igreja em face da sua história, em face das atividades políticas, não fazem outra coisa senão 

exercer uma atividade política, em favor, porém, das classes dominantes e contra as classes 

dominadas” (1982, p. 105). 

 
 

A base conceitual de conscientização desenvolvida por Freire está alicerçada na 

perspectiva fenomenológica da intencionalidade da consciência a partir da relação consciência-

mundo. É dessa maneira que o sentido de conscientização se apresenta como um processo que 

está se superando sempre, tendo em vista que a realidade está sempre se renovando e exigindo 

uma nova ação sobre ela mesma. Nesse sentido, é que a conscientização é um processo que 

não termina jamais e, por isso, é entendida como um compromisso histórico.  

 

  Freire faz uma distinção entre conscientização e tomada de consciência. A idéia de 

tomada de consciência é uma questão central para o entendimento do próprio conceito de 

conscientização e dos níveis de consciência. A tomada de consciência é uma primeira 

aproximação da realidade, mas é, ainda, uma aproximação espontânea que se dá numa visão de 

mundo ingênua e está fundamentada no senso comum. A conscientização, portanto, implica 
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num processo de superação da tomada de consciência e na assunção de uma posição crítica de 

apreensão da realidade a partir de uma posição epistemológica diante do mundo, ou seja, no 

desenvolvimento crítico da tomada de consciência.  

 

Por essa razão, a tomada de consciência não é, ainda, a conscientização, mas, por outro 

lado, não é possível conscientização sem tomada de consciência, muito embora nem toda 

tomada de consciência se transforme em conscientização. A idéia de tomada de consciência 

percorre toda a obra de Freire. Para confirmar essa afirmação, pode-se verificar nas seguintes 

obras: Educação e Atualidade Brasileira, em que ele afirma que a tomada de consciência ainda 

não é a conscientização (p. 33); Conscientização, no qual desenvolve esse tema de modo mais 

explicativo (p. 26); e A Educação na Cidade, ao retomar essa temática de forma bastante 

elucidativa (112). Sobre essa questão, ele mantém uma visão conceitual sem mudanças 

significativas nas diversas abordagens. Em A Educação na Cidade, ele afirma que  

 

No processo de produzir e de adquirir conhecimentos, terminamos também por aprender a 
‘tomar distância’ dos objetos, maneira contraditória de nos aproximarmos deles. A tomada de 
distância dos objetos pressupõe a percepção dos mesmos em suas relações uns com os outros. 
A ‘tomada de distância’ dos objetos implica a tomada de consciência dos mesmos, mas esta 
não significa que eu esteja interessado ou me sinta capaz de ir além da pura constatação dos 
objetos para alcançar a raison d’être dos mesmos. É neste sentido que a tomada de 
consciência de, sendo uma forma humana de estar sendo diante do mundo, não é ainda a 
conscientização como a entendo. (1999, p. 112) 
 
 

 Outro aspecto a ser considerado em torno da conscientização, na perspectiva freireana, 

é que ela não se concretiza sem a práxis. Freire diz que “A conscientização não pode existir 

fora da ‘práxis’, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de 

maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens” 

(1980, p. 26). Como se pode perceber na afirmação de Freire, a filosofia da práxis em seu 

pensamento é determinante para que se estabeleça, concretamente, o processo de ação 
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revolucionário em defesa das classes oprimidas. Como em Marx, Freire vê na práxis humana o 

motor que conduzirá o processo dialético que possibilitará a libertação de homens e mulheres. 

É, exatamente, por essa razão que ele afirma a impossibilidade da conscientização fora da 

práxis, o que implica dizer, na perspectiva de sua pedagogia, que, se não há práxis, não pode 

haver processo de libertação. 

 

Ele também relaciona a conscientização com a dimensão utópica que é assumida pelos 

seres humanos, a partir do momento em que esses assumem uma perspectiva crítica e de 

desvelamento da realidade, pois, para ele, a utopia, ao exigir um processo de conhecimento 

diante do mundo, passa a ser, ela mesma, um ato de conhecimento. 

 

Ao evitar o uso da palavra “conscientização”, Freire, na década de 80, em diálogo com 

Donaldo Macedo, apresenta outro termo que se refere semanticamente ao sentido desta 

palavra. A expressão “nitidez política”, que passa a compor o seu discurso, remete, 

exatamente, ao sentido de conscientização.  Isso tem muito a ver com a sua compreensão, cada 

vez mais firme, de que a dimensão política é indissociável da dimensão pedagógica da 

educação. Ele esclarece, a esse respeito, que  

 

A nitidez política é necessária para o engajamento mais profundo na práxis política e é 
realçada nessa prática. Essa concepção foi muito bem apanhada por Frei Betto, em um livro 
que há pouco tempo ‘falamos’ juntos no Brasil Uma escola chamada vida18. Segundo Betto, 
uma pessoa politizada, (que, mais ou menos, possui nitidez política) é aquela que transcendeu 
a percepção da vida como um mero processo biológico para chegar a uma percepção da vida 
como processo biográfico, histórico e coletivo. (...) 
A nitidez política é possível na medida em que se reflita criticamente sobre os fatos do dia-a-
dia e na medida em que se transcenda à própria sensibilidade (a capacidade de senti-los, ou 
de tomar conhecimento deles) de modo que, progressivamente, se consiga chegar a uma 
compreensão mais rigorosa dos fatos. (1990, p. 78,79) 
 

 
                                                
18 Sobre essa questão, conferir em: FREIRE, Paulo; BETTO, Frei. Essa escola chamada vida: depoimentos ao 
repórter Ricardo Kotscho. São Paulo, Ática, 2004, p. 61. 
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Outros termos que indicam a mesma significação do valor conceitual de 

conscientização podem ser verificados, principalmente de modo mais constante, em seus 

últimos escritos. Freire relaciona, cada vez mais, a idéia de conscientização à dimensão 

gnosiológica. Dessa maneira, expressões como “curiosidade ingênua”, para indicar a idéia de 

consciência ingênua e “curiosidade epistemológica”, significando consciência crítica, 

demonstram bem essa questão. Em Pedagogia da Autonomia, por exemplo, esses termos são 

constantemente utilizados nos sentidos indicados acima. Nesse livro, pode-se ler a seguinte 

afirmação: 

  

Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos de ciclo gnosiológico 
vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da 
ingenuidade para o que venho chamando de ‘curiosidade epistemológica’. A curiosidade 
ingênua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente 
desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito. Pensar 
certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo 
de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do 
educando. Implica o compromisso da educadora com a consciência crítica do educando cuja 
‘promoção’ da ingenuidade não se faz automaticamente. (1996, p. 29) 
 

 

A rigorosidade da formação ética dos sujeitos e de suas intervenções político-sociais no 

mundo passa a ter grande importância no discurso freireano nas décadas de 80 e 90. Tanto é 

assim que ele afirma a exigência da ética no processo de promoção da ingenuidade à 

criticidade (1996, p. 32). O sentido da ética em sua pedagogia tem a ver, essencialmente, com 

um projeto de mundo que se realiza em defesa da vocação ontológica dos seres humanos. 

Nessa perspectiva, ele diz em Política e Educação que “A consciência do mundo, que me 

possibilita apreender a realidade objetiva, se alonga em consciência moral do mundo, com que 

valoro ou desvaloro as práticas realizadas no mundo contra a vocação ontológica dos seres 

humanos ou em seu favor.” (1997, p. 94).  
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Possivelmente, contudo, a melhor maneira de se buscar um entendimento mais 

coerente com o sentido político-educativo dos níveis da consciência e de conscientização, na 

perspectiva freireana, seja interpretá-los dialeticamente, evitando uma análise desse tema como 

se fosse uma escala ascendente, como se o modo de transição entre um nível e outro, até a 

aquisição da conscientização, ou da “consciência máxima possível”, na afirmação de Lucien 

Goldman19, fosse se dando, de forma mecanizada, um após o outro, como em degraus. Freire 

alerta em À Sombra desta Mangueira que 

 

Alcançam rotundo fracasso os planos de ação que se fundam na concepção da consciência 
como fazedora arbitrária do mundo e defendem que mudar o mundo demanda antes 
‘purificar’ a consciência moral. Da mesma forma, projetos baseados na visão mecanicista, 
segundo a qual a consciência é puro reflexo da materialidade objetiva não escapam a punição 
da história. (2005, p. 21) 
 
 

Portanto, a afirmação metafórica de Carlos Rodrigues Brandão, que diz preferir “a 

imagem da pedra jogada n’água, que forma círculos iguais, mas com abrangências 

diferentes”20,  para definir o sentido de conscientização em Paulo Freire, pode ser um dos 

melhores horizontes para se alcançar a amplitude desse tema. 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Conferir em Pedagogia do Oprimido, p. 107, Ação Cultural para a Liberdade, p. 35 e Conscientização, p. 93.  
20Fala de Carlos Rodrigues Brandão em conversa com educadores/as da Rede Estadual de Ensino de 
Pernambuco, no curso de Introdução ao Pensamento de Paulo Freire, realizado pela Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco e Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas, em abril de 2006, na praia de Gaibu, Cabo 
de Santo Agostinho, PE. 
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4.2. Diálogo 

 

 

A dialogicidade, enquanto concepção que fundamenta a condição existencial dos seres 

humanos, é uma categoria determinante para Freire na formulação de sua pedagogia e de seu 

humanismo. A filosofia existencialista é o grande aporte conceitual em que ele vai se apoiar 

teoricamente para desenvolver os princípios fundantes da educação dialógica, razão de ser da 

sua própria pedagogia libertadora. O reconhecimento dos seres humanos como seres abertos - 

ontologicamente inconclusos e vocacionados para o ser mais –, que não estão apenas no 

mundo, mas com o mundo, num permanente processo relacional, implica na afirmação de que 

os homens e mulheres são existencialmente seres de comunicação. 

 

Uma fonte de importante contribuição para Freire construir o sentido de diálogo em 

sua pedagogia foi o pensamento de Martin Buber. O pensamento buberiano reflete sobre a 

existência humana, essencialmente, pela explicitação da relação dialógica entre o EU e o TU, 

como forma de compreender o próprio sentido ontológico e essencial da convivência 

interpessoal entre os seres humanos e de sua relação com Deus. Para Buber, é na relação EU-

TU que os seres humanos se encontram, que realizam a sua existência, que se situam no 

mundo com os outros e se introduzem na sua própria existência. Em Buber, o diálogo se 

desenvolve dentro de uma íntima relação de abertura total para a alteridade do outro, em 

reciprocidade, corroborada pela própria existência humana. Para ele, “a palavra-princípio EU-

TU fundamenta o mundo da relação” (2001, p. 6). A filosofia dialógica de Buber argumenta 

que a própria condição humana de existência é privada de presença quando não se estabelece 
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pela relação entre EU e TU. Nesse caso, ocorre uma relação de dominação, pois um dos lados, 

o dominado, transforma-se em mero objeto, deixa de ser, portanto, presença.  Por essa razão 

 

O presente, não no sentido de instante pontual que não designa senão o término, constituído 
em pensamento, no tempo ‘expirado’ ou a aparência de uma parada nesta evolução, mas o 
instante atual e plenamente presente, dá-se somente quando existe presença, encontro, 
relação. Somente na medida em que o TU se torna presente a presença se instaura. (BUBER, 
2001, p. 14) 
 
 

Freire, em Pedagogia do Oprimido, defende uma concepção de dialogicidade baseada 

em princípios da filosofia do diálogo de Buber21. Afirma que o diálogo é o encontro 

existencial das pessoas para em co-laboração transformar o mundo, sem que haja uma relação 

de conquista e de domínio de uma sobre a outra. Dessa maneira, recupera o sentido da relação 

dialógica buberiana entre o EU e o TU para se opor à teoria da ação antidialógica e explicitar 

o caráter significativo e transformador da ação dialógica em sua pedagogia. 

 

O eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, conquistado, num mero ‘isto’.  
O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe também que, 
constituído por um tu – um não-eu –, esse tu que o constitui se constitui, por sua vez, como 
eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética destas relações 
constitutivas, dois tu que se fazem dois eu. 
Não há, portanto, na teria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e um 
objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, 
para a sua transformação.  (FREIRE, 1987a, p. 165,166) 
 
 

 É, no entanto, no pensamento de Karl Jaspers que Paulo Freire vai buscar, 

essencialmente, os princípios fundantes para formular a sua concepção de diálogo. Para 

Jaspers, o ser humano é, essencialmente, um ser de comunicação, por isso busca sempre 

comunicar-se com os outros. Para ele, a comunicação e a existência são inseparáveis, não é 

                                                
21 Isso não significa que Freire se identifique totalmente com o conceito de diálogo em Buber. De modo geral, 
pode-se dizer que Buber centraliza a atenção na relação entre um EU e um TU, enquanto Freire concentra-se no 
objetivo revolucionário a ser alcançado via diálogo.  
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possível uma sem a outra. O valor semântico da palavra diálogo deve ser entendido no 

pensamento de Jaspers através da categoria “comunicação”, termo utilizado por ele para 

expressar a condição existencial da relação dialógica entre os seres humanos.  

 

Entre as várias distinções que Jaspers faz em relação a tipos de comunicação, pode-se 

considerar uma diferenciação de dois modos principais. O primeiro modo se estabelece 

sempre no nível impessoal, ou seja, nessa situação os sujeitos do diálogo nunca estão 

pessoalmente comprometidos. Ele faz, portanto, uma distinção a respeito dessa espécie de 

comunicação.  Por um lado, ela ocorre no campo da vivência comum, na realidade empírica, 

cotidiana. Nesse caso, a comunicação valoriza os aspectos impessoais e anônimos dos 

interlocutores, e não as suas condições históricas e existenciais. Por outro lado, ainda no nível 

do impessoal, ele identifica uma comunicação que se dá pelos enunciados científicos. Nessa 

espécie de comunicação, o seu valor é sempre relativo, pois expressa apenas um ponto de 

vista, um aspecto ou corte do real. Em síntese, Jaspers considera esse modo de comunicação 

muito mais uma maneira de transmitir do que, realmente, comunicar.  

 

A verdadeira comunicação para ele se estabelece em um sentido absoluto e não 

relativo. Portanto, a comunicação enquanto validade existencial não pode, simplesmente, ser 

uma objetividade impessoal, racional ou empírica. Ao considerar essas questões em Jaspers, 

Hersch comenta que a comunicação verdadeira  

 

É a comunicação existencial, a de uma existência que procura comunicar-se com outra. Neste 
caso, não é mais a realidade empírica, nem a validade geral que conta, é a existência, os seus 
possíveis, a sua verdade, a sua situação, o seu enraizamento, o seu absoluto. Mesmo que, 
aparentemente, na conversa se usem dados objetivos, estes são apenas meios de expressão, 
uma espécie de prova a que uma existência submete a outra e, através da qual, ela própria se 
questiona. (1982, p. 23) 
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Ao defender a necessidade de uma educação que pudesse levar à população brasileira 

a superar as suas atitudes ingênuas e adquirir uma consciência crítica que lhes permitissem 

novas atitudes, caracterizadas por situações existenciais que estimulassem o debate 

desafiador, Freire propõe, em Educação como Prática da Liberdade, uma educação alicerçada 

na dialogicidade. Para ele, a resposta “parecia estar num método ativo, dialogal, crítico e 

criticizador”, e em seguida reafirma: “Somente um método ativo, dialogal, participante 

poderia fazê-lo” (2003a, p. 115). A influência de Jaspers fica evidente a partir do momento 

em que Freire apresenta o diálogo como um fundamento de sua pedagogia e esclarece: 

 

E o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e 
gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. 
Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com 
amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, 
então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. (idem) 
 
 

Essa discussão, em torno do diálogo, é ampliada em Pedagogia do Oprimido – como 

também no livro Conscientização –, em que Freire faz uma análise mais aprofundada sobre o 

diálogo e apresenta, de forma explicativa, o amor, a humildade, a fé nos seres humanos, a 

esperança e o pensamento crítico como dimensões constitutivas do diálogo. Essas abordagens 

corroboram, ainda mais, a influência do pensamento de Karl Jaspers na concepção freireana a 

respeito dessa categoria.  Logo adiante, ainda em Educação como Prática da Liberdade, cita 

Jaspers para esclarecer o sentido e a importância que tem a ação dialógica na formulação de 

sua pedagogia – esta mesma citação aparece em Educação e Mudança, p. 68, 69, em que ele 

desenvolve os mesmos argumentos para afirmar a importância do diálogo. 

 

‘O diálogo é, portanto, o indispensável caminho’, diz Jaspers, ‘não somente nas questões 
vitais para a nossa ordenação política, mas em todos os sentidos do nosso ser. Somente pela 
virtude da crença, contudo, tem o diálogo estímulo e significação: pela crença no homem e 
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nas suas possibilidades, pela crença que somente chego a ser eu mesmo quando os demais 
também chegam a ser eles mesmos’.   (ibidem, p. 116)22 
 

 

Afirma, em seguida, a necessidade de uma pedagogia da comunicação como 

contraposição ao caráter desamoroso e acrítico do antidiálogo. 

 

O antidiálogo que implica numa relação vertical de A sobre B, é o oposto a tudo isso. É 
desamoroso. É acrítico e não gera criticidade, exatamente porque desamoroso. Não é 
humilde. É desesperançoso. Arrogante. Auto-suficiente. No antidiálogo quebra-se aquela 
relação de ‘simpatia’ entre seus pólos, que caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo 
não comunica. Faz comunicados23. (ibidem) 
 
 

Contudo, em Educação e Atualidade Brasileira, já aparece a afirmação do diálogo 

como um compromisso do ser humano com a sua própria existência e como fruto de uma 

consciência capaz de apreender a realidade de modo problematizado e crítico. Nesse caso, o 

diálogo se concretiza quando o ser humano supera a sua esfera biologicamente vital, ou seja, 

apenas vive, e amplia seus espaços de captação da realidade para poder, efetivamente, existir. 

“Por isso mesmo é que existir é um conceito dinâmico. Implica uma dialogação eterna do 

homem com o homem, do homem com a circunstância. Do homem com o seu criador. Não há 

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

consciência transitiva” (FREIRE, 2001, p. 35). Essa análise é ampliada em Educação como 

Prática da Liberdade, em que ele faz referências à base cultorológica do Brasil para 

caracterizar a sociedade predominantemente dependente e silenciosa, o que contribuiu para 

gerar o que ele definiu de ‘mutismo’ brasileiro. “As sociedades a que se nega o diálogo – 

                                                
22 Bem como no caso de Buber, Freire também não se identifica por inteiro com o pensamento de Jaspers. Uma 
das diferenças principais se encontra, de novo, no campo da mudança política, que para Jaspers se configura 
mais por uma mudança de democracia “de baixo para cima”, começando com a participação da população nas 
decisões mais próximas da vida cotidiana na comunidade, posição inspirada por sua aluna e posterior 
interlocutora, Hannah Arendt, que, por sua vez, assimilou muitos aspectos da filosofia política de Rosa 
Luxemburg. Jaspers não acreditou numa mudança revolucionária a partir de um movimento de massa ou de uma 
modificação do modo de produção.  
23 Freire cita: Karl Jaspers, Razão e Anti-Razão do Nosso Tempo. 
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comunicação – e, em seu lugar, se lhes oferecem ‘comunicados’, resultantes de compulsão ou 

‘doação’, se fazem preponderantemente ‘mudas’. O mutismo não é propriamente inexistência 

de resposta. É resposta a que falta teor marcadamente crítico” (2003a, p. 77).  

 

A concepção que engendra a teoria da ação antidialógica é desenvolvida por Freire 

como base para justificar os aspectos socioeducativos que contribuem para a desumanização 

dos seres humanos. É por essa razão que ele aborda a concepção bancária da educação como 

um elemento de dominação na prática educativa que contribui, absolutamente, à 

inviabilização do diálogo autêntico e à alienação dos/as educandos/as. Para ele, não há 

educação comprometida com a libertação das pessoas se não houver uma sólida convicção de 

que é através do diálogo que os seres humanos confirmam a sua existencialidade. Em 

Pedagogia do Oprimido, Freire apresenta o diálogo como contraposição à prática bancária da 

educação e recorre a Jaspers para argumentar que  

 

Ao contrário da ‘bancária’, a educação problematizadora, respondendo à essência do ser da 
consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e existencia a comunicação. 
Identifica-se com o próprio da consciência que é sempre ser consciência de, não apenas 
quando se intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si mesma, no que Jaspers 
chama de ‘cisão’. Cisão em que a consciência é consciência de consciência. 
Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, 
ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir ‘conhecimentos’ e valores aos educandos, 
meros pacientes, à maneira da educação ‘bancária’, mas um ato cognoscente. (1987a, p. 
67,68) 
 

  

A discussão em torno do diálogo é a questão predominante em Pedagogia do 

Oprimido. Não apenas por Freire dedicar um capítulo próprio (capítulo 3) para analisar o 

sentido, as características e as dimensões que fundamentam essa categoria, mas porque toda a 

estrutura do livro privilegia, praticamente, os aspectos relacionados à dialogicidade, ora para 

explicitar a natureza antidialógica e bancária da educação (capítulo 2); ora para desenvolver 
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uma análise critica dos aspectos que caracterizam a teoria da ação antidialógica e a teoria da 

ação dialógica (capítulo 4). 

 

O diálogo é explicitado por Freire como uma exigência existencial dos seres humanos, 

pelo fato de que é através dele que homens e mulheres, em comunhão, pronunciam o mundo, 

e, ao ser pronunciado, o mundo se transforma e se recria, do mesmo modo os seres humanos 

se transformam e se recriam,  na perspectiva de sua humanização. No entanto, ele esclarece 

que não há diálogo entre os que buscam a afirmação da humanização e os que não querem a 

pronúncia do mundo. Sendo a dominação um modo de gerar formas inautênticas de pensar e 

de existir, não é, portanto, possível uma relação dialógica caracterizada por esses 

antagonismos. Ele afirma que o diálogo, por essa razão, não se realiza entre ações 

inconciliáveis. (1987a, p. 79; 1983, p. 43).  

 

A teoria da ação dialógica, caracterizada por elementos que contribuem para a 

construção da humanização, fundamenta-se na comunhão entre as pessoas como alternativa 

para suplantar a condição de dominação e opressão em que se encontram homens e mulheres. 

Dessa forma, Freire apresenta como seus aspectos caracterizadores a co-laboração, a união, a 

organização e a síntese cultural.  

 

 A co-laboração encontra seu fundamento no diálogo. Baseado na filosofia buberiana 

da relação dialógica entre o EU e o TU, Freire afirma que a co-laboração é o encontro entre os 

sujeitos, através de uma relação dialógica que supera qualquer possibilidade de dominação 

entre os mesmos. A co-laboração, no sentido mais freireano, que é comunhão, exige o 

desvelamento do mundo, através da práxis libertadora assumida entre os sujeitos para a 
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pronúncia do mundo e transformação da realidade. Deve-se, contudo, levar em consideração 

que, mesmo ambos insistindo na ausência de dominação no diálogo, para Buber, a 

repercussão do mesmo é indireta e espontânea, para Freire tem uma direção definida e precisa 

contribuir diretamente na ação revolucionária. 

 

A união para a libertação, como mais uma característica da ação dialógica, é uma 

resposta à ação divisória instituída pelas elites dominantes e opressoras e atua na perspectiva 

da unidade das classes populares. A união dos oprimidos implica num ato de adesão à práxis 

que transforma as estruturas sociais injustas e exige dos mesmos uma consciência de classe. A 

luta pela união significa o rompimento com a ideologia da opressão que aliena e mitifica a 

realidade e mantém os oprimidos temerosos de sua própria liberdade, pois, imersos nessa 

condição de aderência a essa mesma realidade, não conseguem dela tomar distância para 

refazê-la em seu favor. Para realização da união dos oprimidos, Freire afirma que “é 

imprescindível uma forma de ação cultural através da qual conheçam o porquê e o como de 

sua ‘aderência’ à realidade que lhes dá um conhecimento falso de si mesmos e dela” (1987a, 

p. 172). 

 

A organização das classes populares como uma característica da teoria da ação 

dialógica é apresentada por Freire como o oposto antagônico da manipulação, enquanto 

condição própria ao ato de dominação. A organização é um desdobramento do processo de 

unidade das classes populares, por essa razão Freire alerta que “na teoria dialógica da ação, a 

organização jamais será a justaposição de indivíduos que, gregarizados, se relacionem 

mecanicistamente” (ibidem, p. 176). O objetivo maior da organização é contribuir com o 

processo de libertação. Por isso, a organização “é o momento altamente pedagógico, em que a 

liderança e o povo fazem juntos o aprendizado da autoridade e da liberdade verdadeiras que 
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ambos, como um só corpo, buscam instaurar, com a transformação da realidade que os 

mediatiza” (ibidem, p. 178). 

 

Quanto à síntese cultural, característica essencial da teoria da ação dialógica, Freire a 

considera em oposição às características da ação cultural antidialógica, que pretendem a 

manutenção das estruturas sociais desumanizantes. Enquanto esta serve à manipulação, à 

conquista e à dominação, a síntese cultural serve à organização e à libertação de homens e 

mulheres. Dessa maneira, a síntese cultural se opõe à invasão cultural porque assume uma 

posição de integração e parte do princípio que é atuando com, através de uma relação 

democrática em que predomina a dialogação entre os sujeitos, que se pode superar os 

processos de dominação estabelecidos.  

 

A síntese cultural capta a visão de mundo do povo em suas mais diversas formas de 

expressão, levando em conta os seus anseios, as suas esperanças, as suas dúvidas, as suas 

crenças, os seus projetos de vida e as suas desesperanças e fatalismos, as percepções de si 

mesmos, ou seja, a totalidade que constitui, além de sua visão de mundo, o seu próprio modo 

de ser, por isso mesmo é que se realiza como síntese que, ao apreender criticamente o 

conhecimento dessa realidade, se concretiza como ação cultural para a libertação. 

 

A dialogicidade se constitui, na afirmação de Freire, como o caminho possível para a 

realização do humanismo autêntico, por ser ele o elemento que abre as possibilidades de 

enfrentamento às expressões de dominação e desumanização que contradizem e inviabilizam 

a afirmação da alteridade das pessoas. Em Extensão e Comunicação?, essa posição é 

corroborada na afirmação de que o humanismo autêntico tem que ser dialógico. 
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E ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se descomprometidamente 
dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não 
sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a 
razão pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, 
está excluído de toda relação na qual alguns homens sejam transformados em ‘seres para 
outro’ por homens que são falsos ‘seres para si’. É que o diálogo não pode travar-se numa 
relação antagônica. (1983, p. 43) 
 

 

O sentido do diálogo como o caminho necessário para a realização da humanização é 

enfaticamente considerado por Freire em suas obras. O reconhecimento de que o diálogo é 

uma necessidade existencial que evidencia o encontro dos seres humanos para designar a 

pronúncia do mundo e, dessa forma, contribuir para a libertação dos mesmos, se funda na 

idéia da inconclusão do ser humano e no sentido de que a realidade é mutável e, portanto, uma 

educação criticizadora que se contraponha à educação bancária, alicerçada na concepção 

dialógica, pode ser o instrumento capaz de viabilizar o processo de construção da 

humanização da humanidade. No livro Conscientização, Freire comenta: 

 

E já que o diálogo é o encontro no qual a reflexão e a ação, inseparáveis daqueles que 
dialogam, orientam-se para o mundo que é preciso transformar e humanizar, este diálogo não 
pode reduzir-se a depositar idéias em outros, não pode também converter-se num simples 
intercâmbio de idéias a serem consumidas pelos permutantes. Não é também uma discussão 
hostil, polêmica entre os homens que não estão comprometidos nem em chamar ao mundo 
pelo seu nome, nem na procura da verdade, mas na imposição de sua própria verdade... 
(1980, p. 83) 
 
 

 Freire, cada vez mais, vai desenvolvendo uma dimensão conceitual do diálogo na 

perspectiva da ação educativa que se estabelece na sala de aula, através da relação 

epistemológica entre educador/a-educando/a. Para ele, um papel fundamental da relação 

dialógica na sala de aula é o de propiciar aos/as educandos/as o desenvolvimento da 

compreensão crítica do objeto cognoscível através da reflexão compartilhada entre os sujeitos 

cognitivos do processo pedagógico. Nesse caso, mesmo reconhecendo a necessária ação 

diretiva que deve ser assumida pelo/a educador/a, Freire deixa claro que o objeto de estudo 
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não é propriedade do/a mesmo/a, que nessa situação apenas o concederia aos/às educandos/as, 

mas, “em vez dessa afetuosa dádiva de informação aos estudantes, o objeto a ser conhecido 

medeia os dois sujeitos cognitivos” (FREIRE, 1986, p. 124). Assim, o diálogo é a 

corporeificação da radicalidade democrática que se instaura na sala de aula em favor de uma 

ação transformadora e libertadora, exatamente porque implica na ausência do autoritarismo. 

Isso não quer dizer que o/a educador/a dialógico/a deve abdicar do seu conhecimento para se 

relacionar em condições de igualdade com os/as educandos/as, o que seria basismo e 

espontaneísmo. Ao contrário dessa atitude, para atuar pedagogicamente na perspectiva da 

transformação, alerta Freire, a ação educativa dialógica “implica responsabilidade, 

direcionamento, determinação, disciplina, objetivos” (FREIRE, 1986, p. 127). Ele defende 

uma perspectiva pedagógica do diálogo que rompa com qualquer forma de autoritarismo, 

mas, ao mesmo tempo, que não se converta em uma desobrigação epistemológica na qual 

prevaleça o espontaneísmo e a licenciosidade. 

 

Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo do professor ou da professora. 
A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se pensa, a possibilidade do ato de 
ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, que se completa e se sela no outro, o de aprender, 
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.(1992, p. 118) 
 

 

É nesse sentido que ele apresenta uma compreensão de diálogo como uma atitude dos 

seres humanos diante da realidade para reinventá-la, ao mesmo tempo em que se reinventam 

como seres que ampliam, continuamente, as suas capacidades comunicativas. Essas questões 

são amplamente conversadas entre Paulo Freire e Ira Shor, no livro dialogado Medo e 

Ousadia. Naquela ocasião, Freire dizia que  
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deveríamos entender o ‘diálogo’ não como uma técnica apenas que podemos usar para 
conseguir obter alguns resultados. Também não podemos, não devemos entender o diálogo 
como uma tática que usamos para fazer dos alunos nossos amigos. Isto faria do diálogo uma 
técnica para a manipulação, em vez da iluminação. Ao contrário, o diálogo deve ser 
entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos. É parte 
do nosso progresso histórico do caminho para nos tornarmos seres humanos. (...) isto é, o 
diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres humanos se 
transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em 
que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem. 
(1986, p. 122,123) 
 

 

Essas reflexões tornam-se freqüentes nos últimos trabalhos escritos por Freire. Ao 

analisar o diálogo pedagógico na sala de aula, ele ressalta a sua relação com a curiosidade 

ingênua e a curiosidade epistemológica, e, conseqüentemente, o compromisso que tem os/as 

educadores/as dialógicos/as com a construção dessa curiosidade epistemológica. À Sombra 

desta Mangueira traz a reflexão de que 

 

A relação dialógica é o selo do processo gnosiológico: não é favor nem cortesia. A seriedade 
do diálogo, a entrega à busca crítica não se confunde com tagarelice. Dialogar não é 
tagarelar. Por isso pode haver diálogo na exposição crítica, rigorosamente metódica, de um 
professor a que os alunos assistem não como quem come o discurso, mas como quem 
apreende a sua intelecção. (1986, p. 122,123) 
 

 

Estas reflexões, apoiadas nas diversas citações acima, contribuem para a afirmação de 

que é a partir dos meados da década de 80, principalmente, que Freire incorpora, mais 

enfaticamente, à discussão sobre o diálogo, elementos e aspectos relacionados ao quefazer 

educativo na sala de aula, como a relação educador/a-educando/a e suas nuances político-

pedagógicas, escolha dos conteúdos programáticos, currículo, formação de professor/a, 

relação entre curiosidade ingênua e curiosidade epistemológica no processo gnosiológico, por 

exemplo. Certamente, o entendimento aqui não é o de que esses temas são novos no discurso 

freireano, basta verificar a própria formulação e exposição de vivências dos círculos de 

cultura realizados por Freire nas décadas de 50 e 60.  
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O que se quer destacar é o fato de que ele mantém a base conceitual político-filosófica 

da concepção de diálogo desenvolvida a partir de Educação como Prática da liberdade, 

principalmente influenciada por Jaspers, passando por contribuições do pensamento de Marx 

– dominação/libertação como resultado da relação de luta de classes – e de Gramsci – senso 

comum e senso filosófico para expressar o sentido de saber popular e saber epistemológico – 

até a incorporação dos elementos apresentados acima. De modo bastante categórico, Freire 

enfatiza, entre outras questões, o rigor epistemológico necessário da educação dialógica que 

deve haver na relação de cognoscibilidade entre educador/a e educando/a, o seu papel 

transformador e humanizador enquanto diálogo pedagógico e a dimensão política e ideológica 

dessa mesma educação. Dialogando com Ira Shor, Freire, ao considerar essas questões, 

apresenta uma de suas melhores conceituações sobre o diálogo pedagógico: 

 
 
O que é o diálogo, nesta forma de conhecimento? Precisamente essa conexão, essa relação 
epistemológica. O objeto a ser conhecido, num, dado lugar, vincula esses dois sujeitos 
cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo é a confirmação conjunta do 
professor e dos alunos no ato comum do conhecer e re-conhecer o objeto de estudo. Então, 
em vez de transferir o conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse fixa do 
professor, o diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto. (1986, p. 124) 
 

 

Conseqüentemente, ao abordar os fundamentos da concepção dialógica da educação, 

Freire também aborda os aspectos de sua antinomia, a educação antidialógica – questões que 

foram amplamente trabalhadas em suas últimas obras, com já foi afirmado, e que podem ser 

verificadas nos livros Medo e Ousadia; Professora Sim, Tia Não; À Sombra desta Mangueira; 

Pedagogia da Autonomia, além de Pedagogia da Esperança e Política e Educação, nos quais 

Freire amplia e discute o diálogo dentro de uma abordagem da radicalidade democrática, 

incorporando a essas questões o conceito de multiculturalidade/unidade na diversidade como 

possibilidade de uma sociedade efetivamente democrática. 
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4.3. Utopia 

 

 

O sentido maior da pedagogia freireana se encontra na afirmação de que os seres 

humanos, pela sua inconclusão, e pelo fato de terem consciência disso, são seres de 

permanente movimento de busca, em direção à realização do ser mais, que é a sua vocação 

ontológica. Sendo a educação uma manifestação exclusivamente humana, ela pode, de acordo 

com a sua concepção, colocar-se a favor da manutenção da realidade, pela sua prática 

bancária, imobilista, fixista. Para Freire, este modelo de educação compreende a história 

como algo acabado, determinado, fatalista, inexorável.  Em oposição a essa concepção, a 

educação problematizadora reconhece na inconclusão do ser a grande virtude da humanidade. 

Nela, a história é sempre possibilidade, um permanente mover-se. Daí que a educação 

libertadora considera sempre o caráter histórico da historicidade dos seres humanos. Daí que 

“o sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa pela 

ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica etc., que 

nos estão condenando à desumanização” (1992, p. 99). É nesse sentido que Freire afirma que 

a educação revolucionária necessita do sonho, da fé; é profética e esperançosa (1987a, p. 

72,73; 1992, p. 99,100; 1997, p. 97,98; 1999, p. 89,92; 2002, p. 80; 2004, p. 86; 2005, p. 87).  

 

Se a esperança se radica na inconclusão do ser, é preciso algo mais para encarná-la. É preciso 
assumir a inconclusão de que me torno consciente. Ao fazê-lo, ela se torna crítica e já não me 
pode faltar a esperança. A assunção crítica da minha esperança me insere necessariamente na 
busca permanente. O que me faz esperançoso não é tanto a certeza do achado. Mas mover-
me na busca. Não é possível buscar sem esperança; nem, tampouco, na solidão. (FREIRE, 
2005, p. 87) 
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São esses aspectos que fundamentam o sentido de utopia na pedagogia de Paulo 

Freire. Ele diz em À Sombra desta Mangueira que “a educação precisa tanto da formação 

técnica, científica e profissional, quanto do sonho e da utopia” (2005, p. 29). Desse modo, não 

há utopia sem sonho, sem esperança, sem fé. Esses aspectos são fundamentais para o 

entendimento da história como possibilidade, condição essencial para a afirmação da utopia. 

“A matriz da esperança é a mesma da educabilidade do ser humano: o inacabamento de seu 

ser de que se tornou consciente” (FREIRE, 2000, p. 114). No entanto, a utopia implica em 

outros aspectos para, de fato, tornar-se práxis revolucionária na perspectiva da transformação 

do mundo.  

 

É possível identificar no personalismo cristão, principalmente de Emmanuel Mounier, 

como afirmado anteriormente neste trabalho, influências conceptuais para a formulação do 

sentido de utopia em Freire. Mounier apresenta uma visão valorativa de esperança, de 

afetividade, de amor, de liberdade, como perspectiva utópica e condição para uma sociedade 

mais humana e solidária, tendo como base o reconhecimento da pessoa na própria história. 

Esses mesmos aspectos são assumidos por Freire em sua pedagogia. Mounier afirma que “se 

as pessoas não são mais do que brotantes liberdades, rigorosamente solitárias, não pode haver 

entre elas uma história; são outras tantas histórias incomunicáveis. Há uma história porque há 

uma humanidade.” E completa: “Mas se o destino desta história está de antemão fixo não 

pode haver liberdade” (2004, p. 97). 

 

Mas é também no marxismo que se verificam contribuições significativas para o 

sentido de utopia em Freire. A afirmação da utopia como práxis revolucionária, enquanto 

denúncia e anúncio, a ser assumida pelas classes dominadas; o sentido de unidade dialética 
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para significar o movimento de ação-reflexão que conduz a utopia através do compromisso 

histórico, por exemplo, mostram bem essa contribuição. 

 

Em Conscientização, Freire define utopia como um ato de conhecimento, sendo, 

portanto, resultado de uma consciência crítica que, ao desvelar o mundo, compreende que é 

através da intervenção humana que a realidade se transforma. Dessa maneira, a utopia é algo 

realizável, nada tem a ver com idealismo ingênuo. Implica em práxis; “é a dialetização dos 

atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a 

estrutura humanizante” (FREIRE, 1980, p. 27). Esse processo denúncia-anúncio está 

relacionado ao tempo histórico, que, sendo possibilidade, demanda um compromisso histórico 

com o tempo necessário de transformação. 

 

Freire apresenta uma abordagem – na mesma linha conceitual formulada no livro 

Conscientização – dessa categoria em Ação Cultural para a Liberdade, considerando a utopia 

dentro da mesma perspectiva da dialetização entre denúncia-anúncio, como um ato de 

conhecimento crítico. No entanto, incorpora novos aspectos ao seu entendimento político-

educativo sobre a utopia. Nesse livro, ele afirma que o caráter utópico da pedagogia 

libertadora é tão permanente quanto o próprio processo educativo, quer dizer, é muito mais 

que o ato de conhecimento que se instaura entre os atos de denúncia e de anúncio, tendo em 

vista que esse caráter utópico deve mover-se na própria dinâmica histórica da realidade que, 

ao se fazer/refazer, está sempre sendo.  

 

Dessa maneira, a condição de dominação que gera a dependência e a opressão, 

expressão de uma sociedade de classes, deve ser superada na medida em que as classes 
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oprimidas assumam, concretamente, o ato de denúncia e anúncio como forma de intervenção. 

É, então, nesse contexto de dominação e dependência como resultado de uma sociedade de 

classes, que Freire localiza a sua pedagogia humanizadora, utopicamente comprometida com 

a transformação do mundo e com a libertação dos seres humanos. Ao afirmar o caráter 

utópico de sua pedagogia, esclarece que ela é  

 

Utópica, não porque se nutra de sonhos impossíveis, porque se filie a uma perspectiva 
idealista, porque implicite um perfil abstrato de ser humano, porque pretenda negar a 
existência das classes sociais ou, reconhecendo-a, tente ser um chamado às classes 
dominantes para que, admitindo-se em erro, aceitem engajar-se na construção de um mundo 
de fraternidade. 
Utópica porque não ‘domesticando’ o tempo, recusa um futuro pré-fabricado que se instalaria 
automaticamente, independente da ação consciente dos seres humanos. 
Utópica e esperançosa porque, pretendendo estar a serviço da libertação das classes 
oprimidas, se faz e se refaz na prática social, no concreto, e implica na dialetização da 
denúncia e do anúncio, que têm na práxis revolucionária permanente, o seu momento 
máximo. (1982, p. 58,59) 
 

 

A partir da década de 90, Freire torna a utopia um assunto recorrente em seus livros, 

aborda-o, mais intensamente, como esperança, fé, sonho, história como possibilidade – essas 

abordagens podem ser conferidas em Pedagogia da Esperança; A Educação na Cidade; 

Política e Educação; À Sombra desta Mangueira; Professora Sim, Tia Não; Pedagogia da 

Autonomia; Pedagogia da Indignação, por exemplo –, sempre o considerando no contexto da 

prática político-educativa como forma de enfrentamento à ideologia fatalista do pragmatismo 

neoliberal. “Daí [enfatiza em Pedagogia da Autonomia], a crítica permanentemente presente 

em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível 

ao sonho e à utopia” (1996, p. 14). Contudo, é radical em sua crítica a essa postura 

mecanicista independentemente de sua origem ideológica: “A desproblematização do futuro 

numa compreensão mecanicista da história, de direita ou de esquerda, leva necessariamente à 

morte ou à negação autoritária do sonho, da utopia, da esperança” (idem, p. 73).  
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Crítica semelhante apresenta em Pedagogia da Indignação ao “profetizar” que “o 

presente ‘vitorioso’ do neoliberalismo é o futuro a que nos adaptaremos. Ao mesmo tempo 

que este discurso fala da morte do sonho e da utopia e desproblematiza o futuro, se afirma 

como um discurso fatalista” (2000, p. 123). É nesse mesmo sentido que argumenta, em 

Pedagogia da Esperança, que “a prática política que se funde numa concepção mecanicista e 

determinista da história jamais contribuirá para diminuir os riscos da desumanização dos 

homens e das mulheres” (1992, p. 100).  

 

Em sua crítica aos posicionamentos que tomam a história como algo intocável, 

inexorável, Freire leva em conta a relação objetividade-subjetividade para afirmar que não é 

possível uma educação libertadora, humanizante, a que falte um desses aspectos. Desse modo, 

a superação dessas posições, classificadas por ele de antidialéticas, significa romper com o 

otimismo “ingênuo que tem na educação a chave das transformações sociais, a solução para 

todos os problemas; de outro, o pessimismo, igualmente acrítico e mecanicista de acordo com 

o qual a educação, enquanto supra-estrutura, só pode algo depois das transformações infra-

estruturais” (1997, p. 96). Ou seja, nem objetivismo mecanicista, nem subjetivismo idealista. 
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4.4. Multiculturalidade 

 

  

A discussão sobre a multiculturalidade só aparece, efetivamente, nos escritos de Paulo 

Freire a partir da década de 90, mais precisamente nos livros Pedagogia da Esperança e 

Política e Educação, sendo que neste ele utiliza o termo “unidade na diversidade”. No entanto, 

não se deve concluir que essa temática, enquanto concepção político-filosófica, não estava 

presente em seus escritos anteriores. A dimensão humanista de seu pensamento incorpora, 

desde suas primeiras obras, os princípios ético-culturais, centrados na idéia de radicalidade 

democrática, que fundamentam a sua concepção de multiculturalidade. 

 

O fato de essa questão ter surgido apenas em seus últimos escritos representa uma 

mudança (no sentido dialético de superação) significativa em seu pensamento. Essa discussão 

está relacionada ao seu entendimento de radicalidade democrática e a perspectiva de pós-

modernidade progressista que ele assume diante do mundo, chegando a afirmar, inclusive, que 

“O que a pós-modernidade progressista nos coloca é a compreensão realmente dialética da 

confrontação e dos conflitos e não sua inteligência mecanicista” (1997, p. 14). Esta atitude 

contribuiu, significativamente, para que ele incorporasse, ou retomasse de modo mais 

enfático, temas da intersubjetividade humana, dentro de um otimismo crítico e de uma postura 

crítico-denunciadora das estruturas desumanizantes.  

 

Nessa perspectiva, ele afirma a necessidade de se reexaminar o papel da educação que, 

apesar de seus limites, é um instrumento fundamental na reinvenção do mundo.  É nesse 

sentido que ele escreve em Política e Educação que “Como processo de conhecimento, 

formação política, manifestação ética, procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a 
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educação é indispensável aos seres humanos e deles específica na História como movimento, 

como luta” (1997, p. 14). Assume com maior radicalidade, a partir da década de 80 e, 

principalmente, nos anos 90, uma postura crítica e contestadora contra o modelo neoliberal 

imposto às sociedades dependentes pelas elites dominantes, contra o discurso que afirmava o 

fim da história e das lutas de classes e à ideologia fatalista de recusa ao sonho e a utopia 

(FREIRE, 1992; 1996; 1997). A fala a seguir ilustra muito bem estas afirmações:  

 

Em lugar da decretação de uma nova História sem classes sociais, sem ideologia, sem luta, 
sem utopia, e sem sonho, o que a cotidianidade mundial nega contundentemente, o que temos 
a fazer é repor o ser humano que atua, que pensa, que fala, que sonha, que ama, que odeia, 
que cria e recria, que sabe e destrói, que é tanto o que herda quanto  o que adquire, no centro 
de nossas preocupações. (1997, p. 14) 
 
 

 A multiculturalidade surge, então, como uma ação de resistência às ideologias 

reprodutoras de discriminação e como possibilidade de construção de atitudes democráticas 

viabilizadoras de convivências sociais humanizadas entre as diversas culturas, na intenção da 

concretização da unidade na diversidade. É uma construção histórica, fruto de um processo de 

luta e embate social, não sendo, portanto, um fenômeno natural, espontâneo. No dizer 

freireano, implica na convivência democrática de diversas culturas num mesmo espaço social. 

Nessa direção, Freire afirma que a  

 

A multiculturalidade não se constitui na justaposição de culturas, muito menos no poder 
exacerbado de uma sobre as outras, mas na liberdade conquistada, no direito assegurado de 
mover-se cada cultura no respeito uma da outra, correndo risco livremente de ser diferente, 
sem medo de ser diferente, de ser cada uma ‘para si’, somente como se faz possível 
crescerem juntas e não na experiência da tensão permanente, provocada pelo todo 
poderosismo de uma sobre as demais, proibidas de ser. (1992, p. 156) 
 
 

 A realização da unidade na diversidade, que Freire afirma ser a grande utopia, implica 

numa luta em defesa de questões de classe, de etnia, de gênero, de credo, de ideologias e de 
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expressões e modos diferentes de ser de culturas diversas. A dimensão democrática é uma 

condição indispensável para a efetivação do processo de multiculturalidade, e isso significa 

dizer que é o diálogo a base de sua concretização. A luta mesma pela realização dessa unidade 

na diversidade já significa o início da construção da multiculturalidade (1992, p. 157). Ao 

analisar esse aspecto em Freire, Souza afirma que “O desafio é transformar essa 

pluriculturalidade ou diversidade cultural através da interculturalidade (diálogo crítico entre 

as culturas e das culturas), numa multiculturalidade” (2004b, p. 46,47). 

 

Freire situa a criação da multiculturalidade dentro de um horizonte utópico, por 

entender que a sua efetivação implica na ruptura de todas as formas de opressão e 

discriminação, inclusive das ideologias que reproduzem preconceitos e atitudes 

discriminatórias. Nesse sentido, destaca dois aspectos sem os quais afirma tornar-se 

impossível a superação das condições desumanizantes, que são, primeiro, a necessidade de 

uma compreensão crítica da história, que implica um processo de conscientização, e, em 

segundo lugar, projetos político-pedagógicos que atuem na perspectiva da transformação da 

própria realidade (1997, p. 34). 

 

A influência do existencialismo contribuiu para a sua compreensão da história como 

algo em permanente movimento, ou seja, um processo de criação e recriação, que ele 

denomina de história como possibilidade. Na medida em que ele considera a história como 

tempo de possibilidade e, conseqüentemente, como processo de libertação de homens e 

mulheres, tendo em vista que essa perspectiva rejeita qualquer entendimento da história como 

um futuro determinado, inexorável, marcado pala fatalidade e imobilidade, reconhece a 

educação, também, como possibilidade. Dessa maneira, se a história, numa visão crítica, é 
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possibilidade e processo que demanda libertação, a educação é, também, processo que conduz 

à libertação.  

 

A perspectiva de uma sociedade fundada numa relação de Multiculturalidade, como 

foi mencionado anteriormente, já pode ser verificada nos primeiros escritos de Freire, mesmo 

que ainda não tivesse uma formulação mais própria – e, ainda, sem essa terminologia – e a sua 

concepção  se apoiasse em pressupostos outros. A multiculturalidade, afirmada por Freire, 

implica na concretização da unidade na diversidade que possibilita a convivência pautada na 

liberdade conquistada e no direito assegurado de diferentes culturas num mesmo espaço 

social. Em Educação e Atualidade Brasileira essa perspectiva de convivência democrática 

entre os diversos grupos sociais, revestida de forte influência do personalismo de Mounier e 

da visão de democracia comunitária de Maritain, pode ser verificada na seguinte afirmação: 

 

... encaminharemos o nosso agir educativo no sentido da consciência do grupo, e não no da 
ênfase exclusiva do indivíduo. Sentimento grupal que nos é lamentavelmente ausente. As 
condições histórico-culturais em que nos formamos (...) nos levaram a essa posição 
individualista. Impossibilitaram a criação do homem ‘solidarista’, só recentemente 
emergindo das novas condições culturais que vivemos, mas indeciso nessa solidariedade e 
necessitando, por isso mesmo, de educação fortemente endereçada neste sentido. De 
educação que deve desvestir-se de todo ranço, de todo estímulo a esta cultorológica marca 
individualista, que dinamize, ao contrário, o espírito comunitário.  (1992, p. 156) 
 
 

Em Educação como Prática da Liberdade ele afirma “a necessidade de uma 

permanente atitude crítica, único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de 

integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e 

tarefas de sua época” (2003a, p. 52). É certo que ele não desenvolve, naquele momento, a 

formulação dessa categoria, o que ocorre a partir de Pedagogia da Esperança, no qual diz que 

“a multiculturalidade não se constitui na justaposição de culturas”, mas já apresentava uma 
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visão de multiculturalidade, se esta for percebida dentro da concepção de radicalidade 

democrática. 

 

No livro Conscientização, ao comentar sobre a tarefa que têm os seres humanos de 

transformarem as estruturas sociais injustas para realizarem a sua humanização, defende a 

relação necessária entre conscientização e utopia como caminhos possíveis a esse propósito. 

Nesse sentido, argumenta que “uma das respostas geniais é a da renovação cultural, esta 

dialetização que, propriamente falando, não é de ontem, nem de hoje, nem de amanhã, mas 

uma tarefa permanente de transformação” (1980, p. 28,29). A idéia de renovação cultural 

implica num processo de diálogo crítico entre as diversas culturas existentes e àquelas que 

vão se constituindo e se configurando no desenvolvimento da sociedade. Essas afirmações de 

Freire, ao longo de seus escritos, podem ser interpretadas como prenúncios do que ele, mais 

tarde, sistematizou como unidade na diversidade, que é, exatamente, a Multiculturalidade. 

 

Afirmar, no entanto, que a multiculturalidade localiza-se no horizonte da utopia, nada 

tem a ver com uma visão idealista e a-histórica, pois, sendo, para Freire, a utopia o realizável 

na perspectiva da ação histórica, porque ele a entende como práxis, esta afirmação implica no 

reconhecimento de que a luta pela permanente humanização exige a superação de estruturas 

sociais fundadas na divisão de classes, da imposição de culturas sobres outras e da evolução 

de uma convivência baseada na não aceitação dos diferentes para um modelo de sociedade em 

que prevaleça a diálogo crítico e solidário entre todas as culturas e povos. Dessa maneira, o 

reconhecimento da dimensão utópica do processo de multiculturalidade é, no entendimento 

defendido por Freire, uma criação histórica capaz de gerar uma sociedade democrática, e isso 

exige uma intervenção política e social através de práticas educativas libertadoras. 
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CAPÍTULO 5 – EDUCAÇÃO COMO AÇÃO CULTURAL PARA A 

HUMANIZAÇÃO 
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A humanização dos seres humanos exige uma práxis de homens e mulheres no mundo 

e com o mundo e nas suas relações consciência-mundo dentro da história, o que implica uma 

prática social da qual decorre uma ação educativa que reconhece essa história como um 

processo permanente de possibilidades e, portanto, os seres humanos como seres inconclusos 

num permanente estar sendo, e que está intencionada na perspectiva de uma ação libertadora. 

 

Esse reconhecimento da ação educativa de que o ser humano é um ser inconcluso, 

inacabado, é o que de fato possibilita, de acordo com Freire, um processo pedagógico e 

político autenticamente humanizador, pois, dessa forma, é possível um fazer educativo 

dialógico, esperançoso, problematizador, transformador. O reconhecimento de que as pessoas 

não são, mas estão sempre sendo, é a afirmação da crença de que os seres humanos são 

criadores/recriadores de sua própria história e que vão se fazendo nas suas relações históricas, 

sociais, políticas, culturais, afetivas etc. Esse é um aspecto primordial de um projeto 

socioeducativo que se proponha restaurador da humanização das pessoas. 

 

Para Freire, a concepção que engendra a prática educativa é determinante para o 

desenvolvimento de uma ação educativa desumanizadora ou para o estabelecimento de um 

processo educativo que liberta e humaniza as pessoas. Por isso, afirma que a concepção 

bancária, por ser imobilista e não reconhecer o caráter histórico e cultural dos seres humanos, 

não possibilita um processo de transformação das condições opressoras da realidade, mas 
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serve a sua manutenção. Ao considerar a relação antagônica entre as concepções bancária e a 

concepção problematizadora da educação, ele afirma que  

 

A primeira ‘assistencializa’; a segunda, criticiza. A primeira, na medida em que, servindo à 
dominação, inibe a criatividade e, ainda que não podendo matar a intencionalidade da 
consciência como um desprender-se ao mundo, a ‘domestica’, nega os homens na sua 
vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda, na medida em que, servindo à 
libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e ação verdadeiras dos homens 
sobre a realidade, responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da 
busca e da transformação criadora. (1987a, p. 89) 

 

 

Ao contrário da visão bancária, Freire concebe o conhecimento dentro de uma 

perspectiva dialética, sendo, portanto, uma construção social, fruto de um processo relacional 

entre os seres humanos e o mundo, marcado pelas condições espaço-temporais da história e da 

cultura. Nesse sentido, ele não aceita a afirmação de que há saberes melhores que outros, mas 

saberes diferentes e, dessa maneira, a escola deve reconhecê-los e considerar, no seu processo 

educativo, o saber da experiência feito dos/das educandos/as. Para ele, a atitude de subestimar 

ou de negar o saber produzido pelas classes populares, o saber do senso comum, o saber 

produzido pelas vivências e relações socioculturais, além de ser um erro científico, é uma 

atitude preconceituosa e de intolerância ideologicamente elitista. Por ouro lado, Freire adverte 

que não se pode cair no basismo ou “astúcia” de propor uma ação educativa que não supere o 

saber do senso comum e faça com que os/as educandos/as se aprisionem em torno de seu 

próprio saber.  Ele afirma, portanto, que a superação desse saber do senso comum para um 

saber cientificamente organizado deve partir do próprio saber do senso comum.   

 

Por essa razão, propõe, enfaticamente, um processo educativo problematizador que 

reconheça a historicidade e culturalidade dos homens e mulheres e que, exatamente por isso, 

firme-se, concretamente, enquanto ação cultural libertadora. Em diálogo com Myles Horton, 
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Freire comenta: “As pessoas têm ou não o direito de participar do processo de produzir o 

novo conhecimento? Estou certo de que um processo sério de transformação social da 

sociedade tem que fazer isso. É claro, essa transformação implica uma mudança nos meios de 

produção econômica. Implica uma participação muito maior das massas do povo no processo 

de poder” (2003b, p. 111). 

 

Uma ação educativa que sirva como processo humanizador tem que reconhecer nos 

seres humanos a sua capacidade de serem sujeitos históricos, relacionais, dialógicos, criadores 

de saberes – seres de integração, como diz Freire. Para isso, requer um processo de 

conscientização social e política que seja capaz de estabelecer uma ruptura com as estruturas 

sociopolíticas das sociedades opressoras, e essa intervenção transformadora que vai superando 

e eliminando as estruturas desumanizantes só pode ser viabilizada dentro de uma práxis 

revolucionária.  

 

Freire entende o processo educativo como prática política e cultural e por isso ela é 

sempre social e histórica, e nesse sentido tem que estar sempre endereçada aos seres humanos. 

Por essa razão, a prática educativa não é algo que se concretiza e se desenvolve apenas nos 

ambientes escolares, mas, além desses, se estendem aos espaços sociais em que ocorrem as 

mais diversas formas de convivências socioculturais. 

 

 
A filosofia humanista de Freire está essencialmente direcionada para os seres humanos 

que formam o grande contingente de excluídos da sociedade e das condições fundamentais de 

dignidade humana, mas não concebe um processo de libertação das classes oprimidas pela 

suplantação das classes opressoras. Não é derrotando os opressores que os oprimidos 

alcançarão a liberdade. Aqui, percebe-se a influência da filosofia cristã, e o próprio discurso 
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freireano corrobora tal afirmação. Veja-se, por exemplo, que Freire recorre a alguns termos 

próprios do pensamento cristão, e mais freqüentes na teologia da libertação, para dimensionar 

o sentido da sua pedagogia como: emancipação, libertação, páscoa, comunhão, já com uma 

forte denotação política, que trazem o sentido do projeto colocado para a humanidade que é o 

de realizar a sua vocação ontológica para o ser mais. Afinal, a maior tarefa de sua pedagogia é 

contribuir para que homens e mulheres construam permanentemente a sua humanidade.  

 

 A pedagogia freireana não pode ser amplamente compreendida se não se alcança a 

dimensão do conceito de luta de classe que nela está inserido. Freire, não assumindo uma 

atitude ortodoxa do marxismo, foi criticado por não ter utilizado em suas primeiras obras o 

conceito de luta de classe, e em Pedagogia do Oprimido de tê-lo feito muito vagamente; de 

não ter desenvolvido uma teoria histórica em torno de sua proposta político-educativa; como 

também não ter explicitado o conceito de oprimido. Em Pedagogia da Esperança, Freire refuta 

essas críticas da seguinte maneira: 

 

Em primeiro lugar, me parece impossível que, após a leitura da Pedagogia do Oprimido, 
empresários e trabalhadores, rurais ou urbanos, chegassem à conclusão, os primeiros, de que 
eram operários, os segundos, empresários. E isto porque a vaguidade do conceito de 
oprimido os tivesse deixado de tal maneira confusos e indecisos que os empresários 
hesitassem em torno de se deveriam ou não continuar a usufruir a ‘mais-valia’ e os 
trabalhadores em torno de seu direito à greve, como instrumento fundamental à defesa de 
seus interesses. (...) (1992, p. 89) 

 

 

Logo adiante, enfatiza: 

 

... Os autores e autoras de tais críticas, de modo geral, mesmo que nem sempre 
explicitassem, se incomodavam centralmente com alguns pontos. A já referida vaguidade do 
conceito de oprimido como do de povo, a afirmação que faço no livro de que o oprimido, 
libertando-se, liberta ao opressor, o não haver, como antes sublinhei, declarado que a luta de 
classes é o motor da história, o tratamento que eu dava ao indivíduo, sem aceitar reduzi-lo a 
puro reflexo das estruturas sócio-econômicas(sic), o tratamento que dava à consciência, à 
importância da subjetividade; o papel da conscientização que, na Pedagogia do oprimido, 
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supera, em termos de criticidade, o a ela atribuído em Educação como prática da liberdade;  
(...) 

Nunca entendi que as classes sociais, a luta entre elas, pudessem explicar tudo, (...) daí que 
jamais tenha dito que a luta de classes, no mundo moderno, era ou é o motor da história. 
Mas, por outro lado, hoje ainda e possivelmente por muito tempo, não é possível entender a 
história sem as classes sociais, sem seus interesses em choque. 

A luta de classes não é o motor da história mas certamente é um deles. (idem, p. 90,91 ) 

 

 

Freire, a partir de Marx, identifica no capitalismo a razão de ser das estruturas 

desumanizantes da sociedade, e isso contribui para que ele supere a sua concepção defendida 

em Educação como Prática da Libertação de que a superação das estruturas políticas e sociais 

se daria, basicamente, por um processo de participação da população na sociedade e pela 

consciência crítica via processo educativo, sem considerar, portanto, a relação de classes 

sociais e, conseqüentemente, a luta de classes. Ele comenta em Medo e Ousadia, em conversa 

com Ira Shor, meados da década de 80, a atitude de diretividade ou não do educador/a em sua 

relação com os/as educandos/as, que  

 

Devemos saber, ou pelo menos devemos esclarecer aqui, que não estamos caindo numa 
posição idealista, segundo a qual a consciência muda dentro de si mesma, através de um jogo 
intelectual dentro de um seminário. Mudamos nossa compreensão e nossa consciência à 
medida que estamos iluminados a respeito dos conflitos reais da história. A educação 
libertadora pode fazer isto – mudar a compreensão da realidade. Mas isto não é a mesma 
coisa que mudar a realidade em si. Não. Só a ação política na sociedade pode fazer a 
transformação social, e não o estudo crítico na sala de aula. As estruturas da sociedade – 
assim como o modo capitalista de produção – têm de ser mudadas, para que se possa 
transformar a realidade. (1986, p. 207) 
 

 

 Dessa forma, Freire acredita que o processo de humanização se constitui através da 

práxis educativa que se dá pela educação como tarefa libertadora, da mesma forma que 

defende a idéia de que a desumanização é fruto de uma educação opressora, alienante e 

dominadora. Mas reconhece, ao mesmo tempo, que a educação tem limites – Esse 

reconhecimento parece ser mais expressivo após a sua experiência como secretário de 
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educação da cidade de São Paulo – e sozinha não pode transformar as estruturas da sociedade. 

Por essa razão, assume a concepção marxista de que a infra-estrutura determina a 

superestrutura, com ressalvas de que há um movimento dialético de determinação nesse 

processo, como já foi explicitado anteriormente neste trabalho.  

 

O seu reconhecimento de que a educação tem limites é afirmado de forma positiva, 

esperançosamente utópica, exatamente porque, para ele, esse reconhecimento é, também, ao 

mesmo tempo o reconhecimento da educação como possibilidade e, conseqüentemente, a 

superação da visão imobilista e fatalista da educação e da história. No livro A Educação na 

Cidade, argumenta que “Quando a gente compreende a educação como possibilidade, a gente 

descobre que a educação tem limites. É exatamente porque é limitável, ou limitada ideológica, 

econômica, social, política e culturalmente, que ela tem eficácia” (1999, p. 91). Afirmação 

semelhante encontra-se em Política e Educação: “Não há prática educativa, como de resto 

nenhuma prática, que escape a limites. Limites ideológicos, epistemológicos, políticos, 

econômicos, culturais. Creio que a melhor afirmação para definir o alcance da prática 

educativa em face dos limites a que se submete é a seguinte: não podendo tudo, a prática 

educativa pode alguma coisa” (1986, p. 207). 

 

Daí que a posição comprometida de Paulo Freire com uma prática educativa 

libertadora, que se alimenta na sua crença contundente da vocação ontológica do ser humano 

para ser mais, contraste com a concepção determinista e fatalista da educação e da história. De 

acordo com Freire, “é que, no fundo, uma das radicais diferenças entre a educação como tarefa 

dominadora, desumanizante, e a educação como tarefa humanizante, libertadora, está em que a 

primeira é um puro ato de transferência de conhecimento, enquanto a segunda é ato de 

conhecer” (1982, p. 99). Esse processo se estabelece nas práticas educativas, escolares ou não, 
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de modo que a primeira é, sempre, opressora e a segunda, libertadora. Por isso, a educação, 

para ele, ser sempre um ato político. 

 

 É nesse sentido que se reconhece a posição categórica de Freire sobre a impossível 

neutralidade da educação. Lankshear (1998, p.136) apresenta um “esquema conceitual de 

Freire, entre domesticação, desumanização, objetividade e opressão; e entre libertação, 

humanização, subjetividade e liberdade”. Seguindo esta formulação, a educação pode ser um 

ato de opressão, na medida em que nega a humanidade dos homens e mulheres, ou um ato de 

libertação, quando se constitui numa ação cultural que afirma a vocação ontológica e histórica 

dos seres humanos para cada vez mais se tornarem humanos.  

 

 Pode-se, ainda, citar Lankshear (ibidem, p. 152) quando afirma que o modelo de 

educação problematizadora de Freire “é uma pedagogia para mudar as pessoas de uma 

consciência ingênua para uma consciência crítica”. Na perspectiva freireana, essa consciência 

crítica é um motor que possibilita a busca e o permanente processo de humanização de homens 

e mulheres. Por isso a afirmação de que “A libertação autêntica, que é a humanização em 

processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, 

mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo” (FREIRE, 1987a, p. 67). 

 

Segundo Aronowits (1998, p. 109), “Freire enfatiza a idéia da autolibertação, propondo 

uma pedagogia na qual a tarefa é abrir a humanidade intrínseca do oprimido. Aqui, a noção de 

vocação ontológica é idêntica à práxis universal e humanizadora de e pelos oprimidos, ao invés 

de para eles”. A idéia de libertação pode ser entendida como um partejamento, na qual Freire 

reclama a necessidade dos oprimidos terem a sua libertação, na medida em que assumam o ato 
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de autolibertação. Argumenta, portanto, que “A libertação, por isto, é um parto. E um parto 

doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela 

superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos” (1987a, p. 35). É 

nesse mesmo sentido que Freire é enfático na defesa do caráter dialógico na relação 

educador/educadora- educando/educanda, liderança-oprimido, ao afirmar que o diálogo é 

condição essencial para que se instaure um verdadeiro processo de libertação. Nesse sentido, 

afirma a necessidade da relação democrática entre liderança-oprimido, ou seja, que a liderança 

– ou educador/educadora – não fale para o oprimido – educando/educanda – mas com ele/ela. 

 

Todos esses aspectos – entre outros – constituem os princípios e concepções que 

corporificam a pedagogia freireana como ação cultural para a humanização. O ideário 

freireano que configura a sua pedagogia se coloca conceitual e ideologicamente como 

antinomia da ação cultural para a dominação, que está a serviço das classes dominantes. A 

educação como ação cultural libertadora, como defende Paulo Freire, não pode se limitar a 

uma prática educativa caracterizada pelo treinamento técnico, burocrático e funcionalista do 

conhecimento, limitando a capacidade criativa e crítica dos/as educandos/as, através de uma 

ação despolitizante e alienadora da compreensão da realidade. Ao contrário, a educação como 

ação cultural para a liberdade conduz a um processo de permanente conscientização, pois tem 

como base o conhecimento científico na intenção do desvelamento crítico da realidade, para, a 

partir de então, transformar-se em práxis humana transformadora. 

 

A dimensão humanizadora da pedagogia freireana não se localiza isoladamente em um 

aspecto, apenas, do seu pensamento, seja ele de natureza filosófica, política, antropológica, 

sociológica ou educativa. Por isso, somente na interconexão e no diálogo entre esses aspectos, 

é que é possível captar significativamente tal dimensão. Sendo, portanto, a dimensão 
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humanizadora fundamento da pedagogia freireana, espécie de fio articulador de todas as outras 

dimensões porque perpassa – e ao mesmo tempo se localiza – em cada uma delas, a grande 

tarefa de sua ação educativa é contribuir para a libertação dos seres humanos. Essa é a 

fundamental utopia freireana, que ele afirma, no início da década de 90, em conversa com 

Moacir Gadotti, a respeito da grande tarefa a ser assumida, nesses tempos, pelas pessoas: 

 

Acho que a tarefa mais fundamental que a gente tem por aí, neste fim de século, e 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. A árvore que cresce, que se inclina procurando o sol, em um 
movimento de liberdade, mas uma liberdade que está condicionada a sua espécie, a um 
impulso vital apenas. Difere-se um pouco da liberdade do animal. Hoje, nós nos perguntamos 
sobre a tarefa de libertação enquanto restauração da liberdade, ou enquanto invenção de uma 
liberdade ainda não permitida. Então, acho que essa vem sendo uma tarefa permanente, 
histórica. Não diria que é a maior tarefa, ou a única, mas é a tarefa central a que outras se 
juntarão. (FREIRE, 1999, p. 90,91)24 
 
 

É exatamente esta afirmação da libertação de homens e mulheres como tarefa central e 

permanente da educação, de uma educação que se constitua como ação cultural humanizadora, 

que faz da pedagogia freireana uma pedagogia vigorosa, de caráter utópico, esperançoso, 

político e dialógico, comprometido com as classes populares. Tarefa que exige uma ação 

denunciadora das condições histórico-sociais desumanizantes e anunciadora das possibilidades 

humanizantes. Esse é o aspecto que tem caracterizado o pensamento de Freire, desde as suas 

primeiras obras, e perpassado por toda a sua pedagogia. Ou seja, a tarefa da humanização dos 

seres humanos, que é a sua libertação, é o fundamento central de sua pedagogia. 

 

                                                
24 Scocuglia registra, em Freire, a mudança do termo liberdade para libertação, considerando não o valor 
semântico do termo, mas o seu teor político, a partir do momento em que ele incorpora em seu pensamento a 
concepção de luta de classes. Conferir em: SCOCUGLIA, Afonso Celso. A história das idéias de Paulo Freire e 
a atual crise de paradigmas. João Pessoa, Ed. Universitária/UFPB, 1997, p. 60,61. 
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O que se verifica, no entanto, são mudanças em sua base teórica, na medida em que ele 

vai incorporando contribuições conceituais de vertentes filosóficas diversas. Essas observações 

e análises são apresentadas no decorrer deste trabalho, e, como exemplos, serão destacadas 

algumas citações, de diversas obras, que objetivam ilustrar as afirmações acima. 

 

Em Educação como Prática da Liberdade, Freire propõe uma educação que pudesse 

inserir o povo no processo de participação social, de modo que pudesse passar de uma visão 

ingênua para uma percepção crítica. Afirma que  

 

Esta passagem, absolutamente indispensável à humanização do homem brasileiro, não 
poderia ser feita nem pelo engodo, nem pelo medo, nem pela força. Mas, por uma educação 
que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, 
sobre seu tempo, sobre sua responsabilidade, sobre seu papel no novo clima cultural da época 
de transição. Uma educação que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio poder de refletir 
e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento desse poder, na 
explicitação de suas potencialidades, de que decorreria sua capacidade de opção. Educação 
que levasse em consideração os vários graus de poder de captação do homem brasileiro da 
mais alta importância no sentido de sua humanização. (2003a, p. 66,67) 
 

 

Freire considerava, inicialmente, que o processo de humanização passava pela 

aquisição de uma percepção problematizadora da realidade, e que se localizava, basicamente, 

na consciência crítica a possibilidade de transformação social, como pode ser verificado na 

citação acima, posição que ele mesmo entendeu, posteriormente, como ingênua. Em 

Conscientização, ele considera a importância da ação cultural para a conscientização, como 

processo para a libertação, mas destaca que esse processo não se concretizará apenas pela 

intelecção, mas a partir de uma autêntica práxis transformadora:  

  

Estabeleceu-se uma relação explícita entre a ação cultural pela liberdade, na qual a 
conscientização é o objetivo principal, e a superação dos estados de consciência semi-
intransitivos e transitivo-ingênuos pela consciência crítica. Não se pode chegar à 
conscientização crítica apenas pelo esforço intelectual, mas também pela práxis: pela 
autêntica união da ação e da reflexão. (1980, p. 92) 
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Esse posicionamento de Freire acompanha o mesmo princípio reflexivo apresentado no 

livro Pedagogia do Oprimido, no qual ele apresenta a sua pedagogia libertadora dentro da 

perspectiva político-ideológica do marxismo. Dessa forma, a práxis revolucionária passa a ter 

importância basilar em sua concepção humanista. Ele declara que 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos 
distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 
comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, transformada a 
realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos 
homens em processo de permanente libertação. 
Em qualquer destes momentos, será sempre a ação profunda, através da qual se enfrentará, 
culturalmente, a cultura da dominação (1987a, p. 41,42). 
 

 

Com isso, verifica-se que a pedagogia do oprimido, enquanto ideário de uma educação 

que se coloca em defesa da emancipação permanente dos seres humanos, é uma ação político-

educativa que pensa o processo de libertação como um projeto de toda a humanidade, e não de 

parte dela, apenas. É nesse sentido que se discute a necessidade de educadores/as assumirem 

uma atitude de luta e resistência como uma tarefa efetiva na sua prática educativa. Isso implica 

numa reflexão sobre o quefazer educativo que é desenvolvido no interior da sala de aula – ou 

em qualquer espaço educativo – e, conseqüentemente, sobre os conteúdos programáticos da 

educação, enquanto objeto cognoscível a ser ensinado e aprendido, e sobre a relação entre os 

sujeitos cognoscentes. Freire reflete sobre a importância dessas questões e diz que a 

perspectiva idealista, autoritária, dogmática, mecanicista, bancária distorce a prática educativa, 

na medida em que a transforma em mero processo de transferência de conteúdos. Afirma, em 

Professora Sim, Tia Não, que a “nossa tarefa não se esgota no ensino da matemática, da 

geografia, da sintaxe, da história. Implicando a seriedade e a competência com que ensinemos 

esses conteúdos, nossa tarefa exige o nosso compromisso e engajamento em favor da 
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superação das injustiças sociais” (2002, p. 80) e, como aspectos necessários a uma ação 

educativa progressista e libertadora, em Pedagogia da Esperança, adverte da seguinte maneira: 

 

A primeira constatação que faço é a de que toda a prática educativa implica sempre a 
existência de sujeitos, aquele ou aquela que ensina e aprende e aquele e aquela que, em 
situação de aprendiz, ensina também, a existência do objeto a ser ensinado e aprendido – a 
ser re-conhecido e conhecido – o conteúdo, afinal. Na verdade, o conteúdo, por ser objeto 
cognoscível a ser reconhecido pelo educador ou educadora enquanto o ensina ao educando 
ou educanda que, por sua vez, só o aprende se o apreende, não pode, por isto mesmo, ser 
puramente transferido do educador ao educando. Simplesmente no educando depositado pelo 
educador. (1992, p. 109) 
 

 

Logo em seguida, esclarece que, 

 

Não há, nunca houve nem pode haver educação sem conteúdo, a não ser que os seres 
humanos se transformam de tal modo que os processos que hoje conhecemos como processos 
de conhecer e de formar percam seu sentido atual. (...) 
O problema fundamental, de natureza política e tocado por tintas ideológicas, é saber quem 
escolhe os conteúdos, a favor de quem e de que estará o seu ensino, contra quem, a favor de 
que, contra que. Qual o papel que cabe aos educandos na organização programática dos 
conteúdos; qual o papel, em níveis diferentes, daqueles e daquelas que, nas bases, 
cozinheiras, zeladoras, zeladores, vigias, se acham envolvidos na prática educativa da escola; 
qual o papel das famílias, das organizações sociais da comunidade local? (ibidem, p. 110). 
 

 

Freire apresenta elementos que apontam para uma possibilidade de convivência 

fundada na perspectiva da multiculturalidade na medida em que propõe uma relação de 

dialogicidade entre os diversos segmentos da sociedade, em que os papéis e identidades de 

cada segmento devem ser levados em conta e, legitimamente, respeitados – o que significa a 

efetivação de um processo de interculturalidade. Desse modo, a educação, como ação cultural 

humanizadora, pode dar uma fundamental contribuição para a construção de novas 

convivências, capazes de possibilitar a ascensão das classes populares a uma condição de 

dignidade humana, e a sala de aula deve ser um ambiente socioeducativo extraordinário para 

tal. Mas, para isso, as práticas educativas têm que romper radicalmente com as formas de 
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dominação histórico-ideológica e com as atitudes reprodutoras de discriminação que não 

admitem e nem reconhecem a presença das diferenças. Nessa perspectiva, Mészáros contribui, 

de modo significativo, ao afirmar que  

 

Sem um progressivo e consciente intercâmbio com processos de educação abrangentes como 
‘a nossa própria vida’, a educação formal não pode realizar as suas muito necessárias 
aspirações emancipadoras. Se, entretanto, os elementos progressistas da educação formal 
forem bem sucedidos em redefinir a sua tarefa num espírito orientado em direção à 
perspectiva de uma alternativa hegemônica à ordem existente, eles poderão dar uma 
contribuição vital para romper a lógica do capital, não só no seu próprio e mais limitado 
domínio como também na sociedade como um todo. (2005, p. 59) 
 

 

Nessa intenção, torna-se cada vez mais imprescindível para as classes populares 

incorporarem às formas de lutas novos processos organizativos e práticas pedagógicas que 

possam responder aos desafios da realidade contemporânea. A realização utópica da unidade 

na diversidade exige formas diferentes de criação e produção cultural dos grupos sociais 

subalternizados que expressem e reconheçam seus problemas, sonhos, sentimentos, gestos e 

atitudes de resistência como procedimentos legítimos na busca da realização de sua 

humanidade, e isso é tarefa de uma educação que se constitui como ação cultural para a 

humanização. 
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É de Merleau-Ponty a afirmação de que em vez de se falar em comportamento, é 

preciso, antes, falar em existência. Com isso ele quer dizer que, se não se considera, antes de 

tudo, o ser humano pela sua existência, mas pelo seu comportamento, é porque a condição 

intrínseca de ser humano de homens e mulheres ainda não tomou o seu devido lugar na própria 

existência humana. Esse aspecto é fundamental na compreensão da pedagogia de Freire, pois a 

dimensão antropológica de seu pensamento coloca, exatamente, o ser humano na sua condição 

de existência humana, e é a partir dessa compreensão que ele desenvolve a sua perspectiva de 

educação. 

 

 As diversas contribuições que Freire absorve em seu pensamento, que vão do 

personalismo cristão de Mounier e Maritain e do tomismo de Tristão de Ataíde até o marxismo 

e as visões marxistas da psicanálise de Erich Fromm, passando pela forte incorporação da 

filosofia existencialista e fenomenológica; além das visões do estruturalismo e das concepções 

isebianas e, mais especificamente, de Álvaro Vieira Pinto, até a visão de pós-modernidade 

crítica por ele assumida na década de 80, permitem a afirmação de que Freire é um autor que 

não se localiza teoricamente apenas em uma concepção filosófica ou política para construir o 

seu ideário político-pedagógico.  

 

Esse aspecto é significativo para a afirmação, neste trabalho, de que Freire não é, por 

essa razão, um autor eclético, como se poderia concluir numa análise mais apressada, mas um 
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autor que constrói, desde o início de seu pensamento pedagógico, uma base conceitual 

sedimentada em princípios filosófico-humanistas, e que vai incorporando no decorrer de sua 

obra novas contribuições de autores e correntes de pensamento progressistas para afirmar uma 

proposição político-pedagógica libertadora que pudesse ser desenvolvida concretamente por 

homens e mulheres como uma ação cultural no processo de transformação das estruturas 

sociais impeditivas da humanização dos seres humanos. Nesse sentido, Freire é um educador 

que não fincou seus pés em uma posição filosófica, política ou ideológica, como se estivesse 

engessado a uma concepção de mundo e dela não pudesse se afastar, mas um pensador que, em 

detrimento de suas crenças e concepções humanistas, incorporou, num processo dialético de 

superação do seu próprio pensamento, as várias contribuições que embasassem a formulação 

de sua pedagogia humanista denunciadora e anunciadora de um mundo mais humano.  

 

 Paulo Freire assume uma posição de radicalidade em defesa de uma educação 

problematizadora e dialógica alicerçada nos princípios democráticos, no intransigente respeito 

à diversidade das culturas, no rigor epistemológico do conhecimento. Advoga uma educação 

que se contrapõe às práticas autoritárias e antidialógicas e que, por isso mesmo, contribui com 

os processos de mudanças sociopolíticos que vão possibilitar a ascensão das classes populares 

a uma condição de dignidade humana. 

 

A perspectiva freireana de realização utópica da unidade na diversidade, na qual as 

práticas educativas, enquanto ação cultural libertadora, têm papel preponderante, implica na 

legitimação de formas de criação, produção e expressão cultural dos grupos sociais 

subalternizados, e isso tem a ver com as diversas formas de resistências instituídas na 

sociedade por esses grupos, principalmente aqueles gerados nos ambientes da contracultura, 

como respostas à massificação homogeinizante e descaracterizadora das identidades dos 
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grupos e movimentos sociais. É contra essa lógica neoliberal autoritária e de não 

reconhecimento das diferenças que Freire não contemporanizou mas assumiu em sua 

pedagogia uma tarefa revolucionária de denúncia e anúncio em favor da humanização, o que 

pode ser verificado em sua obra e, de certa forma, catalisado no seu conceito-princípio de 

multiculturalidade. 

 

Essa perspectiva de radicalidade democrática em seu pensamento, explicitada na sua 

proposição pedagógica de uma educação libertadora, “molhada” pela sua radicalidade 

esperançosa, encontra bases e fundamentos nos princípios político-filosóficos da inconclusão 

do ser como condição para tomar a história como tempo de possibilidade e, portanto, estar 

sempre sendo; da práxis humana como unidade dialética entre o pensar e o agir, ação-reflexão-

ação, como instrumento transformador das estruturas sociais injustas; da utopia, que sendo 

práxis, pode concretizar pelo anúncio e denúncia o sonho de um mundo mais humanizado; da 

intrínseca politicidade da educação, que elimina a possibilidade de um quefazer pedagógico 

neutro e desinteressado. 

 

Contudo, Freire assume uma posição crítica a respeito do papel transformador da 

educação. A sua tão citada afirmação de que a educação sozinha não transforma a sociedade, 

mas a sociedade sem a educação não pode ser transformada, clichê dos freireanos de última 

hora, é uma confirmação de que Freire reconhece os limites da educação. Porém, o 

reconhecimento desses limites não faz de Freire um educador pessimista, ao contrário, ele vê, 

exatamente, nesse aspecto uma de suas possibilidades de eficácia (1999, p. 91), o que o leva a 

afirmar que “em lugar do fatalismo imobilista, proponho um crítico otimismo que nos engaje 

na luta por um saber que, a serviço dos explorados, esteja à altura do tempo atual” (2005, p. 

43). 
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A crença radical de que os seres humanos têm a vocação ontológica para construir 

permanentemente a sua humanização é uma das razões primeiras para argumentar o caráter 

esperançoso que dá sentido ao horizonte utópico de sua pedagogia. Por isso, ele afirma a 

necessidade do sonho como condição para a concretização da ação revolucionária.  Esse 

aspecto não deve ser indutor de uma visão que afirme ser idealista a sua proposta político-

pedagógica. Isso porque o conceito de vocação ontológica, em Freire, implica no princípio de 

vocação histórica, que compreende o ser humano concretamente na realidade, e que, por sua 

vez, está absolutamente marcado pelas dimensões culturais, políticas e sociais. É nesse sentido 

que ele diz que 

 

Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma 
histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, 
dentro da história, se acha em permanente processo de tornar-se. 
Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, como sujeitos e objetos, mulheres 
e homens, virando seres da inserção no mundo e não da pura adaptação ao mundo, 
terminaram por ter no sonho também um motor da história. Não há mudança sem sonho 
como não há sonho sem esperança. (1992, p. 91) 
 

 

Outro aspecto a ser observado é o fato de Freire ter sido um educador que viveu seu 

tempo, e isso contribuiu de maneira significativa para que a sua pedagogia, ao longo do seu 

desenvolvimento, ganhasse organicidade dentro do contexto sociopolítico da realidade 

brasileira e mundial. A perspectiva de pós-modernidade assumida por ele, de modo crítico e 

progressista, contribuiu, inquietadoramente, para a incorporação, em seu posicionamento 

político-pedagógico, de temas da intersubjetividade humana e de aspectos comportamentais da 

cotidianidade brasileira – Pedagogia da Indignação e À sombra desta Mangueira são bons 

exemplos para confirmar estas afirmações. Essa visão crítico-otimista fortaleceu em Freire o 

sentido da importância de que a atitude de denúncia deve assumida por todos/as que atuam na 

perspectiva da humanização. Vale reafirmar que, nele, denúncia e anúncio formam uma 
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unidade dialética e, portanto, atuam como práxis. Nesse sentido, ele declara que “é imperioso 

mantermos a esperança mesmo quando a aspereza da realidade sugira o contrário. A este nível, 

a luta pela esperança significa denúncia, sem meias-palavras, dos desmandos, das falcatruas e 

omissões. Denunciado-os, despertamos nos outros e em nós a necessidade e também o gosto 

da esperança” (2005, p. 87). 

 

Em seus últimos livros, também se pode verificar, de modo contundente, sua discussão 

sobre a ética. Aliás, é em torno da ética que ele anuncia a necessidade de uma pedagogia que 

se contraponha a todo um movimento de degradação da dignidade humana, imposto pelo 

projeto neoliberal, que determina, de modo fatalista, como condição para a cidadania, uma 

ética de mercado, à qual Freire se opõe, e sugere um outro modo de relação humana, fundado 

no princípio que ele denomina de ética universal do ser humano. 

 

Este trabalho, na medida em que procurou compreender o sentido da humanização na 

pedagogia de Paulo Freire, elegeu como objeto de análise os aspectos caracterizadores da 

dimensão humanista em seu pensamento e, por conseqüência, os elementos instituidores dos 

processos de desumanização de homens e mulheres, de acordo com a visão freireana, 

considerando, nesse entendimento, o espectro conceitual político-filosófico basilar para a 

formulação de sua concepção humanista. 

 

Certamente não foi possível alcançar, neste trabalho, toda a amplitude do horizonte 

humanista do pensamento político-pedagógico freireano. Várias razões podem ser 

consideradas para tal questão. Pode-se dizer, principalmente, que essas razões são decorrentes 

das limitações teórico-conceituais do autor deste trabalho; dos limites impostos pela própria 

estrutura técnico-científica de uma dissertação; da vasta dimensão filosófica, política e 
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pedagógica que o tema apresenta; e da própria abordagem temática desenvolvida por Freire, 

tendo em vista que ele não trata o tema humanização de modo específico em uma obra ou em 

um momento específico de sua produção científica e, ainda, porque esse tema perpassa, em sua 

obra, por todas as outras categorias desenvolvidas por ele, não apenas como elemento 

articulador das mesmas, mas, principalmente, como fundamento e sentido maior de sua 

pedagogia, que é a humanização permanente de homens e mulheres. 

 

No entanto, os limites que se verificam neste trabalho, ao contrário de serem tomados 

como aspectos negativos em sua constituição e em seus resultados, são entendidos como 

potencialidades para que se vislumbrem novos horizontes interpretativos da obra freireana, 

tanto para criticá-lo ou para se opor a ele, tendo em vista que todos os posicionamentos que, 

por ventura, este trabalho possa estimular, serão significativos para a ampliação do 

entendimento crítico do pensamento pedagógico de Paulo Freire.  

 

Não custa lembrar, parafraseando Freire, a afirmação de que é exatamente pelo fato das 

coisas terem limites que elas têm eficácia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164

BIBLIOGRAFIA 

 

 
 
 

ARONOWITS, Stanley. O humanismo radical e democrático de Paulo Freire. In: 

MCLAREN, Peter. LEONARD, Peter. GADOTTI, Moacir (Orgs.). Paulo Freire: poder, 

desejo e memórias de libertação. Porto Alegre, Artmed, 1998. 

BEISIEGEL, Celso de Rui. Política e educação popular (A teoria e a prática de Paulo Freire 

no Brasil). São Paulo, Ática, 1992. 

BUBER, Martin. Eu e tu. São Paulo, Centauro, 2001. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo, Ática, 2005. 

DUSSEL, Enrique. Ética de la liberación – em la edad de la globalización y de la exclusión.                         

Petrópolis, RJ, Vozes, 1998. 

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São 

Paulo, Martins Fontes, 1999. 

FREIRE, Paulo. Educação e atualidade brasileira. São Paulo, Cortez/Instituto Paulo Freire, 

2001. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2003a. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987a. 

FREIRE, Paulo. A educação de adultos e as populações marginais: mocambos. (1958). In: O 

pensar e o fazer do professor Paulo Freire. Recife, Centro Paulo Freire – Estudos e 

Pesquisas, 1998. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação?  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983. 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1982. 



 165

FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo. Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1978. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire. São Paulo, Moraes, 1980. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo, 

Cortez: Autores Associados, 1985. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 1992. 

FREIRE, Paulo. Política e educação: ensaios.  São Paulo, Cortez, 1997. 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. São Paulo, Cortez, 1999. 

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não – cartas a quem ousa ensinar. São Paulo, Olho 

d’Àgua, 2002. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo, Paz e Terra, 1996. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo, 

UNESP, 2000a. 

FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. São Paulo, Olho d’Àgua, 2005. 

FREIRE, Paulo; MACEDO, Donaldo. Alfabetização: leitura da palavra leitura do mundo. Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 1990. 

FREIRE, Paulo; BETTO, Frei. Essa escola chamada vida: depoimentos ao repórter Ricardo 

Kotscho. São Paulo, Ática, 2004. 

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre educação: diálogos. Volume II.  Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1984. 



 166

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Aprendendo com a própria história. Volume I. Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1987b. 

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Aprendendo com a própria história. Volume II.  São 

Paulo, Paz e Terra, 2000b. 

FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia – O cotidiano do professor. Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1986. 

FREIRE, Paulo; HORTON, Myles. O caminho se faz caminhando: conversas sobre educação 

e mudança social. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2003b. 

FREIRE, Paulo. Sobre educação popular: entrevista com Paulo Freire. In: TORRES, Rosa 

Maria (org.). Educação popular: um encontro com Paulo Freire. São Paulo, Edições 

Loyola, 1987c. 

FREITAS, Marcos Cezar de. Álvaro Vieira Pinto: a personagem histórica e sua trama. São 

Paulo, Cortez: USF – IFAN, 1998. 

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997. 

HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Parte 1. Petrópolis, RJ, Vozes, 1992. 

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte II. Petrópolis, RJ, Vozes, 1997. 
HERMANN, Nadja. Hermenêutica e educação. Rio de Janeiro, DP&A, 2002. 

HERSCH, Jeanne. Karl Jaspers. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982. 

LANKSHEAR, Colin. Alfabetização funcional na perspectiva de Freire. In: MCLAREN, 

Peter. LEONARD, Peter. GADOTTI, Moacir (Orgs.). Paulo Freire: poder, desejo e 

memórias de libertação. Porto Alegre, Artmed, 1998. 

LIMA, Maria Nayde dos Santos e ROSAS, Argentina (Orgs.) Paulo Freire - Quando as idéias 

e os afetos se cruzam. Recife, ed. Universitária UFPE/Prefeitura da Cidade do Recife, 

2001.  



 167

MARITAIN, Jacques. Rumos da educação. Rio de Janeiro, Agir, 1968. 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. In: Manuscritos econômico-filosóficos e 

outros textos escolhidos. Coleção Os Pensadores.  São Paulo, Abril Cultural, 1974. 

MENDONÇA, Nelino Azevedo de. A multiculturalidade como processo humanizador na 

pedagogia de Paulo Freire. In: CONCEIÇÃO, Maia Francisca da; NETO, José 

Francisco de Melo (orgs.).  Aprimorando-se com Paulo Freire em dialogicidade. Recife, 

Bagaço – Centro Paulo Freire, 2006. 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo, Boitempo, 2005. 

MOUNIER, Emmanuel. O personalismo. São Paulo, Centauro, 2004. 

NOGARE, Pedro Dalle. Humanismos e anti-humanismos: introdução à antropologia 

filosófica. Petrópolis, RJ, vozes, 1994. 

OLIVEIRA, Admardo Serafim, et all. Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo. 

Edições Loyola. 1985. 

PALMER, Richard E. Hermenêutica. Lisboa, Edições 70, 1969. 

PELUSO, Luis Alberto. O projeto de modernidade no Brasil: o compromisso racionalista dos 

anos 70. Campinas, SP, Papirus, 1994. 

PINTO, Álvaro Vieira. Ciência e existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 

TORRES, Carlos Alberto. Leitura crítica de Paulo Freire. São Paulo, Edições Loyola, 1981. 

TORRES, Carlos Alberto. Diálogo com Paulo Freire. São Paulo, Edições Loyola, 1979. 

TORRES, Carlos Alberto. Pedagogia da luta: da pedagogia do oprimido à escola pública 

popular.  Campinas, SP, Papirus, 1997. 

TORRES, Rosa Maria (org.). Educação popular: um encontro com Paulo Freire. São Paulo, 

Edições Loyola, 1987. 



 168

REZENDE, Antonio Muniz de. Concepção fenomenológica da educação. São Paulo, Cortez: 

Autores Associados, 1990. 

RÖHR, Ferdinand. A ética pedagógica no pensamento de Martin Buber. XV EPENN, Anais. 

Maranhão, CD-ROOM, 2001. 

RÖHR, Ferdinand. Transcendência e Educação no pensamento de Karl Jaspers. XVI EPENN, 

Anais. Aracaju, SE, Editora da UFSE, CD-ROOM, 2003. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. São Paulo, Cortez: Autores Associados, 1985. 

SCOCUGLIA, Afonso Celso. A história das idéias de Paulo Freire e a atual crise de 

paradigmas. João Pessoa, Ed. Universitária/UFPB, 1997. 

SOUZA, João Francisco de. Atualidade de Paulo Freire: contribuição ao debate sobre a 

educação na diversidade cultural. Recife, Bagaço/UFPE-NUPEP, 2001. 

SOUZA, João Francisco de. E a Educação: ¿¿Quê??; a educação na sociedade e/ou a 

sociedade na educação. Recife, Bagaço, 2004a. 

SOUZA, João Francisco de. Ética, política e pedagogia na perspectiva freireana. Recife, 
Bagaço, 2004b. 


