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RESUMO  

O diálogo é um instrumento de comunicação que necessita de maiores investigações 
educacionais, uma vez que interfere na relação educador-educando e na própria maneira de se 
conceber a educação. Paulo Freire e Martin Buber consideram o diálogo como base do 
pensamento tanto filosófico quanto pedagógico. O diálogo apresenta-se como ponto de 
contato entre estes dois autores, que o abordam de maneira central em suas teorias, na 
perspectiva educacional. Este estudo buscou compreender o desenvolvimento do conceito de 
“diálogo”, do ponto de vista filosófico e educacional, contido nas principais obras e 
momentos de vida de Paulo Freire e Martin Buber, no propósito de desenvolver um estudo 
comparativo entre eles, levando em consideração os aspectos de permanência e mudanças, de 
forma a sintetizar suas contribuições à teoria educacional. Por ser um trabalho de caráter 
exclusivamente teórico, os procedimentos metodológicos limitam-se à busca bibliográfica em 
bibliotecas, centros de documentação e pela internet, leitura, fichamento e discussões de 
textos previamente selecionados, o que caracteriza de fato uma pesquisa bibliográfica. Do 
ponto de vista teórico, o procedimento metodológico utilizado foi o método hermenêutico de 
interpretação textual, mais especificamente a interpretação do conceito de diálogo de cada um 
dos autores referidos. O resultado demonstra que, em Freire, existem duas fases no seu 
pensamento dialógico. A primeira refere-se às idéias iniciais de fundamentação teórica para o 
conceito de diálogo, e a segunda fase apresenta o desenvolvimento deste conceito inicial e 
inclui as novas facetas e mudanças na conceituação do diálogo. O diálogo no início dá suporte 
a uma revolução política, econômica e social e se torna em seguida instrumento central de 
instalação de uma sociedade radicalmente democrática. Em Buber não há divisão de fases. O 
seu entendimento sobre o diálogo permanece em toda sua obra, sem maiores mudanças; há, 
porém, diferentes formas de conceituar o diálogo, no que se refere à terminologia. Enquanto 
em Freire o diálogo é o caminho para a libertação e humanização, em Buber o próprio diálogo 
já é a realização do homem, sem nenhuma intenção político-social antecipada. Enquanto em 
Freire o diálogo na educação é direcionado aos assuntos sócio-culturais necessários a uma 
mudança, na visão de Buber o diálogo exige mutualidade total, que dessa forma não 
caracteriza a relação educacional. A tarefa educacional em Buber é favorecer as condições 
necessárias, no educando, para entrar numa vida dialógica. Concluímos que, como estes dois 
autores desenvolvem teorias educacionais e propostas pedagógicas únicas e consoante suas 
respectivas formações e vivências, assim também constroem conceitos distintos para o 
diálogo. O diálogo, em cada uma das teorias, tem significado distinto, intrinsecamente 
relacionado com os princípios pedagógicos que o norteiam. Confirma-se, com isso, o diálogo, 
como um elemento constitutivo de uma teoria pedagógica. 
 
 
Palavras-chave: Diálogo. Relação educacional. Paulo Freire. Martin Buber.                                                 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Dialogue is an instrument of communication wich requires major efforts in educacional 
investigation, once it interferes in the teacher-student relationship as well as in the 
comprehension of education itself. The ideas of Paulo Freire and of Martin Buber picture 
dialogue as the basis of philosophical and pedagogical thought. Dialogue is presented as an 
intersection between these two authors, who treat it as a key theme in their theories on 
educational perspectives. Thus, this paper try to analize the development of the concept 
"dialogue" within theoretical – philosofical and educational – studies, present in the main 
work and in relevant life experiences of Paulo Freire and Martin Buber, with the intend of 
produce a comparative study. It is taken in consideration the aspect of permanence and change 
in the concept, in order to synthetize their contribution to educational theory. For being an 
exclusively theorical work, the methodological procedures are limited to bibliographical 
research. From the theoretical aspect, the hermeneutical interpretation method was applied, 
more especifically the interpretation of the concept "dialogue" in each one of the theories 
reviewed.The result of this work is that there is two phases in Paulo Freire's thought about the 
dialogue. The first one refers to primary ideas theoretically fundamenting the concept of 
dialogue. The second one, presents some developments of this concept, including new aspects 
and some conceptual changes. At start, dialogue supports a political, economical and social 
revolution, and is turned into a central tool to the establishment of a radically democratic 
society.The concept of dialogue can not be divided into phases, in Martin Buber´s theory. His 
understandings about dialogue goes on through the whole work without significant changes. 
There is, however, some differetiation in terminology. Paulo Freire sees dialogue as a way to 
liberate and humanize people. In the other hand, in Buber´s work the dialogue is, itself, the 
human accomplishment, without any other antecipated social-political purpose. In Freire, 
dialogue in education is related to the social and cultural aspects needed to create a change. In 
Buber, dialogue demands a total mutuality, wich is not characteristic of educational relation. 
Buber believes that the educational task is to favor the necessary conditions so that the student 
can enter a dialogical life. The conclusion is that, once this two authors develop unique 
educational and pedagogical proposals, either one being consonant to each one’s specific 
formation and life, thus they build distinct concepts. Dialogue, in each one of these theories, 
has a distinct meaning, closely related to the pedagogigal principles that orientate it. Dialogue 
is thus confirmed as a constitutive element of a pedagogical theory. 
 
 
keywords: Dialogue. Educational relation. Paulo Freire. Martin Buber. 
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A noção de diálogo no âmbito da educação nos foi apresentada inicialmente 

durante o curso de graduação. Muitos autores da área educacional estudam e falam sobre o 

diálogo (BRUNNER, 1972; GADOTTI; FREIRE; GUIMARÃES, 1986; LIPMAN, 1990, 

1995, 2001). 

Por ser o diálogo um elemento fundamental nas relações pedagógicas, é, por isso 

mesmo, um conceito relevante e merecedor de maiores discussões. É sabido que as relações 

interpessoais baseadas num diálogo recíproco desenvolvem uma base de respeito e de 

confiança. Desta forma, é válido um esforço de fomento àquilo que entendemos como algo 

positivo para o bem comum e para as relações inter-humanas em geral. É neste sentido que 

compreendemos ser o diálogo um aspecto que necessita de maior aprofundamento nas 

relações educacionais, uma vez que interfere na relação educador-educando como também na 

própria maneira de concebermos a educação. 

A princípio, no campo da educação, entendemos o diálogo como uma expressão 

de comunicação de indivíduos entre si. A palavra diálogo, composta pelos radicais gregos dia 

(dois, ou através de) e logos (palavra ou idéia), carrega, em sua etimologia, a noção de 

comunicação ou de transmissão de um saber ou idéia. Nosso estudo sobre o conceito do 

diálogo parte desta definição básica, porém estamos motivados a encontrar a definição 

peculiar a partir das convicções de cada um dos autores analisados, a saber, Paulo Freire e 

Martin Buber.  

Além desta perspectiva de comunicação, o diálogo pode se apresentar também 

como instrumento para esclarecer possíveis conflitos, como um ato de respeito e escuta ao 

outro, como intenção de melhorar o outro e o meio em que se está inserido, e como 

mecanismo de aproximação de indivíduos através de suas diferentes formas, seja 

comunicação verbal, social, visual, corporal. Ele pode ser praticado em várias dimensões, que 

vão desde a cultura como um todo, até a conversa amena entre duas pessoas. 



 

 

10 

O diálogo configura-se como condição fundamental no processo educacional, 

enquanto norteador dos princípios das práticas pedagógicas. Tanto o diálogo entre educador e 

educando, como entre a escola e a família, ou mesmo entre a família e o educando, é elemento 

imprescindível para o desenvolvimento desse processo. As teorias educacionais abordam com 

maior ou menor ênfase cada uma dessas variáveis, mas não deixam de considerar a 

importância do diálogo.  

Dentre os diversos teóricos estudados durante o Curso de Graduação, chamaram a 

nossa atenção as idéias de Paulo Freire e de Martin Buber. Ambos indicam o diálogo como 

base do pensamento tanto filosófico quanto pedagógico. Paulo Freire se destaca pela sua 

importância na realidade nordestina, por ser um educador pernambucano reconhecido 

internacionalmente, pelo papel político-pedagógico que desempenhou. O contato com a obra 

de Martin Buber não se deu nas atividades curriculares do Curso de Pedagogia, mas durante 

estudos e pesquisas no Programa de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Pibic/CNPq) da Universidade Federal de 

Pernambuco. Os textos de Martin Buber mostram-se relevantes para a pesquisa devido à 

ênfase dada pelo autor à dimensão dialógica do homem.1 

O diálogo apresenta-se como ponto de contato entre estes dois autores, que o 

abordam de maneira central em suas teorias, na perspectiva educacional. Encontramos 

passagens na obra de Freire em que ele utiliza os conceitos desenvolvidos por Martin Buber 

                                                 
1 O projeto maior dessa pesquisa se intitulava “Contribuições para a Constituição da Educação Enquanto 

Ciência”. Partia da controvérsia em que a própria Educação se encontra: a possibilidade ou não de ela se 
constituir ciência. E, se defendido que sim, quais as condições de fundamentá-la. Uma das condições para 
fundamentar a educação enquanto ciência é pensa-la voltada para o educando na sua integralidade. Nesse 
sentido, boa parte da pesquisa se ocupou com a questão de como caracterizar o ser humano nas suas mais 
variadas dimensões. Como parte desse projeto maior, foi desenvolvido um projeto específico que estudava tais 
textos de Buber, incluindo a sua ligação com o movimento espiritual hassídico. Martin Buber utiliza os contos 
hassídicos como material de estudo da relação dialógica. Eles apresentam relações pedagógicas entre os líderes 
deste movimento, os Tzadikim, e os hassidim, os fiéis. Os contos hassídicos apresentam uma maneira peculiar 
de compreender as relações inter-humanas, inclusive as relações entre educador e educando.  Eles também 
aprofundam o entendimento do que é o diálogo e sua importância para as relações interpessoais dentro do 
movimento.   
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para caracterizar o diálogo ou a falta dele, dando-nos a impressão de que foi, de certa forma, 

influenciado pelo trabalho de Buber, como a seguir: “O eu antidialógico, dominador, 

transforma o tu, dominado, conquistado, num mero ‘isto’” (FREIRE, 2005a, p.192). Isso 

despertou a nossa curiosidade para uma verificação mais aprofundada do conceito de diálogo 

nestes dois autores, verificando a congruência ou não desses conceitos. A influência de Martin 

Buber no pensamento de Paulo Freire se constitui, portanto, um ponto de interesse do estudo. 

Percebemos, num primeiro momento de análise, que estes dois autores abordaram 

o diálogo não apenas sob uma perspectiva teórica, mas empenharam-se em vivenciá-lo, cada 

um à sua maneira. Portanto, para compreendermos a concepção que têm do diálogo, 

analisaremos não somente as suas reflexões teóricas, mas as suas próprias vidas. 

Compreendemos que tal conceito foi sendo construído pelos dois autores a partir de 

influências e vivências bem concretas na própria vida. São considerados neste estudo, 

portanto, dados biográficos importantes para a comparação do próprio conceito de diálogo 

nesses autores. 

Isso certamente implicaria numa pesquisa histórico-empírica para obter indícios 

ou até provas de uma assimilação de pensamentos de Buber por parte de Freire. Um estudo 

dessa natureza com certeza extrapolaria o formato e o tempo disponível para uma dissertação 

de mestrado, pois exigiria uma pesquisa aprofundada em uma significativa quantidade de 

documentos pessoais e testemunhos de convivência que de fato comprovassem concretamente 

tal influência.  

Por isso, o caminho percorrido por nós foi diferente. Achamos mais proveitoso, 

para o nosso trabalho, realizar um estudo comparativo. Partindo da expectativa de se ter maior 

clareza sobre possibilidades diversas de pensar o diálogo, abre-se espaço para reflexões 

pedagógicas mais aprofundadas. Ao mesmo tempo, é possível encontrar, num estudo 

comparativo, alguns aspectos esclarecedores acerca das possíveis influências, mesmo não 
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alcançando uma comprovação, ou até mesmo – nas questões em que os autores diferem – a 

prova de um distanciamento ou contestação. 

Nesta perspectiva, levantamos questões que nortearam o trabalho, a saber: de que 

maneira Paulo Freire e Martin Buber discutem e conceituam o diálogo; como explicar as 

possíveis similaridades e divergências entre o pensamento de Paulo Freire e Martin Buber, 

uma vez que possuem origem, formação, argumentos filosóficos distintos; o que podemos 

perceber como contribuição para a discussão das teorias educacionais da atualidade. 

Dessa forma, o estudo tem como objetivo central, a partir das indicações 

metodológicas, a análise da conceituação de “diálogo” na perspectiva dos estudos teóricos – 

tanto filosóficos quanto educacionais – nas principais obras de Paulo Freire e Martin Buber, 

com o propósito de desenvolver um estudo comparativo entre eles. Sendo assim, tentaremos 

compreender a conceituação do diálogo como elemento básico presente nas teorias freireana e 

buberiana nos seus aspectos de permanência e mudanças, de forma a sintetizar suas 

contribuições à teoria educacional.  

Para tal, a pesquisa terá como foco uma análise mais direcionada das obras 

centrais de cada autor, em fases distintas de suas vidas, que tratam do diálogo com maior 

ênfase. O critério utilizado para a seleção das obras dos autores que serão objeto do estudo 

pode ser justificado pela sua relevância para o tema proposto.  

Dentre a vasta bibliografia de Paulo Freire, optamos por obras centrais do 

pensamento freireano em que o conceito de diálogo aparece com maior teor significativo. 

Também como critério, pode ser mencionado o cuidado em privilegiar as obras 

exclusivamente de sua autoria em detrimento de livros em parceria/co-autoria. De fato, não 

analisamos as obras de menor circulação ou que foram direcionadas a situações históricas ou 

temáticas educacionais mais específicas. Nas poucas obras dessa natureza que consultamos 
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não encontramos acréscimos conceituais significativos ao trabalho2. 

Na seleção de textos de Martin Buber optamos também pelas obras centrais de seu 

pensamento acerca do diálogo. Porém, como este tema permeia a totalidade de suas obras, 

selecionamos apenas as mais relevantes e nas quais o diálogo aparece com maior clareza e 

importância. Não significa dizer que as obras que não foram selecionadas, de um ou de outro 

autor, não possuem valor filosófico-teórico. Seja pelo afastamento temático, ou pela limitação 

de tempo, foi preciso fazê-lo. 

Destarte, procuraremos desenvolver uma análise comparativa entre Paulo Freire e 

Martin Buber seguindo alguns critérios. Por ser um trabalho de caráter teórico, os 

procedimentos metodológicos limitam-se à leitura, fichamento e discussões de textos 

previamente selecionados, o que caracteriza de fato uma pesquisa bibliográfica. Do ponto de 

vista teórico, o método mais indicado no caso é o hermenêutico de interpretação textual, mais 

especificamente a interpretação do conceito de diálogo de cada um dos autores referidos. 

Neste trabalho não foi utilizada a hermenêutica como corrente filosófica, como proposto, por 

exemplo, por Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer. Utilizamos o método do círculo 

hermenêutico, no qual se busca uma constante ampliação do horizonte de compreensão sobre 

o objeto de análise e a prática interpretativa (HERMANN, 2002; REZENDE, 1990). 

O estudo está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo propõe uma 

evolução do conceito de diálogo na perspectiva de Paulo Freire, a partir de dados biográficos 

relevantes e da análise das obras selecionadas. Assim, distinguimos duas fases principais: uma 

                                                 
2 As obras analisadas de Paulo Freire foram: Ação cultural para a liberdade: e outros escritos; Cartas à Guiné-

Bissau: registros de uma experiência em processo; Educação e mudança; Extensão ou comunicação?; 
Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire; Cartas à 
Cristina; Educação como prática da liberdade; A importância do ato de ler: em três artigos que se 
completam; Política e educação; Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido; À 
sombra desta mangueira; Educação e atualidade brasileira; Educação na Cidade; Professora sim, tia não: 
cartas a quem ousa ensinar; Pedagogia do oprimido; Pedagogia da autonomia; Diálogo e conflito. Em Martin 
Buber analisamos as obras: Encontro: fragmentos autobiográficos; Do diálogo e do dialógico; Eu e tu; A 
lenda do Baal Schem; Histórias do Rabi; As histórias do Rabi Nakhman; Socialismo utópico; Sobre 
comunidade; Discursos sobre educação. 
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inicial, compreendendo, em termos gerais, a fundamentação do conceito de diálogo no 

pensamento freireano, e outra fase em que se desenvolve esta fundamentação apresentando as 

possíveis variações do termo e novas temáticas envolvidas. Esta distinção permite uma análise 

dos aspectos que permanecem e dos que se modificam, tanto em termos filosóficos quanto 

pedagógicos. Em sua parte final, o capítulo apresenta uma síntese do pensamento dialógico e 

educacional de Freire.  

O segundo capítulo compreende uma análise do conceito de diálogo de Martin 

Buber, baseada na sua biografia e em sua produção literária. Apresentamos os conceitos 

principais que fundamentam o seu pensamento filosófico contextualizado. Inclui a referência 

ao hassidismo, movimento religioso que foi objeto de estudos por Buber, e as perspectivas 

hassídicas para a educação. O capítulo se encerra com a síntese do pensamento dialógico e 

educacional de Martin Buber.  

A análise comparativa biográfica e contextual é apresentada no terceiro capítulo, e 

ainda uma investigação das aproximações e divergências nas duas concepções teóricas sobre 

o diálogo e uma discussão acerca das as possíveis contribuições para as teorias educacionais 

da atualidade.  

Nas considerações finais procuramos sintetizar os resultados do estudo 

comparativo, desenvolver uma reflexão sobre os limites da pesquisa e indicar perspectivas 

para futuros trabalhos de investigação.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONCEITO DE DIÁLOGO EM PAULO FREIRE 
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Procuraremos, neste capítulo, apresentar de maneira geral a teoria dialógica3 no 

pensamento de Paulo Freire. Inicialmente, fazemos referência a aspectos da biografia de 

Freire que não apenas tiveram importância na formulação do seu pensamento, mas 

impulsionaram significativamente o conceito que ele faz do diálogo. Esses dados biográficos 

abrem o caminho para uma melhor compreensão da teoria de Freire, de modo que possamos 

identificar em que aspectos o conceito de diálogo varia ou mantém-se inalterado ao longo de 

suas obras centrais.  

Assim, tentaremos neste capítulo não somente descrever os fatos de sua vida, mas 

buscar, neles, aspectos relevantes para a compreensão do pensamento dialógico de Freire. De 

modo que esta abordagem não se atém exclusivamente a fatos, mas ao seu significado e 

influências no pensamento teórico de Paulo Freire a respeito do diálogo. 

 

 
1.1.Vida e Obra: O Homem e o Educador 

Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) é considerado um dos maiores pensadores 

educacionais do século XX (MORO, 2004). Ele influenciou e tem inspirado toda uma geração 

de educadores. Sua concepção dialógica está intimamente relacionada ao seu cuidado e olhar 

debruçado para os necessitados. Por isto, à procura das primeiras experiências dialógicas, 

encontramos as lembranças de sua infância e o seu contato com a população pobre. 

Paulo Freire nasceu na cidade do Recife, estado de Pernambuco, no Nordeste do 

Brasil, uma das regiões mais pobres do país, onde desde cedo pôde vivenciar as dificuldades 

de sobrevivência das classes pobres. Foi em um cenário como este, na cidade de Jaboatão dos 

Guararapes, na região metropolitana do Recife, para onde Freire se mudou juntamente com a 

sua família, em 1931, que ele: 

                                                 
3 Entendemos por ‘Teoria Dialógica’ ou ‘Pensamento Dialógico’ tudo aquilo que, de certa forma, alude ao que 

os autores centrais deste trabalho, Freire e Buber, pensam, teorizam sobre o que definem como diálogo e/ou seu 
processo. Não estamos nos referindo a questões de ordem dialética que sugiram polaridades, mas àquilo que 
está circunscrito ao processo dialogal, ao diálogo em si mesmo. 
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Aprendeu a dialogar na “roda de amigos” [...] aprendeu a tomar para si, com 
paixão, os estudos da sintaxe popular e erudita da língua portuguesa. Assim, 
Jaboatão foi um espaço-tempo de aprendizagem e de alegrias vividas 
intensamente, que lhe ensinaram a harmonizar o equilíbrio entre o ter e o 
não-ter, o ser e o não-ser, o poder e o não-poder, o querer e o não-querer. 
Assim forjou-se Freire na disciplina da esperança (FREIRE, Ana Maria 
Araújo, apud FREIRE, 1998, p. 222).  

 
Embora nascido em uma família de classe média, Freire e sua família passaram 

por um momento de escassez de recursos financeiros e fome, logo após a morte de seu pai. 

Este momento de escassez ocorreu em conseqüência do impacto da Grande Depressão de 

1929, ocorrida no mundo, com fortes repercussões no Brasil.  

Depois de uma juventude de muitas privações, Freire começou a trabalhar no 

Serviço Social da Indústria (Sesi), onde ficou por oito anos, e foi lá que teve os primeiros 

diálogos com os trabalhadores. Sobre este contexto Moacir Gadotti, seu amigo, escreve no 

livro Convite à Leitura de Paulo Freire, sobre o início das experiências com esses 

trabalhadores:  

[...] foi aí, exatamente aí, que a realidade se lhe revelou. Foi aí que Paulo 
aprendeu a dialogar com a classe trabalhadora, a compreender sua forma de 
apreender o mundo, através de sua linguagem. Foi aí, aprendendo na prática, 
que se tornou um educador (1989, p. 24).  

Desde então, e através de suas experiências pessoais, Freire desenvolve o método 

dialógico até adquirir estrutura e forma intelectual. Neste processo, volta-se para a valorização 

do conhecimento popular e propõe uma educação com responsabilidade social e política:  

[Freire] Propôs uma educação de adultos que estimulasse a colaboração, a 
decisão, a participação e a responsabilidade social e política. Freire, atento à 
categoria do saber que é apreendido existencialmente, pelo conhecimento 
vivo de seus problemas e os de sua comunidade local, já explicitava o seu 
respeito ao conhecimento popular, ao senso comum (FREIRE, Ana Maria 
Araújo apud GADOTTI, 1996, p. 35). 

 

Foi para aqueles que conviviam com privações, limitações, que Paulo Freire 

estruturou seu método pedagógico, reconhecendo a riqueza popular e ressaltando seu 

potencial; tentando apontar melhores perspectivas. Ana Maria, sua segunda esposa, dizia que 
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Paulo Freire não se conformava com as injustiças, o analfabetismo, assim como outras 

pessoas da sociedade civil (GADOTTI, 1996, p. 36). 

A presença de seu discurso teórico é elemento perceptível ainda no seu método 

prático educativo. Paulo Freire tentou conciliar seu desejo teórico à prática educacional. Deste 

modo, é possível encontrar nos objetivos educacionais seu encontro com o saber popular. Ele 

o respeita e parte deste saber, do senso comum, para, intencionando superá-lo, impulsionar a 

inserção dos educandos no mundo político e social. Esta preocupação e dedicação aos 

oprimidos estão expressas na sua teoria.  

Sobre o desafio do método Paulo Freire, escreve Ana Maria:  

Nesse sentido, é revolucionário porque ele pode tirar da situação de 
submissão, de imersão e de passividade aqueles e aquelas que ainda não 
conhecem a palavra escrita. A revolução pensada por Freire não pressupõe 
uma inversão nos pólos oprimido-opressor, antes pretende re-inventar, em 
comunhão, uma sociedade onde não haja a exploração e a verticalidade do 
mundo, onde não haja a exclusão ou a interdição da leitura do mundo aos 
segmentos desprivilegiados da sociedade (apud GADOTTI, 1996. p. 40).  

 

Sua filosofia educacional expressou-se primeiramente em 1959, na sua tese de 

concurso para a então Universidade do Recife, e, mais tarde, como professor de História e 

Filosofia da Educação daquela Universidade, bem como em suas primeiras experiências de 

alfabetização, como a de Angicos, Rio Grande do Norte, em 1962 (GADOTTI, 1996; MAYO, 

2004). 

É importante identificar as influências sofridas por Freire durante a estruturação 

de sua produção teórica. O pensamento de Paulo Freire, assim como o de todo intelectual, é 

influenciado pelas experiências de vida e pelas idéias de sua época. Assim, identificar suas 

“fontes” é uma forma de perceber essas tendências subjacentes ao seu texto para, então, 

conhecer melhor seu pensamento. 

Observamos, nos seus trabalhos do início dos anos 60, a presença da ideologia 

desenvolvimentista do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) do Brasil. Os teóricos 
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mais influentes nas oficinas desenvolvidas pelo Iseb foram: Karl Mannheim, J. Spengler, 

Alfred Weber, Max Scheler. No que se refere às influências filosóficas no pensamento 

freireano, encontramos mais fortemente o existencialismo de Martin Heidegger, Karl Jaspers 

e dos histórico-sociológicos Max Weber, Alfredo Pareto e Arnold Toynbee (TORRES, 2006). 

Essas influências teóricas são significativas para a estruturação do seu pensamento dialógico. 

Um indicador para este dado está na estreita ligação de sua concepção dialógica com o 

pensamento e fundamentos cristãos.  

As obras de Freire de certa forma acompanham sua história política. É importante 

enfatizar esta estreita conexão entre a política e a educação que Freire faz questão de 

defender. Paulo Freire foi impedido de dar continuidade aos seus trabalhos político-

pedagógicos pelas desconfianças do poder político desta fase, no Brasil, a partir do Golpe 

Militar, em 1964. Freire foi um dos primeiros brasileiros a serem exilados pelo regime. 

Foram exatamente os trabalhos realizados na época do movimento de 

alfabetização em massa liderado por Freire em Angicos, cidade do interior do Rio Grande do 

Norte, que captaram o interesse da esquerda nacional e incomodaram os militares. Em 

Angicos, Freire pôs em prática um trabalho de educação que identificava a alfabetização4 com 

um processo de conscientização política, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos 

instrumentos de leitura e escrita quanto para a libertação da sua situação social. Freire 

pretendia conscientizar o “povo” para a mudança social, inclusive de seu papel enquanto 

cidadão eleitor. O impacto dessa campanha de alfabetização foi tão extenso em todo o país 

que os políticos da direita da época sentiram-se ameaçados por esses novos possíveis 

eleitores. 

                                                 
4 O seu método educativo, assim como sua teoria, receberam influências de sua opção religiosa, repercutindo nos 

seus princípios educativos. Assim, sua opção política também teve o propósito de influenciar o seu método de 
conscientização, do qual as técnicas para alfabetização constituíram um forte aliado. Essas escolhas de fato 
estão presentes em todo e qualquer teórico, pois é impossível ser neutro na exposição e desenvolvimento de 
idéias. Isto não se configura para nós, de maneira alguma como algo negativo, mas por estar presente na teoria 
educacional de Freire, é importante senão indispensável conhecer essas influências, seu contexto social, fatos 
de sua história que o marcaram de alguma forma. 



20 

 

Para os adeptos da teoria freireana, as perseguições que ele sofreu estão 

relacionadas ao potencial esclarecedor de seu método educativo. Isto porque, em um curto 

período, Freire propunha uma mudança radical das consciências dos educandos, passando 

para um patamar mais elevado de consciência crítica. É por isto que um dos conceitos nodais 

de sua obra é a conscientização. No entanto, há autores que acreditam que estas propostas 

político-pedagógicas tiveram motivações populistas de manipulação5.  

Enquanto esteve exilado, Paulo Freire refugiou-se primeiramente no Chile e lá 

trabalhou no projeto de alfabetização de camponeses em programas de reforma agrária. Sobre 

esta experiência no Chile escreveu Extensão ou Comunicação? e Ação Cultural para 

Liberdade. As mudanças políticas que esse país enfrentava proporcionaram um ambiente 

favorável para o desenvolvimento de suas teses. Lá permaneceu por cinco anos, trabalhando 

com educação de jovens e adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária (Icira). Foi 

nesta época que escreveu a sua principal obra: Pedagogia do Oprimido (1968). 

Depois do Chile, Freire passou um breve período no México. Em 1969, foi para 

os Estados Unidos, chegando a lecionar na Universidade de Harvard. Como professor, 

trabalhou em estreita colaboração com numerosos grupos engajados em novas experiências 

educacionais tanto em zonas rurais quanto urbanas. 

Durante os dez anos seguintes, na Suíça, trabalhou no Conselho Mundial de 

Igrejas. Neste projeto prestou consultorias sobre educação para colônias portuguesas na 

África e lá estabeleceu relações com diversas nações africanas, como Guiné-Bissau e 

Moçambique, dentre outras. Nesses países, seu trabalho sempre esteve relacionado a uma 

pedagogia fortemente política, e seus escritos, por conseqüência, sofreram estas influências 

                                                 
5 Algumas críticas questionam a viabilidade deste programa de alfabetização em seis semanas (BRAYNER, 

1995; PAIVA, 2001). E, em relação ao diálogo, estes críticos questionam até que ponto a ação educativa de 
Paulo Freire, com seu método, está mesmo regida pelo diálogo se, para eles, havia neste programa uma 
imposição política e ideológica, o que de certa forma não seria o verdadeiro diálogo, quando não se respeita a 
pessoa. As críticas também argumentam as motivações de caráter populista do método de Freire. Não cabe aqui 
uma análise mais aprofundada da prática de Freire, mas para ele suas ações educacionais neste programa não 
tinham intenção de imposição.  
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mais radicais. Neste período escreveu, Cartas à Guiné-Bissau e Educação e Mudança.  

Por força do exílio, Paulo Freire desenvolveu seus contatos e estabeleceu 

relacionamentos, ampliando o alcance de suas teorias educacionais, atingindo assim muitos 

povos. Foi dessa forma que se tornou reconhecido mundialmente pela sua práxis educativa e 

foi objeto de numerosas homenagens. Seu pensamento educacional e sua produção literária 

cobrem um período de quase trinta anos, expresso não somente pelos livros que escreveu, mas 

também por artigos, vídeos e gravações de áudio e que abordam, na sua maioria, a educação 

de jovens e adultos. Além de ter seu nome homenageado por muitas instituições, é cidadão 

honorário de várias cidades, no Brasil e no exterior.  

Em 1980, depois de dezesseis anos de exílio, retornou ao país para, em suas 

palavras, “reaprender o Brasil” (GADOTTI, 1989, p. 82). 

Lecionou na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em 1989, tornou-se Secretário de Educação 

no Município de São Paulo. Durante seu mandato, fez um grande esforço para a 

implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular.  

A Paulo Freire foi outorgado o título de Doutor Honoris Causa por vinte e sete 

universidades. Por seus trabalhos na área educacional recebeu, entre outros, os seguintes 

prêmios: “Prêmio Rei Balduíno para o Desenvolvimento” (Bélgica, 1980); “Prêmio Unesco 

da Educação para a Paz” (1986) e “Prêmio Andrés Bello” da Organização dos Estados 

Americanos, como Educador dos Continentes (1992)6. No dia dez de abril de 1997, lançou 

seu último livro, intitulado Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática 

Educativa7. Paulo Freire faleceu no dia dois de maio de 1997, em São Paulo.  

 

 

                                                 
6 Cf. Outros dados biográficos podem ser encontrados em Gadotti (1989; 1996). 
7 A Pedagogia da indignação foi, na verdade, a última obra inacabada de Freire, sendo publicada depois de sua 

morte. 
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1.2 Mudanças e Permanências da Conceituação do Diálogo em Paulo Freire 

Numa vida tão rica em experiências pessoais e intelectuais é de se esperar que 

haja um constante questionar e repensar dos próprios pressupostos do pensamento. Isso de 

fato aconteceu com Paulo Freire. Ainda se encontram em andamento várias tentativas de 

periodizar a obra de Freire8. De certa forma, também não surpreende o fato de que o próprio 

conceito de diálogo esteja fora dessas mudanças. Diante disso, esta parte do estudo tem como 

objetivo a análise da conceituação de “diálogo” por Paulo Freire, ao longo de sua obra. Sendo 

assim, nosso intento é compreender a conceituação de diálogo como um dos elementos 

básicos da teoria educacional freireana, questionando em que aspectos ele permanece 

inalterado e em que outros ele varia ao longo da sua obra. Algumas de suas obras, as quais 

apenas vagamente acenam para questões dialógicas, não serão incluídas em nossas análises 

por lhes atribuirmos pequena relevância para o presente trabalho. Por este motivo, somente 

citaremos estas obras esporadicamente, com o propósito de enfatizar algumas temáticas já 

trabalhadas por Paulo Freire nas obras centrais de nossa análise.  

Apresentaremos, neste estudo, uma análise mais direcionada de obras 

significativas de diferentes fases de Freire, que demonstram suas preocupações e estudos 

acerca do diálogo9. É nesta análise que buscamos desvendar a maneira como Paulo Freire 

conceitua e trabalha a categoria “diálogo”. Compreender este movimento no discurso 

freireano é o que buscamos a seguir. Para tal, dividimos os textos em duas grandes partes. A 

primeira refere-se às obras que abordam sua conceituação inicial do diálogo, as quais 

apresentam uma coerência de sentido, sem significativas mudanças de conceituação. Trata-se 

da produção intelectual anterior à Educação na Cidade. 

 A segunda parte inicia-se alguns anos após seu retorno do exílio, mais 

                                                 
8 Por exemplo, Afonso Scocuglia escreveu um livro trazendo a obra de Freire em uma progressão de fases.  
9 Quando nos referimos ao termo ‘ordem dialógica’ entendemos que alude ao diálogo, podendo ser assuntos 

sobre o diálogo, posturas que revelam o diálogo, um método que trata do diálogo, enfim, questões que 
envolvem o diálogo e que, por isso, estão no meio/área do diálogo, ou seja, tratam do campo dialógico.  
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especificamente as obras escritas na década de 90, que demonstram algumas reformulações do 

conceito de diálogo merecedoras de análises mais aprofundadas. 

 

 

1.2.1 Primeira Fase: Introdução à Teoria Dialógica  

Nesta primeira fase situamos algumas obras que representam a construção das 

idéias fundamentais de Paulo Freire e encontram-se numa mesma linha de interpretação do 

seu conceito de diálogo. Assim, estaremos centralizando o aspecto dialógico das obras que se 

equiparam em seus significados. Para a apresentação do conceito de diálogo dessa fase 

selecionamos cinco livros de sua autoria, conforme a ordem cronológica em que foram 

escritos: Educação Como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Extensão ou 

Comunicação?, Ação Cultural para a Liberdade e Educação e Mudança. 

Em sua obra Educação Como Prática da Liberdade, Freire expressa o 

fundamento de sua práxis: a comunicação enquanto ação específica do homem. Para que esta 

comunicação/diálogo seja possível, é necessário considerar alguns pressupostos, atentando 

para que as palavras não caiam no verbalismo ou se tornem vazias. Os sujeitos envolvidos 

devem, antes, apropriar-se da autenticidade/verdade para que estas palavras adquiram o 

caráter genuíno do diálogo. Isto implica, para Freire, numa postura crítica e reflexiva diante 

das palavras e do mundo. Este mundo se refere a “uma realidade objetiva, independente dos 

homens, possível de ser conhecida” (FREIRE, 1996, p. 47). Outra condição está fundada na 

não exclusão do outro no mundo que o cerca. Esta postura está descrita como uma aceitação 

mútua entre os sujeitos que dialogam, na maneira crítica com que percebem o mundo e como 

se comportam, social e politicamente, diante dele. 

Uma educação como prática da liberdade deve basear-se nos pressupostos do 

diálogo, os quais estão relatados acima. É com este pensamento que Freire tenta demonstrar, 



24 

 

através de seu método prático pedagógico, o caminho para a libertação dos oprimidos 

(aqueles que estão à margem da sociedade e submetidos ao poder de coerção dos 

opressores/detentores do poder) pela tomada de consciência crítica e pelo desenvolvimento da 

vontade de lutar. É uma tentativa de resgatar os oprimidos para seu caminho de humanização, 

para o qual, segundo Freire, originalmente todo homem está destinado. 

Em decorrência do processo de colonização, as relações de poder determinaram 

uma condição de opressor-oprimido em nossa realidade social. O caráter explorador e de 

dominação de uns para com outros está historicamente presente na sociedade brasileira. Pode 

ser caracterizado, primeiramente, pela relação entre o colonizador e o nativo, entre o senhor e 

o escravo, e sucessivamente, até os dias atuais, com diferentes configurações e podendo até 

ser mais sutil do que anteriormente. Percebe-se a permanência da desigualdade, da falta de 

reflexão e de postura crítica dos participantes nessas relações. Para Freire, é por causa desta 

disparidade entre os sujeitos que a sociedade afastou-se do caminho democrático: “A nossa 

cultura fixada na palavra correspondente à nossa inexperiência do diálogo, da investigação, da 

pesquisa, que por sua vez, estão intimamente ligadas a criticidade, nota fundamental da 

mentalidade democrática” (1996, p.104). 

Percebemos, portanto, que a obra Educação Como Prática da Liberdade traz em 

si um modelo educacional idealizado, na tentativa de desviar-se das atitudes e pensamentos 

irrefletidos, mecânicos, automáticos, que o poder da opressão causara e que limitava a 

expressão livre, o desenvolvimento crítico-reflexivo e o desprendimento das situações já 

determinadas pelo poder. Ou seja, um modelo pedagógico que atue no olhar crítico do 

indivíduo sobre a sociedade, não obstante oferecer a liberdade de cumprir seu processo de 

humanização através da educação. Foi assim que Paulo Freire idealizou uma alfabetização 

“em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a 

vivacidade, características dos estados de procura, de invenção e reivindicação” (FREIRE, 
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1996, p. 112).  

A Pedagogia do Oprimido foi escrita numa época conturbada da vida de Freire no 

exílio. Seus três primeiros capítulos foram escritos em quinze dias, enquanto a elaboração do 

último capítulo levou meses para terminar (GADOTTI, 1996, p. 59). Esta obra é responsável 

pela divulgação da teoria freireana em diversos países. Ela pode ser considerada como a obra 

principal de sua caminhada intelectual-política. 

Esta obra, publicada no Brasil em 1974, teve grande influência de olhares 

filosóficos, tais como a fenomenologia, o existencialismo, o cristianismo, o marxismo e o 

hegelianismo. Paulo Freire desempenhou um papel importante na formação de educadores de 

esquerda em diversos países, sendo reprovado pelos regimes totalitários da época. Foi 

acusado, pelo Partido Democrata Cristão, de ter escrito um livro violento, se referindo à 

Pedagogia do Oprimido. Este foi um dos motivos que o fez, já exilado, abandonar o Chile.  

A realidade brasileira da década de 60 serviu como cenário histórico-temporal 

para a construção da teoria freireana da educação na sua forma inicial, e especificamente a 

partir da obra Pedagogia do Oprimido. Incomodado com a enorme parcela da população 

brasileira vítima da injustiça, marginalidade e analfabetismo, Paulo Freire buscou uma justiça 

social através de uma educação voltada nomeadamente para os excluídos. Uma pedagogia 

desenvolvida para os oprimidos seria uma maneira de conscientizar o povo sobre a realidade 

social e suas contradições e ainda de desmistificar os comportamentos de uma cultura do 

silêncio10. Essa educação não poderia ser desvinculada do seu principal objetivo, para Freire, 

a construção de uma sociedade justa, sem opressão. Sobre isso, Torres comenta: “A 

pedagogia do oprimido de Freire é designada como um instrumento de colaboração 

pedagógica e política na organização das classes sociais subordinadas” (apud GADOTTI, 

1996, p.117). 

                                                 
10 Cultura do silêncio é aquela que não permite a participação plena de todos e somente os opressores têm o 

direito de eleger, de mandar, de ter, de expressão, de voz, sem a participação da maioria oprimida. 
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Pedagogia do Oprimido é a obra mais conhecida de Freire, editada primeiro em 

inglês e espanhol, em 1970. Foi traduzida em 17 idiomas e só chegou ao Brasil em 1975. 

Teve grande repercussão e influência para toda uma geração de educadores, militantes e 

políticos. Essa relação entre a pedagogia e a política é perceptível nos seus escritos. Ele 

considerava de fato o educar como uma ação política. É nessa obra que Paulo Freire objetiva a 

ação consciente e criativa e a reflexão das massas oprimidas sobre sua própria libertação.  

Sua pedagogia está centrada no conceito de consciência, mas é dedicada a 

fortalecer os oprimidos utilizando seu método educativo. Paulo Freire enxergou nesse povo 

uma força própria e todo seu esforço teórico-metodológico seguiu nessa direção: 

conscientização do potencial dos oprimidos através da construção de uma consciência crítica 

das condições da realidade que os cercava.  

O que podemos perceber nesta obra especificamente sobre o diálogo está 

intimamente ligado à tentativa de libertação dos oprimidos, com a qual Freire se preocupava. 

É característica nesta obra a centralização do seu discurso dialógico, com o propósito de 

libertação. E sobre esta pedagogia da libertação Paulo Freire diz:  

A nossa preocupação, neste trabalho, é apenas apresentar alguns aspectos do 
que nos parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido: 
aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou 
povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que 
faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que 
resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que 
esta pedagogia se fará e refará (2005a, p. 34). 

 

Para Freire, o diálogo crítico, autêntico, é o que possibilita uma ação reflexiva 

com vistas à libertação. É como se a temática do diálogo já estivesse pré-definida. Com esta 

afirmação, ele postula o diálogo como uma condição para a saída da ignorância política. Para 

Freire, o diálogo está longe de constituir-se como uma exposição de idéias entre indivíduos: 

“o diálogo é este encontro dos homens mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 



27 

 

esgotando na relação eu-tu11” (2005a, p. 91). 

Há, portanto, nesta conceituação do diálogo, a possibilidade de duas pessoas 

dialogarem mediadas pelo mundo, porém seu objetivo é específico em relação à repercussão 

no mundo: a humanização. Podemos inferir que o diálogo está voltado nesta afirmação para 

os que estão aprisionados, opressos, e assim possui função, direção e um assunto histórica e 

ontologicamente determinado. 

Sendo o diálogo um instrumento de libertação entre os oprimidos, pergunta-se: 

Qual a possibilidade de haver também um diálogo entre os opressores e os oprimidos, na 

percepção de Paulo Freire? Para responder essa pergunta, precisamos ressaltar mais uma vez 

os pressupostos em que Freire vê possibilidade de diálogo. 

Como condição para estabelecer o diálogo é importante não existir uma estrutura 

de dominação, desnível social e deve haver simpatia entre os pólos. A matriz do diálogo está, 

pois, numa comunicação reflexiva e crítica, sendo impossível, para aqueles indivíduos que se 

encontram na situação de opressor, alcançar tais condições, pois “A conquista implícita no 

diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo 

para a libertação dos homens” (2005a, p. 91). Nessa citação observa-se que, antes do diálogo 

estabelecer-se, é necessária uma aproximação de intenções entre os sujeitos. O diálogo 

acontece no encontro de sujeitos dialógicos com o mesmo interesse de conquistar o mundo 

para a libertação dos homens. Os pólos devem, antes de tudo, ter a preocupação de libertar a 

si mesmo e aos outros. Há um certo nivelamento entre os sujeitos, eles precisam estar em 

sincronia de pensamento e atitudes, com os mesmos interesses e, além disso, devem 

constituir-se como seres dialógicos.  

Neste caso, para aqueles que oprimem, desprovidos de reflexão e criticidade, não 

existem as condições necessárias para o diálogo se estabelecer. Suas intenções fogem e 

                                                 
11 Este é o primeiro indício para o distanciamento do diálogo em Freire em relação a Martin Buber. Depois 

voltaremos a essa temática.  
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diferem do objetivo de libertar o outro, antes querem oprimir, aprisionar, mantendo-os para si, 

sob seu controle, e então permanecerem enquanto opressores. Para Freire, o que acontece no 

encontro de homens que oprimem é apenas “comunicados/palavreados”. Ele acredita que não 

existe possibilidade de diálogo entre os opressores e oprimidos, mas o oposto deste, o 

antidiálogo. Esta relação foi revelada em seus escritos, desta forma: 

O antidiálogo que implica na 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 
comunicados (FREIRE, 2005a, p. 116). 

 

Sendo assim, na perspectiva freireana o diálogo não se estabelece quando existe 

diferença profunda de interesses. Então, o dialogar entre opressor e oprimido é considerado 

impossível. Por estar vinculado sempre à pronúncia e à transformação do mundo, o diálogo 

ocorre entre oprimidos e nunca entre opressores, embora possuindo uma unidade de interesse. 

Isto poderia ser explicado num sentido mais prático, tomando-se um grupo de indivíduos 

caracterizados enquanto opressores: muito embora tenham um mesmo interesse, eles não 

objetivam uma transformação do mundo, no sentido de uma humanização. Está fora de seu 

alcance a preocupação com o outro e com o mundo, por isso é que é impossível o verdadeiro 

caráter dialógico para estes. Seu interesse permanece focado nas suas próprias necessidades. 

Para Freire, o diálogo é uma relação entre pessoas para, juntas, transformarem o 

mundo, sem que haja, nesta relação, alguma conquista ou domínio de uma pessoa sobre a 

outra. É neste sentido que Freire associa sua compreensão de diálogo ao sentido da relação 

dialógica de Martin Buber12 entre o EU e o TU.  

O eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, conquistado, num 
mero ‘isto’. 

                                                 
12Mesmo Freire citando Martin Buber na obra Pedagogia do Oprimido, isto não significa que ele se identifique 

totalmente com o conceito de diálogo em Buber. Abordaremos especificamente estas distinções no terceiro 
capítulo deste trabalho. 
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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 teoria 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, 
2005a, p. 192). 

 

Destarte, podemos concluir que, na Pedagogia do Oprimido, o diálogo está 

sempre relacionado a um processo de humanização. Ele faz parte da existência humana. “Está 

longe de ser uma exposição de idéias ou um ato de depositar idéias de um sujeito no outro. 

Nem mesmo pode reduzir-se a discussões, polêmicas, que não visam a pronúncia e 

transformação do mundo” (2005a, p. 91). 

O diálogo não se estabelece jamais entre opressores e oprimidos; antes, o opressor 

precisa abandonar sua condição enquanto tal e mudar de classe. Há, portanto, a necessidade 

de suicídio de classe13. Pode-se inferir, portanto, que, para Freire, o diálogo ocorre apenas 

entre oprimidos, como forma de organizar-se para uma revolução contra a ação opressora da 

‘classe dominante’. 

Caracterizando o antidiálogo, podemos compreender com maior clareza a 

descrição do significado do conceito de diálogo no pensamento freireano. Para ele, o diálogo: 

É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera 
criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da 
confiança. Por isso só o diálogo comunica e quando os dois pólos do diálogo 
se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem 
críticos na busca de algo. Instala-se então uma relação de simpatia entre 
ambos. Só aí há comunicação (FREIRE, 2005a, p. 115). 

 

Assim, o diálogo possui uma base criteriosa para tornar-se genuíno. Não somente 

a simpatia entre os pólos o capacita para que ele se estabeleça. Antes, torna-se imprescindível 

                                                 
13 Esta expressão é uma metáfora que significa que os homens e as mulheres que querem participar na construção 

de uma sociedade revolucionária devem matar em si seus desejos de serem exploradores. 
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a reflexão, a criticidade, que se revela enquanto o pensar certo14, emergindo os sujeitos do 

senso comum, capacitando-os ao julgamento do mundo que os cerca. Deve ainda basear-se no 

afeto ao outro, numa afeição profunda, ou seja, no amor. Não sendo pretensioso, superior, 

mas, sobretudo, modesto, humilde para com o outro. Podendo reconhecer ainda que, na 

relação ensino-aprendizagem, essas ações ocorrem de forma simultânea. Aquele que ensina 

aprende com o outro e o que aprende também ensina, não tendo um mais ou menos 

importância que o outro. É desta forma que ele descreve: “o educador e os educandos tornam-

se todos aprendizes assumindo o conhecimento um com os outros e mediados pelos objetos 

que tentam conhecer” (FREIRE apud MAYO, 2004, p. 115). O diálogo deve ainda ser 

confiante, otimista, esperançoso na capacidade de mudanças. Ser capaz de ver o que ainda não 

se concretizou, ou seja, ter fé em si e no outro. Estas são as compreensões das temáticas para 

Freire: amor, humildade, confiança, esperança e fé15. 

Na Pedagogia do Oprimido o diálogo crítico e libertador é que dá possibilidade à 

ação reflexiva para a libertação dos oprimidos. O caminho da libertação não está no ato de 

“depositar” a crença da liberdade nos oprimidos, mas no dialogar com eles. O diálogo está 

aqui como processo de conscientização para a libertação. 

O diálogo, para Freire, está intimamente relacionado com o processo de 

aprendizagem entre sujeitos: educador e educando. A busca do homem deve ser a procura de 

ser mais, com vistas à humanização dos homens, como vocação ontológica e histórica. Esta 

busca deve realizar-se na comunhão, em conjunto, na solidariedade, por isso, é impossível 

ocorrer nas relações opressor-oprimido. 

                                                 
14 Temática também presente na obra A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. (1995, p. 

77-82). 
15 É interessante ressaltar que Freire menciona as virtudes básicas do cristianismo, amor, humildade, confiança, 

esperança, fé, em íntima ligação com o diálogo. Deixa claro que pensa nesses atributos nas relações entre os 
homens, e como vimos, restrito aos oprimidos. Mesmo assim, fica evidente o pensamento cristão como uma 
das influências básicas na conceituação inicial do diálogo. Nos escritos posteriores à Pedagogia do oprimido 
não encontramos mais essa influência com tanta evidência. 
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A temática central de Extensão ou Comunicação?, obra que reflete as 

experiências de Freire no Chile, é o estudo semântico do termo extensão, em oposição ao 

termo comunicação. Trata também da não imposição ideológica, e ainda da extensão 

enquanto invasão cultural, analisando o problema da comunicação entre o técnico agrônomo e 

o camponês, dentro de um processo de mudança na realidade agrária. Analisa ainda a tarefa 

do agrônomo enquanto educador junto aos camponeses, que em sua visão é denominado 

erroneamente de ‘extensionista’. 

A temática central em que Freire se apóia nesta obra também se concentra na 

teoria da ação dialógica e antidialógica. As atuações dialógica e antidialógica estão 

submetidas às atitudes do homem. O homem, e somente este, é quem Freire considera um ser 

de relações16. Assim, o homem se torna homem na sua relação com o outro, no mundo e com 

o mundo. Aqui o termo relação está ligado à noção de diálogo que ocorre entre homens e o 

mundo visando à transformação deste mundo. 

Para Freire, ser dialógico e antidialógico pressupõe duas maneiras de ser. Aquele 

que age enquanto extensionista atua na teoria antidialógica. É assim que Freire pensa: “A 

antidialogicidade e a dialogicidade se encarnam em maneiras de atuar contraditórias, que por 

sua vez, implicam em teorias igualmente inconciliáveis” (1979b, p. 41). Em Freire, 

percebemos então que a ação do homem está associada à teoria por que ele opta. Ou seja, a 

ação do homem será correspondente à ação dialógica ou antidialógica. “Estas maneiras de 

atuar se encontram em interação; umas no que-fazer antidialógico; outras, no dialógico. Deste 

modo, o que distingue o que-fazer antidialógico não pode ser constitutivo de um que-fazer 

dialógico, e vice-versa” (1979b, p. 41). 

Nesta obra, Paulo Freire aborda a versão antidialógica da ação estando 

relacionada à extensão. A invasão cultural é uma característica das relações antidialógicas no 

                                                 
16 Pode-se encontrar ampla discussão sobre este assunto na obra Educação como prática da liberdade (FREIRE, 

1996). 
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contexto da extensão. Freire, em termos mais específicos, configura, nesta obra, na categoria 

invasor-invadido aquilo que anteriormente tratou como opressor-oprimido na Pedagogia do 

Oprimido. Essa nova categoria de relação está centrada no problema da relação da 

comunicação entre técnicos e camponeses. Além da invasão cultural, toda ação antidialógica 

envolve conquista, manipulação, messianismo, persuasão, toma o outro como objeto e 

domesticação de quem invade sobre o invadido. “Se, ao contrário, afirma-o através de um 

trabalho dialógico, não invade, não manipula, não conquista; nega, então, a compreensão do 

termo extensão” (1979b, p. 44). 

Para o verdadeiro humanismo, que difere por completo da ação antidialógica, não 

há “... outro caminho senão a dialogicidade. Para ser autêntico só pode ser dialógico” (1979b, 

p. 43). Para Freire, por estarmos envoltos e mais próximos de experiências de ordem 

antidialógica, não admitimos facilmente o diálogo. É assim que se justifica a atitude dos 

camponeses de recusarem o diálogo com os agrônomos: “há razões de ordem histórico-

sociológica, cultural e estrutural que explicam sua recusa ao diálogo. Sua experiência 

existencial se constitui dentro das fronteiras do antidiálogo” (1979b, p. 48). 

Para Freire (1979b, p. 51), numa relação de estrutura vertical, rígida e fechada, 

como a dos camponeses e agrônomos, não há lugar para o diálogo se estabelecer. O que Freire 

propôs é que se dialogue com os camponeses, problematizando sobre a própria atitude de 

repulsa ao diálogo.  

Nesta obra, reafirma o diálogo como um instrumento que resulta em pensamento 

crítico na intenção e no fim de transformar o mundo, a realidade; incluindo a temática do 

domínio técnico-científico. 

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um 
conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento “experiencial”), 
é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação 
com a realidade concreta, na qual gera e sobre a qual incide, para melhor 
compreendê-la, explicá-la, transformá-la (FREIRE, 1979b, p. 52). 
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Freire demonstra, com isso, que o conhecimento técnico-científico pode gerar 

facilmente uma relação vertical, impedindo um diálogo. Em nada adianta a competência 

técnico-científica de um expert se ele não entra na compreensão libertadora da sua tarefa. 

Facilmente o expert pode se tornar vítima de interesses externos aos camponeses, entrar em 

polêmica com estes, em que se sente ameaçado em sua suposta superioridade. Envolve-se por 

isso em polêmicas inúteis e tentativas de imposição de idéias.  

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 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... (FREIRE, 1979b, p. 83). 

 

O papel do educador dialógico mais uma vez se encontra em conformidade com 

aquilo sobre o qual Freire tratou na Pedagogia do Oprimido, confrontando o que ele chama de 

“educação bancária” à visão do educador dialógico, em que: “o papel do educador não é o de 

‘encher’ o educando de ‘conhecimentos’, de ordem técnica ou não, mas sim o de 

proporcionar, através da relação dialógica educador-educando, educando-educador, a 

organização de um pensamento correto em ambos” (FREIRE, 1979b, p. 53) 17. Paulo Freire 

utiliza o conceito de “educação bancária” no sentido estrito do termo banco, em que o 

objetivo resume-se a depositar no outro as suas concepções, idéias e valores:  

Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE, 2005a, p.67).  

Em Freire, na relação de um indivíduo educador que se sabe “distribuidor” do 

saber para seus alunos não será possível o diálogo (FREIRE, 1979b, p. 54). Porque uma 

                                                 
17 Mais tarde, Paulo Freire faz diferenciação do papel do educador e do educando. Esta temática será relembrada 

nas comparações com Martin Buber, no terceiro capítulo. 
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atitude dialógica requer humildade e igualdade entre as partes, e ainda, a problematização 

daquilo que se dialoga de maneira crítica:  

O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam. 
Na dialogicidade, na problematização, educador-educando, educando-
educador, vão ambos desenvolvendo uma postura critica da qual resulta a 
percepção de que este conjunto de saber se encontra em interação (FREIRE, 
1979b, p. 55). 

Mais uma vez, Freire trata da ação educativa como uma via de mão dupla para o 

educador que ensina e aprende enquanto ensina e para o educando que aprende e ensina num 

movimento dinâmico. É bastante perceptível a proximidade das idéias que antes vimos na 

Educação como Prática da Liberdade e na Pedagogia do Oprimido e que, por este motivo, 

reunimos numa mesma fase do pensamento político-pedagógico e filosófico de Paulo Freire.  

Isso se confirma quando Freire fala sobre a veracidade de uma comunicação para 

tornar-se diálogo. Aproxima-se aqui o termo diálogo ao termo comunicação: 

A comunicação, pelo contrário, implica reciprocidade que não pode ser 
interrompida. 

Por isto, não é compreender o pensamento fora de sua dupla função: 
cognoscitiva e comunicativa.  

Esta função, por sua vez, não é a extensão do conteúdo significante do 
significado, objeto do pensar e do conhecer. 

Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. 

Desta forma, na comunicação, não há sujeitos passivos. Os sujeitos co-
intencionados ao objeto de seu pensar se comunicam seu conteúdo. 

O que caracteriza a comunicação enquanto este comunicar comunicando-se, 
é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo. 

(...) É então indispensável ao ato comunicativo, para que este seja eficiente, 
o acordo entre os sujeitos, reciprocamente comunicantes. Isto é, a expressão 
verbal de um dos sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 
significativo comum ao outro sujeito (FREIRE, 1979b, p. 67). 

 

Percebemos nesta citação mais um ponto importante para que a comunicação se 

torne de fato um diálogo. Ela precisa da reciprocidade entre os sujeitos ativos no processo e 

compreensão daquilo que está sendo comunicado, por ambos (FREIRE, 1980, p. 38-39). 
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Pode-se compreender então que, no ato dialógico, os sujeitos envolvidos alcançam a 

compreensão do comunicado, aquilo se torna para eles significante. 

Ação Cultural para Liberdade retoma alguns temas já abordados. Como exemplo, 

a relação entre camponeses e técnicos representada em Extensão ou Comunicação?. Freire 

mostra que esta relação pode ser de caráter dialógico desde que exista respeito pela realidade 

dos camponeses e de seu conhecimento popular (FREIRE, 1976, p. 35). Assim como na 

Educação como Prática da Liberdade, Freire trata de questões pedagógicas entre educador e 

educando na construção de uma relação dialógica:  

Por isto é que, sendo o selo do ato cognoscente, o diálogo não tem nada que 
ver, de um lado, com o monólogo do educador “bancário”; de outro, com o 
silêncio espontaneísta de certo tipo de educador liberal. O diálogo engaja 
ativamente os sujeitos do ato de conhecer: educador-educando e educando-
educador (1976, p. 51). 

 
Paulo Freire acredita que, numa relação dialógica entre educador e educando, 

ambos têm a tarefa de conhecer. Ou seja, ninguém sabe mais do que o outro, ambos, no 

diálogo buscam conhecer o objeto. Desta forma, no ato cognoscente é indispensável o 

autêntico diálogo entre educador e educando. Isto possibilita que os sujeitos apreendam a 

realidade de maneira crítica e problematizadora (FREIRE, 1976, p. 55). Depreende-se que, 

para Freire, só é possível conhecer numa situação dialógica:  

Conhecer, que é sempre um processo, supõe uma situação dialógica. Não há, 
estritamente falando, um ‘eu penso’, mas um ‘nós pensamos’. Não é o ‘eu 
penso’ o que constitui o ‘nós pensamos’, mas pelo contrário, é o ‘nós 
pensamos’ que me faz possível pensar (1976, p. 86).  

Este processo dialógico é marcado pela espontaneidade e simplicidade, e nele não 

há como manipular o outro ou querer domesticá-lo. Neste processo os sujeitos se libertam, por 

isso é chamada educação libertadora:  

É que, enquanto na educação domesticadora há uma necessária dicotomia 
entre os que manipulam e os que são manipulados, na educação para a 
libertação não há sujeitos que libertam e objetos que são libertados. Neste 
processo não pode haver dicotomia entre seus pólos (FREIRE, 1976, p. 89).  

Isto pode ser interpretado como uma impossibilidade de o diálogo acontecer ou 
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mesmo se estabelecer entre antagônicos, já que pressupõe igualdade de condições e 

reciprocidade. 

Educação e Mudança foi lançado no Brasil em 1979, quando Freire retornou do 

exílio. Em relação às temáticas centrais que tratam do diálogo, Freire apresenta a relação dos 

homens entre si para transformar a realidade, o mundo. A educação então irá atuar nesta 

transformação. Ela será a fonte de busca do homem para ser mais em comunhão com os 

outros e não individualmente.“O homem não é uma ilha. É comunicação” (FREIRE, 1979a, p. 

28)18. Freire continua, nesta obra, a reafirmar os princípios do diálogo. Em relação ao amor, 

ele o relaciona ao respeito e à comunicação:  

O amor é uma intercomunicação íntima de duas consciências que se 
respeitam. Cada um tem o outro, como sujeito de seu amor. Não se trata de 
apropriar-se do outro. (...) Ama-se à medida em que se busca comunicação, 
integração a partir da comunicação com os demais (1979a, p. 29).  

 

Nesta obra, Paulo Freire aponta o diálogo como instrumento de convencimento: 

“As convicções devem ser profundas, porém nunca impostas aos demais; através do diálogo 

se tratará de convencer com amor; o contrário seria sectarismo. O sectarismo não é crítica, 

não ama, não dialoga, não comunica, faz comunicados” (1979a, p. 38). Sobre a mudança 

social, Freire induz que o trabalhador social deva buscar a substituição de uma percepção 

distorcida da realidade por uma percepção crítica através do processo de conscientização, para 

ser mais. Esta transformação da captação mágica da realidade em uma crítica deve estar 

baseada num método ativo, crítico e dialogal. Assim, o homem assume sua vocação de ser 

sujeito e não objeto. 

Um outro ponto chama a atenção nesta obra. Freire menciona com mais ênfase 

ainda a importância de refletir sobre o conteúdo do diálogo. É nesse contexto que garante uma 

                                                 
18 Este ponto é bastante presente tanto nas obras desta primeira fase como nas da segunda fase, estando associada 

à busca do ser mais com a transformação do mundo. 
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maior aproximação de situações pedagógicas entre analfabetos e coordenadores de debates, 

como foi apontado também na Pedagogia do Oprimido:  

Mas, quem dialoga, dialoga com alguém sobre alguma coisa. Esta alguma 
coisa deveria ser o novo conteúdo programático da educação que 
defendíamos. E nos pareceu que a primeira dimensão deste novo conteúdo, 
com que ajudaríamos o analfabeto, antes ainda de iniciar sua alfabetização, 
para conseguir a destruição da sua compreensão “mágica” e a construção 
duma compreensão crescentemente crítica, seria a do conceito antropológico 
de cultura, isto é, a distinção entre estes dois mundos: o da natureza e o da 
cultura (FREIRE, 1979a, p. 70). 

Neste aspecto, Freire demonstra que, para ele, existe sempre um assunto mais 

apropriado em volta do processo dialógico. Desta forma, o diálogo acontece com alguns 

assuntos já pré-definidos e com o fim de oferecer uma compreensão crítica da realidade no 

caminho da educação. O diálogo também aparece como meta do educador perante os 

educandos: “... o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o analfabeto sobre 

situações concretas, oferecendo-lhe simplesmente os meios com os quais possa alfabetizar” 

(FREIRE, 1979a, p. 72). É neste sentido que Freire orienta sobre a capacitação dos 

educadores para a busca de uma postura dialógica para, assim, alcançarem de fato a educação, 

fugindo da domesticação. O diálogo é, portanto, um instrumento educativo:  

Referimo-nos ao diálogo. Trata-se de uma atitude dialogal à qual os 
coordenadores devem converter-se para que façam realmente educação e não 
domesticação. Precisamente porque, sendo o diálogo uma relação eu-tu, é 
necessariamente uma relação de dois sujeitos. Toda vez que se converte o 
“tu” desta relação em mero  objeto, ter-se-á pervertido e já não se estará 
educando, mas deformando (1979a, p. 78,79). 
 

Não tratar o outro como objeto é, como veremos, uma característica do diálogo 

que Buber também não cansa de ressaltar. O diálogo, portanto, somente ocorre entre sujeitos, 

entre “eu e tu”. Somente quando tratamos o outro enquanto sujeito é que podemos nos 

relacionar com ele de maneira dialógica no processo educacional. 
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1.2.2 Segunda Fase: Desenvolvimento e Diferenciação da Teoria Dialógica 

Nesta segunda parte do estudo teórico em Paulo Freire, serão analisadas as obras 

em que encontramos variações no conceito de diálogo ou mesmo outras temáticas 

consideradas relevantes na progressão de seu pensamento. Assim, em continuidade, tentar-se-

á identificar esses distanciamentos, bem como as novas temáticas trabalhadas e apresentadas 

por Paulo Freire, para compreender e demonstrar que formas são essas e em que estão 

alicerçadas. Nesta segunda fase as obras que serão objeto de análise foram organizadas em 

ordem cronológica, o que, na nossa visão, destaca as mudanças e permanências de sua 

conceituação dialógica. 

Educação na Cidade retrata o tempo em que Freire administrou a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, no período de 1989 a 1991. Os textos e entrevistas 

foram realizados neste período. A obra em si foi publicada quase ao mesmo tempo, no Brasil 

e na França, seu ano de lançamento é 1991. É interessante observar como Freire insiste na 

defesa do diálogo, mesmo em um momento em que se encontrava em posição de autoridade, o 

que poderia ser visto como uma posição de opressor, contrária ao diálogo. 

Numa entrevista concedida à Revista Escola Nova, em 1989, Freire trata de 

variados temas, porém se destaca a temática de mudança que ele desejava para a educação, 

dentre outros planos. O diálogo como um instrumento democrático e por isso participativo era 

o que ele pretendia mudar no currículo, com a ajuda e participação de especialistas, ouvindo 

representantes de movimentos populares, como diretores, professores, coordenadores, alunos, 

etc: 

Nossa intenção é possibilitar o diálogo entre grupos populares e educadores, 
entre grupos populares, educadores da rede e os cientistas que nos 
assessoram. [...] Começaremos o nosso diálogo no centro das escolas e nas 
áreas populares em que elas se situam (2001b, p. 38). 

 

O diálogo, pelo menos na intenção do Secretário de Educação de São Paulo, se 

torna um instrumento indispensável na elaboração de políticas públicas na área da educação. 
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Mais uma vez observamos a temática da democracia associada ao diálogo. Paulo 

Freire tem essa característica de estar sempre voltando a temas que já discutira outrora. Nesta 

segunda fase apreendemos que está bastante presente a discussão do diálogo sobre a prática 

de educadores. Uma maneira de tornar mais efetiva a prática docente apoiada na perspectiva 

dialógica. Nesta obra, mais especificamente Freire fala sobre a melhor maneira de efetivar 

projetos na educação pública: “Não há para nós forma mais adequada e efetiva de conduzir o 

nosso projeto de educação do que a democrática, do que o diálogo aberto, corajoso” (2001b, 

p. 44). 

A característica fundante desta fase está na abertura e no mútuo respeito na 

relação dialógica que Freire proporcionou nos seus últimos escritos. Em Educação na Cidade 

vemos também as questões dialógicas em direção a essas discussões de dialogar sob olhares 

diferenciados pela posição política: 

Vejo sempre bem qualquer organização de cooperação européia ou não 
desde que as relações que se estabeleçam entre as organizações, de um lado, 
e nós, administrações petistas, de outro, sejam relações de mútuo respeito. 
Relações dialógicas em que possamos crescer juntos, aprender juntos. Verei, 
pelo contrário, mal, qualquer organização chamada “de cooperação” que, 
distorcidamente, porém, pretenda impor a nós suas opções em nome da ajuda 
que nos possa dar. 
Na verdade, não há organizações de cooperação neutra. Por isso mesmo é 
que elas, também, têm de estar claras com relação às administrações com 
que procuram relações e das quais estudam projetos de cooperação. 
Para conviver bem com qualquer organização exigimos pouco: que nos 
tratem com respeito (2001b, p. 64,65). 

 

Freire relaciona ao diálogo o respeito mútuo, muito embora o comentário acima 

indique que se deve aceitar ajuda, quando originária de posições/partidos políticos 

divergentes, necessita-se definir com clareza a condição de liberdade para determinar o que de 

fato é importante se fazer com aquela ajuda (1986, p. 17, 123-124). Ou seja, só há como se 

relacionar com alguém que se posicione diferentemente se existir entre eles um mútuo 

respeito, delimitando-se os limites entre os pólos da relação. Para tornar esta relação 
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dialógica, no pensamento de Freire seria preciso atender outras exigências, que vão além do 

mútuo respeito, como exemplo, a reciprocidade, a simpatia, a consciência crítica, a reflexão.  

Esta obra também não foge à temática educacional docente. Na relação dialógica 

entre o educador e o educando deve estar presente o respeito à visão de mundo do educando.  

A priorização da “relação dialógica” no ensino que permite o respeito à 
cultura do aluno, à valorização do conhecimento que o educando traz, enfim, 
um trabalho a partir da visão de mundo do educando é sem dúvida um dos 
eixos fundamentais sobre os quais deve se apoiar a prática pedagógica de 
professoras e professores (FREIRE, 2001b, p. 82). 

Estas reflexões sobre o diálogo numa perspectiva pedagógica estão presentes com 

maior freqüência nos últimos trabalhos de Paulo Freire (MENDONÇA, 2006, p. 130)19. As 

reflexões das diversas citações já mencionadas permitem afirmar que, a partir da década de 

90, Freire enfatiza as discussões do diálogo relacionadas ao que-fazer pedagógico, ao 

relacionamento educador-educando, escolha de conteúdos programáticos, formação de 

professores, currículos, sobre o processo gnosiológico, por exemplo. Estes questionamentos 

estão incluídos em várias obras como exemplo: Medo e Ousadia (1986, p. 122, 123, 124); 

Cartas a Cristina (1994, p.154, 155), Professora Sim, Tia Não (2002, p. 56; 64; 85; 87); 

Política e Educação (1997, p. 38; 68; 77; 83); A Importância do Ato de Ler: em três artigos 

que se completam (1995, p. 25-36). Nestas obras, não há referências significativas ao 

entendimento da conceituação do diálogo de forma mais explícita. São obras que se voltam 

mais para as questões da prática educativa e reafirmam muitas vezes temáticas já trabalhadas 

nas outras obras analisadas anteriormente. 

A Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do oprimido foi 

uma obra escrita praticamente sob a inspiração da Pedagogia do Oprimido. Sua primeira 

                                                 
19 Para Mendonça, a educação baseada numa humanização está estritamente relacionada a uma educação de 

cunho dialógico: “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, portanto, como processo de desumanização que 
se estabelece num contexto social opressor e de exploração” (2006, p. 44). O seu pensamento demonstra esta 
interligação entre as faces da humanização e os princípios dialógicos no processo educativo. Sua linha de 
pensamento se aproxima de Paulo Freire, por exemplo, na citação acima. 
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edição foi publicada em 1992. Na verdade, está orientada pelas discussões e corroborações 

levantadas pela Pedagogia do Oprimido. Nela, Paulo Freire demonstra todo o desenrolar da 

construção da Pedagogia do Oprimido, iniciada antes mesmo do seu exílio. Paulo Freire nos 

descreve vários encontros, seminários, cartas, palestras e diálogos que incluíam sempre 

questões abordadas na Pedagogia do Oprimido. Foi mergulhado nas águas da política que 

Pedagogia do Oprimido foi revista e revivida por ele em Pedagogia da Esperança. 

Freire evidencia algumas influências nesta obra. Fatos vividos na infância, 

influências de teóricos como: Karl Marx, George Lukács, Erich Fromm, Antonio Gramsci, 

Jean-Paul Sartre, dentre outros, e ainda a passagem pelo Sesi e o próprio exílio serviram como 

embasamento para sua escrita. 

Interessante, no contexto da infância e da adolescência, na convivência com 
a malvadez dos poderosos, com a fragilidade que precisa virar a força dos 
dominados, que o tempo fundante do SESI, cheio de “soldaduras” e 
“ligaduras” de velhas e puras “adivinhações” a que meu novo saber 
emergindo de forma crítica deu sentido, eu “li” a razão de ser ou algumas 
delas, as tramas de livros já escritos e que eu não lera ainda e de livros que 
ainda seriam escritos e que viriam a iluminar a memória viva que me 
marcava. (...) Anos depois, posta em prática de algumas das “soldaduras” e 
“ligaduras” realizadas no tempo fundante do SESI me levaram ao exílio, 
uma espécie de “ancoradouro” que tornou possível religar lembranças, 
reconhecer fatos, feitos, gestos, unir conhecimentos, soldar momentos, re-
conhecer para conhecer melhor (1998, p. 19, 20). 

 

Isto tudo foi, para Freire, o que constituiu ao pano de fundo de suas reflexões 

teóricas na escrita de Pedagogia do Oprimido. Por ter alcançado várias nações, esta obra 

provocou discussões e também muitas críticas. Dentre tantas, algumas críticas afirmavam que 

a escrita de Freire era elitista (FREIRE, 1998, p. 47); que a linguagem era pouco 

compreensível (1998, p. 74); linguagem machista, criticada por mulheres americanas (1998, 

p. 66); que supervalorizava o senso comum dos educandos (19998, p. 46 e 85). 

Algumas temáticas que ainda não tinham sido abordadas por Freire aparecem de 

forma explícita nesta obra, como a inclusão de imigrantes (1998, p. 124), homossexuais 

(1998, p. 153), índios (1998, p. 184) na categoria dos oprimidos.  
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A maneira de Paulo Freire pensar a educação está orientada pelo seu 

entendimento do que seja política. Para ele, é imprescindível à formação humana a 

compreensão política. Por isso, em sua concepção a educação não pode ser neutra, vazia de 

intenção política (1998, p. 77-79). É bem verdade que, para Freire, a educação deve ser 

orientada também nos aspectos políticos, dessa forma o diálogo está vinculado a esses pontos 

de vista, mais especificamente ao democrático, de liberdade, de criticidade e reflexão que une 

o diálogo à política. Demonstramos, com isso, que sua concepção educacional-política 

também tem relação com a idéia de diálogo.   

Nesta obra, Freire também retoma enfaticamente temáticas relacionadas ao 

diálogo na atuação pedagógica. Ressalta que o diálogo deve romper toda a forma de 

autoritarismo na relação educador-educando. 

Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo do professor 
ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se 
pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ele funda este ato, 
que se completa e se sela no outro, o de aprender, e ambos só se tornam 
verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, inquieto do 
educador ou da educadora não freia a capacidade de criticamente também 
pensar ou começar a pensar do educando. Pelo contrário, quando o 
pensamento crítico do educador ou da educadora se entrega à curiosidade do 
educando. Se o pensamento do educador ou da educadora anula, esmaga, 
dificulta o desenvolvimento do pensamento dos educandos, então o pensar 
do educador, autoritário, tende a gerar nos educandos sobre quem incide, um 
pensar tímido, inautêntico ou, às vezes, puramente rebelde (1998, p. 118). 

 

Sua compreensão do diálogo, Freire não cansa de afirmar, se situa numa 

perspectiva de atitude crítica diante da realidade. As intenções do educador devem voltar-se 

para o estímulo à atitude de criticidade por parte do educando.20  

Assim como nas obras até agora analisadas, em Pedagogia da Esperança Paulo 

Freire estabelece um diálogo e transmite sua mensagem para o “povo”, para os excluídos, 

para as minorias. Há fragmentos em que ele emite sua fala para pescadores, camponeses e 

                                                 
20 Estas questões sobre o diálogo na esfera das relações educador-educando foram também amplamente 

discutidas em outras obras desta mesma fase, como exemplo, em Medo e Ousadia (1986, p. 122-123; 124; 
127). 
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trabalhadores. Freire descreve um diálogo com um grupo de camponeses, sob forma de 

perguntas e respostas, num “círculo de cultura”. De modo geral, é desta forma que o diálogo, 

nesta obra, está apresentado: sempre voltado para os excluídos, neste aspecto um retorno à 

Pedagogia dos Oprimidos. As ocasiões em que o termo aparece estão intimamente ligadas a 

esses “personagens” que compõem a classe popular, ou seja, ligada às minorias.  

Num determinado trecho de sua obra Freire supõe, porém, uma possível relação 

entre as classes sociais popular e dominante. Existe, porém, um contraponto: que “as classes 

trabalhadoras continuem aprendendo na própria prática de sua luta a estabelecer os limites 

para as suas concessões, o que vale dizer, que ensinem às dominantes os limites em que elas 

se podem mover” (1998, p. 92, 93). Questionamos se de fato se constitui em uma nova forma 

de relação, uma vez que uma das partes envolvidas deve tomar cuidado em limitar a ação do 

outro. É uma nova etapa na tentativa de superar as relações de dominação. Percebe-se que não 

está mais associado à forma restrita de diálogo da primeira fase. Neste caso existe uma 

mudança do sentido da palavra, é mais uma ampliação daquilo que ele compreende por 

diálogo. 

Apreendemos que Freire lança um novo olhar sobre a classe dominadora ao abrir 

uma possibilidade de diálogo, mesmo com interesses distintos. Sobre isso, Paulo Freire afirma 

que as classes sociais se contrapõem nos seus interesses antagônicos, por isso há e sempre 

haverá luta entre elas, porém a luta não impossibilita os acordos. Poderíamos entender que 

Freire concebe uma possibilidade de relação dialógica envolvendo interesses antagônicos21. 

Há, mais uma vez, a ampliação do conceito de diálogo entre os diferentes, como uma tática 

para barganhar coisas. Um olhar mais aberto mostra que esta possibilidade de ampliação não 

                                                 
21 Esta questão foi também desenvolvida na obra Pedagogia: diálogo e conflito. Nela, Freire aborda a questão 

defendendo uma diferenciação entre o conflito suportável e o conflito antagônico. Ele mesmo compara sua 
posição anterior na Pedagogia do oprimido: “Na Pedagogia do Oprimido digo que o diálogo só se dá entre 
iguais e diferentes, nunca entre antagônicos. No máximo pode haver um pacto. Em determinado momento a 
classe dominada aceita um pacto com a dominante, mas passada a situação que gerou a necessidade do pacto, 
o conflito se reacende. É isso que a dialética ensina” (1986, p. 123-124). 
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passa de acordo entre as classes opostas, ou seja, um convite para a convivência necessária, 

através de acordos. Neste tipo de relação as partes envolvidas, neste caso as duas classes, 

estão ainda presas aos seus próprios interesses. Entre o opressor e o oprimido existe a 

barganha de interesses, e na relação entre os desprivilegiados/oprimidos existe a luta em 

conjunto. É na verdade a luta pelas coisas e necessidades básicas, porque estão impedidos de 

exercer sua humanidade. E, sob este aspecto, Freire não abre mão da luta interclasses. Nega 

afirmações do discurso neoliberal, as quais propunham um novo momento histórico em que 

não mais haveria classes sociais. Sobre isso, Freire comenta: 

Há momentos históricos em que a sobrevivência do todo social coloca às 
classes a necessidade de se entenderem, o que não significa, repitamos, 
estar-se vivendo um novo tempo histórico vazio de classes sociais e de seus 
conflitos. Um novo tempo histórico sim, mas em que as classes sociais 
continuam existindo e lutando por interesses próprios. (1998, p. 94). 
 

Para Freire, é também possível o diálogo entre os diferentes22: “numa nova prática 

democrática, é possível ir ampliando os espaços para pactos entre as classes e ir consolidando 

o diálogo entre diferentes” (1998, p. 198). A proposta de Freire é unir os diferentes, 

considerados minoria, para, juntos, lutarem. Assim, apesar de serem diferentes, se tornam 

“iguais”, no sentido de almejarem um mesmo fim, de fortalecer sua própria classe em relação 

à dominante. É isso que ele vai chamar de ‘unidade na diversidade’: 

As chamadas minorias, por exemplo, precisam reconhecer que, no fundo, 
elas são a maioria. O caminho para assumir-se como maioria está em 
trabalhar as semelhanças entre si e não só as diferenças e assim, criar a 
unidade na diversidade, fora da qual não vejo como aperfeiçoar-se e até 
como construir-se uma democracia substantiva, radical (1998, p. 154). 
 

Num outro sentido, nesta obra Paulo Freire apresenta várias críticas por ele 

enfrentadas, em especial às idéias contidas em Pedagogia do Oprimido. Sobre as 

discordâncias a propósito de suas idéias, Freire diz que nunca perdiam o ‘tom de diálogo’. O 

fato de existir, entre eles, um ‘tom de diálogo’ e não o diálogo em si mesmo indica que, 

                                                 
22 A esta união dos diferentes para um fortalecimento na luta, Freire também se refere nas obras Cartas a 

Cristina (1994, p. 19; 223), Pedagogia: diálogo e conflito (1986, p. 17; 123) e Política e educação (1997, p. 
31-33).  
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apesar do pensamento e posicionamento diferente, não necessariamente se rompiam as 

afinidades pessoais exigidas pelo diálogo:  

Os debates, porém, jamais perderam o tom do diálogo, jamais viram 
polêmica. No fundo as pessoas dissentiam de mim, mas não me queriam 
mal. Suas críticas não se nutriam de uma raiva incontida de mim. Por isso, 
mesmo em posições diametralmente opostas, na Austrália ou na Nova 
Zelândia, nunca deixou de haver uma relação respeitosa entre mim e os que 
de mim discordavam (FREIRE, 1998, p. 181). 
 

Afirmações desse tipo insinuam uma ampliação na própria concepção do conceito 

de diálogo. As exigências anteriores a um diálogo eram bem mais estritas. Precisava-se de fé, 

confiança, humildade, esperança e amor. Agora basta uma “relação respeitosa”. 

Este é um de muitos aspectos apresentados em Pedagogia da Esperança, cujas 

críticas ele mesmo se propõe a responder e a rebater. Uma das características desta obra está 

exatamente nas críticas e debates que a Pedagogia do Oprimido gerou sobre o aspecto 

dialógico. A crítica (1998, p. 66) sofrida surgiu de uma reunião, no Chile, com educadores 

marxistas. Foi sugerido que o diálogo suscitava um “democratismo” do humanismo; um 

“idealismo” do diálogo presente na Pedagogia do Oprimido. Mais uma vez, Freire afirma que 

apesar de alguns educadores não concordarem com as suas análises na Pedagogia do 

Oprimido, isso não os impedia de dialogar: “As discordâncias, porém, às vezes até em torno 

de questões substantivas, (...), não inviabilizavam o diálogo, de modo geral rico e dinâmico” 

(1998, p. 150, 151).  

Fica claro que, já na época em que Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido, foi 

necessário defender o diálogo como base de mudanças políticas das quais não se pode abrir 

mão. Por tudo o que foi abordado acerca da compreensão do diálogo na segunda fase é 

possível afirmar que, nela, seu papel é de fundamentação de uma postura verdadeiramente 

democrática, que deve penetrar em todas as relações sociais, inclusive na relação pedagógica: 

O diálogo entre professoras ou professores e alunos ou alunas não os torna 
iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas. Os professores 
não são iguais aos alunos por n razões, entre elas porque a diferença entre 
eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converteria no 
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outro. O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos 
não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um 
com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro 
(1998, p. 118).  
 

Importante perceber que, nesta citação, Paulo Freire se distancia da idéia primeira 

sobre o diálogo entre educador e aluno como está apresentada na Pedagogia do Oprimido, em 

que educador e alunos aprendem e ensinam ao mesmo tempo. Desta forma, modifica o que 

antes foi dito, demonstrando que, nas relações entre educador e educando, na verdade há 

diferentes papéis do educador e do educando. É uma ampliação, a partir das primeiras idéias, 

desta relação educacional descrita na primeira fase, um aprofundamento da compreensão 

destes papéis no pensamento freireano nesta fase posterior23.  

No livro À Sombra desta Mangueira (2000) estão presentes discussões sobre: 

políticas democráticas; questões pedagógicas; a reconstrução da solidariedade humana; 

temáticas já debatidas, como a unidade na diversidade (MENDONÇA, 2006, p. 63)24 e 

questões de gênero. Porém, as questões dialógicas ficam mais restritas, em um subcapítulo 

que Freire denominou “Dialogicidade”. É nesta obra que Freire ratifica sua posição de que o 

diálogo é algo inerente ao homem. Para ele, o diálogo é uma prática fundamental ao educador. 

É na verdade uma exigência para todo homem e para aqueles que defendem a posição 

democrática. Freire estreita a relação diálogo-democracia. Isto porque, para ele, todo aquele 

que é democrático pratica o diálogo e vice-versa: “Nesse sentido, o antidiálogo autoritário 

ofende a natureza do ser humano, seu processo de conhecer e contradiz a democracia” (2000, 

p. 80). 

Uma maior flexibilização de seu pensamento, que coloca esta obra na segunda 

                                                 
23 Também na obra Política e educação, Paulo Freire volta a afirmar que educador e educando ensinam e 

aprendem em dinamismo (1997, p. 68). 
24 Mendonça apresenta o diálogo como algo distinto do pacto, sendo este um empecilho para o dialogar: “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”. Aproveitamos então a escrita de Nelino Mendonça para reafirmar aquilo que 
argumentamos sobre a distinção entre o respeito mútuo entre os diferentes na Pedagogia da esperança (1998, 
p. 92; 93; 154), e a unidade na diversidade tratada em À sombra desta mangueira (2000, p. 68; 125). 
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fase, conforme nossa classificação, é caracterizada pelas idéias sobre a tolerância25 ao outro, 

na verdade a busca por um maior respeito através do diálogo. De fato, outras características 

do diálogo ressurgem com freqüência, por exemplo, a diferenciação entre diálogo e 

palavreado, no discursar irrefletido. Como ele mesmo afirma nesta assertiva:  

Já a dialogicidade é cheia de curiosidade, de inquietação. De respeito mútuo 
entre os sujeitos que dialogam. A dialogicidade supõe maturidade, aventura 
do espírito, segurança ao perguntar, seriedade na resposta. No clima da 
dialogicidade, o sujeito que pergunta sabe a razão por que o faz. Não 
pergunta por puro perguntar ou para dar a impressão, a quem ouve, de que 
está vivo.  
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 sua 
intelecção (FREIRE, 2000, p. 80). 
 

Alguns princípios dialógicos foram bem definidos por Freire nesta citação. O que 

de fato é importante, numa relação dialógica, é o comprometimento das partes envolvidas. O 

que Freire prescreve como essencial está descrito como seriedade no falar e no ouvir o outro, 

o falar com propriedade. Dentro de uma situação dialógica os agentes respeitam-se 

mutuamente e diligentemente estão forçados a participar daquele momento. Por isso mesmo, 

na concepção freireana o diálogo não pode existir sem a liberdade e estar preso a métodos, o 

que feriria a capacidade crítica do homem. Para ele, o diálogo é, portanto, o elemento que 

fundamenta o processo de aprendizagem.  

É perceptível que, nesta obra, Freire demonstra como ele entende o ser humano e 

as suas possibilidades e limites. A consciência de seres inacabados e a conseqüente busca 

infinita para o ser mais. É neste processo de busca que a experiência dialógica interfere. 

Escrita em 1996, Pedagogia da Autonomia pode ser considerada uma síntese das 

questões sobre a formação de professores no pensamento de Freire. Em relação ao diálogo, 

podemos observar que esta obra demonstra uma mudança, pois nela Paulo Freire amplia as 

                                                 
25 Sobre o desenvolvimento do entendimento de tolerância associado ao de diálogo nas obras Política e educação 

(1997, p. 16,17); Cartas a Cristina (1994, p. 186,187). Essas citações, na verdade, repetem-se sobre esta 
temática em outras obras, por isso não há necessidade de citá-las novamente. 
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possibilidades para que aconteça o autêntico diálogo. 

Nesta obra, Freire dá orientações sobre as práticas educativas e é neste contexto 

que a noção e o entendimento acerca do diálogo vão tomando forma. É um fundamento 

diferenciado do observado em outras obras estudadas neste trabalho. Aqui a relação central 

não é mais a do opressor-oprimido, mas a do professor-aluno, portanto, a relação educacional, 

que para Freire tem que ser dialógica. 

Logo no primeiro capítulo Freire faz menção literal a respeito do diálogo e 

discorre sobre algumas das exigências inerentes ao ato de ensinar, como o esforço de 

mudança de uma curiosidade ingênua para a curiosidade crítica e, em seguida, para a 

curiosidade epistemológica. Na perspectiva freireana, este deve ser o caminho percorrido, 

sobretudo e nomeadamente, pelos oprimidos da sociedade. 

Paulo Freire nos apresenta aqueles com quem ele se preocupou em toda sua vida e 

com quem de fato se relacionou dialogicamente, os oprimidos. O que modifica é a 

compreensão que tem dos oprimidos. Nos escritos até então analisados, ele pensa 

principalmente nos oprimidos política, técnica e economicamente. Agora, ele elabora um 

conceito mais amplo, que inclui também todas as formas culturais de opressão e exclusão. Seu 

pensamento está em defesa dos homens e mulheres excluídos, necessitados, marginalizados, 

negros, camponeses, enfim, de todo aquele que, de alguma forma, não tem a chance de 

participação social e política na sociedade e, por isso, está à margem da constituição última do 

ser humano: sua própria humanização. O próprio autor explicitamente afirma para quem 

dedicou seu trabalho intelectual, prático e político: “o meu ponto de vista é dos ‘condenados 

da Terra’, o dos excluídos” (FREIRE, 2005b, p. 14).  

Nesta obra Freire demonstra uma dedicação especial às mulheres e aos negros e 

negras26. O diálogo, para Paulo Freire, como vimos na análise da primeira fase de sua obra, é 

                                                 
26 Temática trabalhada também em Cartas a Cristina, 1994, p.201; 203; 219. 
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ferramenta para a libertação dos excluídos. Nesse sentido, ele amplia a categoria de excluídos, 

acrescentando novos grupos sociais a que, antes, não havia dado uma atenção particular. Essa 

preocupação distintiva pode ser claramente percebida nas palavras de Freire, acerca desses 

excluídos: 

A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 
substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão 
longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade dos que matam 
meninos nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seus 
direitos, dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres 
(2005b, p. 36). 

 

Esta citação demonstra a relevância da ampliação do diálogo a outras categorias 

de excluídos, como ele mesmo descreve em relação de meninos de rua e mulheres. Quando o 

diálogo é a ferramenta da libertação, outras pessoas, pertencentes a outros grupos, são 

incluídos na definição de excluídos, e assim, podem, através do diálogo, libertar-se. Nesta 

obra ainda inclui, como orientação pedagógica, o ensino do pensar certo. Esta atitude é o que 

ele chama de um ato comunicante, algo que se vive. Relaciona o diálogo à ação para adquirir 

conhecimento, ou seja, a uma ação epistemológica. “Não há inteligibilidade que não seja 

comunicação e intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por isso 

é dialógico e não polêmico” (FREIRE, 2005b, p. 38). Ao fazer esta afirmação, Freire não está 

se referindo a uma forma certa de pensar que é automatizada na prática pedagógica entre 

professor e aluno. Está longe de ser uma relação de transferência de saber. Mas, assume que o 

ensinar a pensar certo não é algo de que se fala a respeito ou mesmo se descreve, mas algo 

que se experimenta, que se vivencia. E por isso se afasta de um procedimento de 

automatismo, mas inclui a criticidade, a experiência pessoal, e junto ao outro se produz uma 

compreensão daquilo que se está comunicando. No pensar certo, Freire apresenta uma 

diferença característica entre a atitude dialógica e a polêmica. A diferença que ele quis 

apresentar pode ser interpretada na perspectiva de que uma atitude ou um pensar polêmico é 

aquele que trata o sujeito como um ser passivo de sua inteligibilidade, ou seja, é um ato de 
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transferência bruta dos ideais, conceitos ou mesmo posicionamento pessoal para outrem. No 

caso da atitude dialógica é exatamente o inverso. É respeitar o outro enquanto ser humano, 

desafiando-o a questionar e criticar aquilo que está sendo comunicado, e não meramente 

repetí-lo, transferí-lo para o outro. 

Esta relação do aprendizado com a necessidade de experimentar, viver aquilo que 

se fala, é uma insistência freireana. Percebe-se a presença veemente, nas suas obras em geral, 

da tentativa de tornar a teoria e a prática uma só ação.  

O meu discurso sobre a Teoria deve ser o exemplo concreto, prático, da 
teoria. Sua encarnação. Ao falar da construção do conhecimento, criticando a 
sua extensão, já devo estar envolvido nela, e nela, a construção, estar 
envolvendo os alunos (FREIRE, 2005b, p.48).  

E ainda, sobre a unidade entre o discurso e a ação, característica necessária ao 

educador, Paulo Freire afirma: 

As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos 
impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que 
fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a 
prática, é uma das virtudes indispensáveis – a da coerência (FREIRE, 
2005b, p. 65)27. 

Não obstante Freire expressar sua preocupação com os oprimidos/marginalizados, 

ainda nesta obra afirma a aceitação do diferente: “como professor crítico, sou um 

‘aventureiro’ responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente” (2005b, p. 50). A 

aceitação do diferente, para Freire, está centrada numa perspectiva de admissão do novo, no 

sentido de diversidade, dessemelhança, ou seja, contrário à igualdade. Neste aspecto, o 

profissional da educação sob o olhar progressista deve se render àquilo que lhe é diferente e 

aceitar mudanças e não estar preso a regras ou modelos de comportamento, como Freire 

mesmo afirma, logo em seguida: “Nada do que experimentei em minha atividade docente 

deve necessariamente repetir-se” (FREIRE, 2005b, p. 50).  

                                                 
27 Na obra A Importância do ato de ler: em três artigos que se completam, Freire também trata da atitude de 

coerência necessária quando se toma a opção democrática (1995, p. 25). Embora esta obra esteja na primeira 
fase, a temática se repete na segunda fase, com maior ênfase. 
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Seu trabalho dá esta relevância e respeito aos oprimidos, e, nesta obra, 

especificamente, ao aluno. Este respeito e conhecimento do diferente se tornaram, em Freire, 

essenciais para a relação dialógica. E o diálogo está presente na formação de um sujeito ético. 

Na visão freireana, é esta postura que torna o homem ético:  

É neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos 
dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a 
forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, 
assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos (FREIRE, 2005b, p. 
60). 

Ao longo da Pedagogia da Autonomia, Freire reflete e enfatiza os saberes 

necessários à prática educativa. Em todo momento encontramos, nas suas afirmações, o 

destinatário de suas reflexões; “[...] lembrando de experiências de minha juventude em outras 

favelas de Olinda ou do Recife, dos meus diálogos com favelados e faveladas de alma 

rasgada” (2005b, p. 74). Ainda neste sentido, notamos as diferentes expressões que falam dos 

oprimidos, referindo-os como favelados, marginalizados, camponeses, e ainda sobre a atitude 

essencial da escuta e aceitação desses enquanto sujeitos: 

Aceitar a respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não 
se pode dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou menino 
negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, 
a operária, não posso evidentemente escutá-las e não as escuto, não posso 
falar com eles, mas a eles, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo 
entendê-los. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, 
recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o ‘outro’ a merecer 
respeito, é um ‘isto’ ou ‘aquilo’, destratável ou desprezível (FREIRE, 2005b, 
p. 120-121). 

A atitude dialógica está restrita por algumas ações, principalmente aquela que 

tenta ou considera de fato o outro enquanto objeto de opressão. Uma relação dialógica tem 

como princípio a escuta verdadeira do que o outro diz e uma plena aceitação do outro, 

aceitação daquilo que ele é. O que Freire pretende é nivelar os pólos de comunicação, 

colocando-os num mesmo patamar para o verdadeiro diálogo se estabelecer. 

O diálogo em Freire também expressa a troca de saberes entre os pólos 

envolvidos. Está ligado ao processo de aprendizado que afasta a possibilidade de imposição 
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da “verdade” àqueles de ingenuidade no saber. “O diálogo em que vai desafiando o grupo 

popular a pensar sua história social como a experiência igualmente social de seus membros, 

vai revelando a necessidade de superar certos saberes [...]” (FREIRE, 2005b, p. 81). Esta troca 

de saberes é o que motiva o método de ensino-aprendizagem nos círculos de cultura que 

Freire vivenciou no período de 1960 a 1964. Este método de ensino foi amplamente discutido 

por Freire, principalmente nas suas primeiras obras.  

Nos círculos de cultura28 se aprende a ler e escrever de forma crítica e refletindo 

sobre a realidade. A dinâmica que envolvia estes círculos é caracterizada por Freire: “O 

fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é 

dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve” 

(2005b, p. 86). Esta citação reflete com propriedade a caracterização de situações dialógicas 

descritas por Freire, assim podemos inferir que momentos dialógicos, na visão freireana, são 

pela primeira vez descritos enquanto ‘abertos’. Esta é uma das mudanças que reconhecemos 

nesta obra. Aqui Paulo Freire associa a abertura de certa forma com a ampliação das 

possibilidades para situações dialógicas. 

O diálogo, em outras obras, é compreendido como uma comunicação, que 

necessita de condições mínimas para estabelecer-se. Para tal, “ele precisa se apropriar da 

inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação entre mim, como 

professor, e ele, como aluno se estabeleça” (FREIRE, 2005b, p. 118). 

O diálogo também serve como instrumento para o pensar crítico, para reagir 

criticamente a ideologias que impedem uma postura de abertura diante do outro sem torná-lo 

um isso (FREIRE, 2005b, p. 133-134): 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o 
momento, tornar a própria prática de abertura ao outro como objeto da 
reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente. A razão ética da 

                                                 
28 O círculo de cultura é uma escola, com rotina e mecanismos diferentes das tradicionais. Em agrupamento se 

discutem os problemas e prática do educador e dos educandos, a própria realidade local e nacional, a vida 
familiar, etc. 
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abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que 
há nela como viabilidade do diálogo (2005b, p. 136).  

 

A citação refere-se às exigências do ensinar. Uma dessas exigências seria a 

disponibilidade do educador para o diálogo É nisto que Freire apóia suas crenças, numa 

perspectiva de abertura para aqueles que têm uma crença ou posição diferente. Isto seria 

entendido no sentido de correspondência crítica da postura do educador. A posição de 

abertura ao outro possibilita o entendimento de nossa incompletude. É neste sentido que 

Freire explica que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a 

relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na História” (2005b, p. 136). Para Freire, esta é a postura válida, 

dentro das situações pedagógicas, para que o diálogo genuíno tome forma. O educador precisa 

estar atento para analisar sua própria prática e possibilitar a experiência da abertura, sabendo-

se um ser inacabado. 

 
 
1.3 Síntese do Pensamento Dialógico e Educacional de Paulo Freire 
 

A dialogicidade é peça fundamental para a compreensão do pensamento de Paulo 

Freire. Em suas obras, o aspecto dialogal aparece com freqüência e fundamenta sua teoria 

pedagógica e filosófica. A dialogicidade, enquanto condição inerente ao homem, é assim, para 

Paulo Freire, um tema primordial de sua pedagogia. É neste sentido que ele imputa aos seres 

humanos a vocação existencial para o ser mais como uma possibilidade.  

Na sua compreensão dialógica defende que aos seres humanos está reservado o 

caminho da humanização para a realização e completude de todo homem. Para Freire, não é 

fácil nem certo que este caminho se cumprirá, mas é no processo de humanização que o 

homem realiza sua vocação. Os princípios dialógicos estão intimamente ligados a este 

processo, reconhecendo que todo ser humano é existencialmente dialógico, um ser de 
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comunicação. Portanto, é na comunicação que os homens exercem seu destino de serem 

homens em essência.  

A conceituação e a aproximação a questões dialógicas já surgem numa de suas 

primeiras publicações, Educação e Atualidade Brasileira:  

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 criador29. Não há como se admitir o homem fora do 
diálogo. E não há diálogo autêntico sem um mínimo de consciência 
transitiva (2001a, p. 35). 

Em Educação como Prática da Liberdade (1996), Freire propõe uma educação 

baseada nos princípios dialógicos. Na Pedagogia do Oprimido (2005a) as questões de ordem 

dialógica ganham espaços e maior explanação. É nesta obra que se revela sua maior dedicação 

e aprofundamento da temática. Essa amplitude nas discussões dialógicas também ocorre em 

Conscientização (1980, p. 36-37, 82-86).  

As obras de Paulo Freire, em geral, tratam direta ou indiretamente das questões 

dialógicas. Analisamos, porém, aquelas que mais aprofundam o assunto e por isso tornam-se 

mais significativas para o estudo, é neste sentido que classificamos estas obras como centrais. 

Foi uma forma de sintetizar algumas temáticas mais recorrentes e que de certa forma 

resumem o que Freire escreveu, pensou e teorizou sobre o diálogo.  

De modo geral, as temáticas dialógicas giram em torno de alguns pontos 

específicos. O que apresentamos são as caracterizações relacionadas ao diálogo que 

primeiramente perpassam por toda a obra de Freire, em seguida, as características do diálogo 

que identificam a primeira fase de seu pensamento, e por último, aquilo que é constitutivo da 

segunda fase a respeito da conceituação do diálogo. 

As características presentes tanto na primeira, quanto na segunda fase, estão 

definidas em quatro pontos. O primeiro ponto refere-se ao aspecto antropológico do diálogo, e 

                                                 
29 Raras vezes Paulo Freire menciona a relação do homem com Deus. Esta relação será mais comentada por 

Martin Buber, como a terceira esfera de relação, a qual abordaremos no capítulo seguinte deste trabalho. 
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é mencionado por Freire ao longo de toda a sua obra. A comunicação é uma atitude que 

caracteriza o homem. Por esta questão estar presente em toda a obra de Freire, pode ser 

considerada como característica basal de seu pensamento dialógico.  

O segundo ponto menciona o diálogo ligado a situações de ensino-aprendizagem, 

enquanto um conteúdo que deve ser tratado nas relações educador-educando. O diálogo não 

acontece no vazio. Há sempre uma temática, um assunto, um conteúdo. Este ponto está 

presente nas duas fases da obra de Freire. O que detectamos é que está bem mais presente na 

primeira fase, principalmente nas obras Extensão ou Comunicação? (1979b) e Educação e 

Mudança (1979a). É interessante ressaltar que, na segunda fase, este aspecto reaparece. Se 

levarmos em consideração os livros de Paulo Freire em parceria com outros autores este 

aspecto seria encontrado em maior quantidade na segunda fase; contudo, estes livros não 

foram incluídos em nossas análises por apresentarem temáticas já referidas em nosso trabalho. 

Na segunda fase, este aspecto é mais enfático nas obras Pedagogia da Autonomia (2005b), À 

Sombra desta Mangueira (2000) e Medo e Ousadia (1986). O que torna diferente este tema 

entre as duas fases é a maneira como Freire o abordou. Na primeira fase, este aspecto do 

diálogo relacionado a situações de ensino-aprendizagem enquanto um conteúdo está mais 

envolvido nas questões políticas. São explicitadas situações dialógicas de ordem mais 

pedagógica apresentadas nas relações entre o educador e o educando em situação de ensino e 

aprendizagem. Com isso, Freire coloca o diálogo freqüentemente associado ao seu assunto, 

como forma de conteúdo pedagógico. É neste ponto que ele afirma que o diálogo acontece 

entre homens, para conhecer algum objeto. O diálogo, para ele, é sempre sobre alguma coisa, 

sobre o mundo, isto seria caracterizado como o assunto que medeia o diálogo entre os 

homens. Já na segunda fase há uma maior ampliação no sentido de o diálogo não ser mais 

restrito ao âmbito educacional dos círculos de cultura, mas também entre a família, a 

sociedade, a política. Na época em que Freire foi Secretário de Educação em São Paulo 
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(1989) fez esta tentativa de ampliar o diálogo entre os sujeitos envolvidos na educação, como 

a família e a comunidade relacionando-se com a escola. 

Há também um outro aspecto importante: o diálogo tem sempre uma finalidade. 

Ora este fim está apresentado nas obras como transformação da realidade/do mundo, ora 

como libertação dos oprimidos e excluídos. Assim, percebe-se que a educação, em Freire, traz 

consigo o cunho social e especificamente político participando de sua idéia educacional.   

Ainda nem relação a este aspecto, verifica-se que o diálogo está bastante 

representado e corroborado, na maioria das obras, como instrumento de libertação. Na 

primeira fase, esta relação dialógica ocorre entre oprimidos, entre iguais. É um diálogo com 

um fim, uma meta: a libertação. A visão do diálogo com a finalidade dos homens encontrarem 

o caminho da humanização já é mais encontrada na segunda fase. Esta preocupação em 

transformar a realidade e o mundo repercute em todas as suas obras, porém é na primeira fase 

que, de modo geral, a educação está dirigida mais para a libertação dos oprimidos, para a 

transformação de sua situação, de sua realidade. Aqui, o diálogo como função está 

caracterizado nas duas fases. Na primeira, há uma caracterização mais radical, ligada a 

revoluções sociais como transformação da realidade. Na segunda fase ele apresenta a função 

do diálogo como de transformação da realidade de maneira mais ampla. O contexto político-

social e a época em que ocorreu a primeira fase possivelmente explicam esta supervalorização 

política com viés revolucionário. Na segunda fase este aspecto caracteriza-se por uma 

mudança que perpassa todas as instâncias políticas, sociais e culturais numa postura 

democrática radical, que tem como fundamento o diálogo. 

O último ponto alude a caracterização do diálogo como capaz de produzir, nos 

homens, a criticidade, assim como a atitude reflexiva. Todas essas características trazem 

consigo também aquilo que se torna avesso ao diálogo, como a manipulação de alguém, a 

exclusão ou mesmo a dominação. Na primeira fase do pensamento filosófico e pedagógico de 
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Paulo Freire estão contidas algumas características que lhe dão significado. Em sua estrutura 

percebe-se a permanência da idéia de diálogo associado à postura de criticidade, 

conscientização e problematização. Também é permanente a idéia de que a dominação de 

sujeitos é uma contradição ao ato dialógico, seja de que tipo for esta dominação. Na verdade, 

estes pontos são permanentes e reaparecem em quase toda a obra de Freire. 

Em suma, os pontos que se sobressaem e constituem características permanentes 

nas duas fases do pensamento dialógico de Freire estão relacionados ao diálogo, à sua função 

como transformação da realidade; um contraponto de tudo que nega o diálogo, de tudo aquilo 

que é antidialógico.  

A divisão das fases do pensamento dialógico de Paulo Freire pressupõe a 

relevância das questões que envolvem o conceito de diálogo. É neste sentido que ressaltamos 

alguns aspectos que não foram tratados, ou mesmo foram somente citados, de forma 

superficial, na outra fase. Muito embora Freire seja bastante repetitivo em suas obras, no que 

se refere a algumas temáticas, levamos em consideração o aprofundamento e/ou maiores 

esclarecimentos destas temáticas relevantes para a compreensão do diálogo no pensamento 

freireano. O que de fato define esta divisão em duas fases é o aparecimento de novas 

temáticas intimamente ligadas ao conceito de diálogo ou de mudanças na própria 

conceituação dialógica.  

Neste caso, em linhas gerais, na primeira fase, em que inicia seu trabalho 

intelectual, estão contidas as premissas de seu pensamento. É nesta fase que detectamos a 

base fundante de sua teoria dialógica. Por isto, podemos considerá-la como de elaboração 

inicial da sua teoria dialógica. 

A segunda fase está necessariamente ligada às mudanças de definições e/ou ao 

aparecimento de outras temáticas. É nela que vamos encontrar as respostas de algumas 

questões pouco vistas na elaboração inicial da teoria de Freire. Nesta fase, as mudanças 
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ocorrem alguns anos após o retorno de Paulo Freire do exílio, que aconteceu em 1980; porém, 

nesta fase estão incluídas obras datadas da década de 90, por compreendermos que as 

principais mudanças se sobressaem nas obras escritas a partir deste período. Por estar 

relacionada a novas conceituações e temáticas, encontramos nesta fase um desenvolvimento e 

uma diferenciação no conceito dialógico. 

A singularidade da primeira fase está ligada a algumas temáticas resumidas em 

dois pontos. O primeiro reúne as obras freireanas que se comportam de modo enfático e 

recorrem a temáticas que apresentam a essência dialógica, referindo-se ao amor, à humildade, 

à esperança, à fé e à confiança, apresentadas por Freire como a matriz do diálogo. Pode ser 

considerado como uma apresentação de uma teoria dialógica, demonstrando insistentemente 

as bases do diálogo, aquilo que ele possui enquanto matriz, enquanto essência.  

A primeira fase é de fato um momento de fundamentação da teoria dialógica de 

Freire. Neste início, se podemos dizer assim, Paulo Freire tenta organizar seu pensamento e 

explicitar aquilo que ele defende e entende como diálogo. Uma das características 

predominantes nas obras desta fase está nas significações do diálogo associado ao respeito da 

realidade do outro e na reciprocidade na relação dialógica. Também há uma caracterização 

significativa dos empecilhos ao diálogo, ou seja, daquilo que o nega ou que o impede de se 

estabelecer.  

A Pedagogia do Oprimido (2005a) enfatiza a necessidade de o ser humano 

desenvolve consigo essas atitudes para poder vivenciar o diálogo. Freire fala também dessa 

matriz dialógica na segunda fase, porém não mais se refere a ela desta forma. Ele adota uma 

postura de abertura, de tolerância. Todavia, há aspectos que perduram na atitude dialógica 

como exemplo a criticidade e a reflexão, como já relatamos acima, nas características que 

perpassam sua obra.  
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De forma geral, na primeira fase Freire trata o diálogo como comunicação entre 

oprimidos de igual condição. Diálogo entre iguais, entre oprimidos. O diálogo ocorre entre 

indivíduos com o mesmo ideal, a mesma direção de interesses. Caracteriza-se, nesta fase, um 

diálogo em diversos aspectos mais restrito, possuidor de um assunto a priori, dos pólos 

dialógicos e de um fim, na verdade de uma função que o diálogo exerce sobre os homens e, 

em conseqüência, sobre a realidade. O que torna esta fase peculiar é a relação de 

homogeneidade para o diálogo. Na relação dialógica o importante é que exista aproximação 

de interesses, os sujeitos precisam estar num mesmo ideal, numa mesma direção de intenções:  

É então indispensável ao ato comunicativo, para que este seja eficiente, o 
acordo entre os sujeitos, reciprocamente comunicantes. Isto é, a expressão 
verbal de um dos sujeitos tem que ser percebida dentro de um quadro 
significativo comum ao outro sujeito (FREIRE, 1979b, p. 67). 

 
É por isso que o diálogo só é possível entre iguais. Para Freire, os oprimidos são 

os que têm a capacidade de reflexão para alcançar o diálogo: “o diálogo acontece no encontro 

de sujeitos dialógicos com o mesmo interesse de conquistar o mundo para a libertação dos 

homens” (2005a, p. 96). 

Assim sendo, o diálogo ocorre somente entre oprimidos, com o fim de se 

fortalecerem para, juntos, de forma homogênea, em um só ideal, lutarem para alcançar a 

libertação de si e dos opressores. Nos livros desta fase, Freire nos assegura que o diálogo 

ocorre entre sujeitos dialógicos e por isso não se estabelece entre opressores e oprimidos. 

Mesmo entre os opressores, embora sejam participantes de uma mesma categoria, com um 

mesmo ideal, o diálogo não é possível, pois eles não possuem a capacidade básica de reflexão 

e crítica de um sujeito dialógico, pois não têm a libertação de todos como intenção 

fundamental. 

Os opressores não são, por essência, seres dialógicos, e sim, antidialógicos e, por 

isso, atuam de maneira antidialógica: “Estas maneiras de atuar se encontram em interação; 

umas no que-fazer antidialógico; outras, no dialógico. Deste modo, o que distingue o que-
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fazer antidialógico não pode ser constitutivo de um que-fazer dialógico, e vice-versa” 

(FREIRE, 1979b, p. 41). 

Na segunda fase, o diálogo está visivelmente caracterizado em cinco temáticas. A 

primeira diz respeito à atitude de reciprocidade na relação entre os homens, indicando um 

mútuo respeito daquilo que eles são e àquilo que trazem em si como conhecimento. Associado 

a este ponto, àquilo que une, ao diálogo, a postura de tolerância, como uma atitude que 

permite o bom convívio entre os diferentes, para não criar barreiras. Esta comunicação entre 

os diferentes é o que Freire chama de ‘unidade na diversidade’. Esta temática foi bem 

representada, principalmente nas obras Cartas a Cristina (1994), À Sombra desta Mangueira 

(2000) e Política e Educação (1997). 

Na segunda fase, Paulo Freire trata o diálogo numa linguagem menos rígida, sem 

ele conferir muitas condições ou definições; aborda questões dialógicas, na verdade, numa 

concepção mais aberta, aumentando as possibilidades de ocorrer o diálogo. É neste sentido 

que ele associa mais ao diálogo atitudes de respeito mútuo, abertura ao outro, ser mais 

tolerante. São novos aspectos que cabem mais na conceituação de conversação, na verdade 

um entendimento, mas não alcançam os requisitos e a matriz do diálogo genuíno que Freire 

descreveu na primeira fase. É, na verdade, uma maneira diferente de conceber o diálogo. O 

que pode ocorrer nestas obras da segunda fase é a manifestação de uma nova identificação 

para o diálogo, abrangendo algumas faces novas do diálogo.  

Sobre este aspecto de ampliação da conceituação de diálogo no pensamento 

freireano, identificamos um ponto característico quando Freire fala em colocar limites no 

opressor, para ampliar o diálogo. Neste caso, o diálogo assume uma nova perspectiva, porque 

os fundamentos dialógicos descritos por ele na primeira fase, principalmente na Pedagogia do 

Oprimido (2005a), denunciam que aquilo a que ele se refere como diálogo entre classes não é 

de fato dialógico. Já nesta segunda fase o dialógico permite também a relação entre classes, 
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podendo delinear até onde o ‘opressor’ pode chegar para estabelecerem uma comunicação de 

respeito, de cunho dialógico.  

Na segunda fase ainda predomina, como na primeira, o diálogo voltado ao mútuo 

respeito e à reciprocidade. Porém, inclui um diálogo entre os diferentes. Na verdade, Freire 

chama de ‘tom de diálogo’(1998, p. 181). Permanece também a caracterização daquilo que 

nega as relações dialógicas, impossibilitando-as de acontecerem. Há também uma ênfase 

àquilo que o diálogo proporciona, como exemplo, o desenvolvimento de uma consciência 

crítica e reflexiva.  

Nesta segunda fase está presente, assim como na primeira, a ligação das situações 

dialógicas à perspectiva pedagógica, porém em menores proporções naquelas obras que nos 

propomos a analisar. Contudo nesta fase a associação do diálogo, numa situação dialógica, 

está mais voltada para o aspecto das relações educacionais entre educador e educando. O 

diálogo se caracteriza mais, nesta fase, como o conteúdo na experiência pedagógica, assim 

como o assunto a ser discutido nos encontros entre educador e educando. Essas duas últimas 

características estão presentes em maior escala, em comparação à primeira fase. 

É nesta segunda fase que as mudanças no pensamento dialógico de Paulo Freire 

são mais acentuadas, se contrapondo às características de permanências da primeira fase que 

se prolongam na segunda fase de seu pensamento. A mais significativa destas características 

diferenciais da segunda fase pode ser definida como a relação de tolerância entre indivíduos 

que pensam diferente. É a incorporação de atitudes de tolerância que permite a conversação 

com o diferente. Neste caso, chamamos de ‘conversação’ e não de ‘diálogo’, na medida em 

que se refere a uma maneira diferente do que Freire denominou um diálogo genuíno, na 

primeira fase (1997, p. 16-17). A tolerância, portanto, para Freire, é o que possibilita a 

existência do diálogo entre os diferentes, admitindo ao diálogo um sentido de respeito. 

Modificando, portanto, aquilo que Freire, nas primeiras obras, nomeou como uma relação 
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dialógica, pois, agora, a relação com o diferente é possível, dentro dos parâmetros da 

tolerância. Aqui surge mais uma maneira, ou seja, uma nova característica associada ao 

diálogo, ainda não comentada por Freire. Neste sentido, a polêmica pode ser considerada 

como negativa, ou seja, avessa ao diálogo.  

É nesta fase que Freire abre espaço, em termos teóricos, para o diálogo entre os 

diferentes, porém de uma mesma classe, oprimida e desprivilegiada. É aqui que Freire sugere 

a união dos diferentes em prol de algo maior em comum. Os diferentes, ou seja, os pobres, 

negros, homossexuais, mulheres, crianças, índios, devem deixar de lado o que os torna 

dessemelhantes e buscar uma causa comum para se fortalecerem. Ele então vai admitir que 

este possível diálogo pode e deve ocorrer entre os diferentes, entre os oprimidos. Talvez esta 

atitude esteja relacionada à abertura do diálogo entre opressor e oprimido porque, em sua 

visão, Freire não mais restringe o diálogo entre os oprimidos, mas percebe que a mesma 

pessoa, sendo oprimida, traz em si também atitudes de opressor. Neste caso, com quem ele irá 

dialogar? Assim admite o diálogo entre os diferentes e surgem mais enfaticamente as questões 

de gênero e de raça, apresentadas nas últimas obras de Freire selecionadas para análise. Neste 

caso, o que pode ser admitido é que a postura de abertura de Freire para questões de diversas 

ordens interferiu no seu pensamento dialógico, com a ampliação das possibilidades e 

mudanças na conceituação de diálogo.  

Outra temática aborda a proximidade da idéia de diálogo com a consciência 

política democrática. É ele quem possibilita a quebra da ignorância política. Para Freire, o 

diálogo é essencial à democracia. Este aspecto prevalece nas obras Educação na Cidade 

(2001b), Política e Educação (1997) e À Sombra desta Mangueira (2000).  

O último ponto demonstra a possibilidade que o diálogo oferece ao homem na 

caminhada para a aquisição do conhecimento e outros pontos associados ao conhecer. Por 

isto, este ponto está bastante relacionado a situações pedagógicas e ou gnosiológicas; assim, 
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conclui-se que o processo gnosiológico é fruto do processo dialógico.  As obras referentes a 

este tema são: Pedagogia da Esperança (1998), Professora Sim, Tia Não (2002), Medo e 

Ousadia (1986) e A Importância do ato de Ler (1995). 

Talvez o que nós apresentamos aqui não seja, de fato, uma divisão radical de duas 

fases no pensamento de Paulo Freire. Trata-se mais de duas maneiras de abordar questões 

dialógicas. Ora com a presença forte na fundamentação dialógica, ora com uma postura de 

maior aceitação, sem muito aprofundamento, mas apresentando maior abertura e ampliando as 

possibilidades dialógicas. O diálogo em si, em essência não se torna diferente entre estas duas 

fases, porém a forma de ampliá-lo foi pouco explorado por Freire. Entre as fases, não há uma 

diferença profunda de conteúdo nem limites claramente definidos. A diferença entre elas está 

em uma ampliação do conteúdo do diálogo e uma flexibilização das suas características. 

Existe, portanto, uma mudança de algumas características, possibilidades e limites para o que 

Freire chamou de diálogo. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CONCEITO DE DIÁLOGO PARA MARTIN BUBER 
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Nesta parte do estudo apresentamos a vida e as principais obras do segundo autor 

escolhido que trata fundamentalmente de questões dialógicas. O caminho percorrido para 

investigar o conceito de diálogo em sua obra deve, primordialmente, iniciar-se pela sua vida, 

suas origens. Em Buber, sua teoria mistura-se aos eventos de sua vida com tanta profundidade 

que nos foi impossível separá-los. Desta maneira, apresentaremos sua vida e obra e, ao longo 

da narrativa, nos propomos apresentar de modo detalhado, dentro das possibilidades, a teoria 

por ele desenvolvida. Tentamos, da mesma forma como em Freire, focar o percurso por Buber 

delineado no seu discurso sobre o diálogo, questionando se nele podemos encontrar 

permanências ou mudanças conceituais, e que tipo de mudanças ou permanências ocorrem em 

seu pensamento. Percebemos que num sentido mais profundo, este não é o caso. Portanto, 

diferentemente do primeiro, este capítulo foi organizado num só bloco, por entendermos que, 

apesar das possíveis mudanças na forma de definir o diálogo em Martin Buber, sua 

estruturação e compreensão permanecem num mesmo patamar de pensamento. Isto no sentido 

de que ele apresenta, ao longo de sua obra, um maior detalhamento daquilo que ele 

compreende por diálogo e, em nenhum momento, muda de sentido em relação ao termo 

‘diálogo’. Assim, compreendemos que, em sua teoria, não há mudanças relacionadas ao 

diálogo; as mudanças que ocorrem dizem respeito à terminologia, ou seja, à linguagem 

utilizada para referir-se ao diálogo, sem precisamente este diálogo tomar novos sentidos ou 

novas características. Veremos estas mutações do termo ‘diálogo’, mas testificaremos que, em 

essência, ele não se modifica. 

As obras analisadas neste capítulo foram selecionadas pela sua importância e 

pertinência em relação às questões sobre o diálogo. Neste caso, as obras de Martin Buber 

incluídas neste trabalho ressaltam ou mesmo explicam sua maneira de pensar questões 

dialógicas. Não foi possível o acesso a outras obras de Buber, por ainda não terem sido 

traduzidas para línguas acessíveis a nós. Assim, utilizamos também textos de outros 
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estudiosos de Martin Buber que nos ajudaram na compreensão de seu pensamento.    

Este capítulo está dividido em quatro momentos, que revelam as maiores 

influências e desdobramentos no pensamento buberiano: no primeiro tópico, especificamos a 

proximidade e ligação de sua vida com a sua obra. Para o segundo momento reservamos a 

apresentação de fato de seu entendimento e aprofundamento nas questões dialógicas, 

incluindo uma abordagem de suas obras principais que tratam do diálogo. O terceiro tópico 

discute sua íntima ligação com o movimento religioso hassídico e suas implicações para o 

entendimento do diálogo em Buber. O último ponto aborda as conseqüências da conceituação 

dialógica para a concepção pedagógica à luz da teoria de Buber.  

 
 

2.1 Vida e Obra: Dois Lados Unidos Num Só 

Martin Buber foi o autor de numerosas obras nos campos da arte, educação, 

sociologia, filosofia, antropologia, filosofia da religião e interpretação bíblica, porém algo 

perpassa por todos estes temas e promove sua investigação primordial: o diálogo. É 

considerado um dos intelectuais do século XX que mais contribuíram para a filosofia do 

diálogo. Além dos aspectos filosófico-antropológicos do seu pensamento, sempre insistiu na 

fundamentação do diálogo numa dimensão espiritual, de um lado, e na sua relevância 

pedagógica, do outro. Para situar essa questão, realizamos estudos teóricos tanto da filosofia 

dialógica de Buber, como de suas experiências espirituais.  

Martin Buber nasceu em Viena aos oito de fevereiro de 1878 (BUBER, 

1979,1991). Como uma das primeiras recordações de sua vida, Buber, com apenas três anos 

de idade, vivenciou a separação de seus pais. Após o divórcio partiu, aos quatro anos, para 

Lemberg, na Galícia, região onde moravam seus avós paternos. Sua mãe, por motivos 

desconhecidos, verdadeiramente o abandonou. O divórcio de seus pais foi um acontecimento 

tão marcante na vida do pequeno Buber que é pertinente relatar como ele o vivenciou. A 
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família não lhe dava explicações para aquela separação e o desejo de rever a mãe foi guardado 

em seu íntimo. Ele se deu conta do caráter definitivo da separação praticamente por acaso. 

Este momento difícil de sua vida, porém elucidativo, o próprio Buber conta, em sua 

autobiografia: 

A casa na qual moravam meus avós tinha um pátio interno grande e 

quadrangular, cercado por uma galeria de madeira no térreo e nos demais 

pisos até o telhado, no qual se podia, em cada pavimento, andar em volta da 

construção. Aí estava eu, certa vez, no meu quarto ano de vida, com uma 

menina alguns anos mais velha, filha de um vizinho, a cujos cuidados a avó 

me tinha confiado. Nós nos debruçávamos na balaustrada. Não posso me 

lembrar o que havia falado à minha pensativa companheira sobre minha 

mãe. Mas ainda ouço o que a menina mais velha dizia: "Não, ela não volta 

nunca mais". Sei que fiquei mudo, mas também que não nutri nenhuma 

dúvida quanto à verdade da palavra dita. Ela permaneceu agarrada a mim e 

agarrava-se, de ano a ano, sempre mais ao meu coração. Já depois de mais 

ou menos dez anos, eu havia começado a sentí-la como algo que não dizia 

respeito somente a mim, mas também ao ser humano (1991, p. 7, 8). 

 

Aos 14 anos, Buber voltou a morar com o pai, porém o contato com sua mãe, 

desfeito desde muito criança, só foi refeito após 20 anos, quando já adulto, casado e com 

filhos. Este reencontro foi igualmente marcante na vida de Buber, embora, de tão frustrante, 

tenha se mostrado um real desencontro. Este triste fato, que serviu de ponto de partida para 

sua busca de vivenciar momentos autênticos de encontro entre seres humanos, foi relatado por 

ele, no seu livro autobiográfico, da seguinte forma: 

Mais tarde, construí para mim mesmo o sentido da palavra ‘desencontro’, 

através da qual estava descrito, aproximadamente, o fracasso de um 

verdadeiro encontro entre seres humanos. Quando, após outros vinte anos, 

revi minha mãe, que viera de longe visitar a mim, minha mulher e meus 

filhos, eu não conseguia olhar nos seus olhos, ainda espantosamente bonitos, 

sem ouvir de algum lugar a palavra ‘desencontro’ como se fosse dita a mim. 

Suponho que tudo o que experimentei, no decorrer da minha vida, sobre o 
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autêntico encontro, tenha a sua primeira origem naquela hora na galeria 

(BUBER, 1991, p. 8).  

Buber, ao lado de seu avô Salomão Buber, renomado estudioso da tradição e 

literatura judaicas de Viena, e junto desta família, teve a oportunidade de experimentar a 

união da tradição judaica autêntica e o espírito liberal da Haskalah30. Salomão Buber foi um 

dos líderes do Haskalah na Galícia, no final do século XIX. Foi neste ambiente que Buber 

tomou respeito pelo estudo, aprendeu o hebraico, teve a oportunidade de ler os textos bíblicos 

e iniciou o contato com a tradição judaica. Mesmo fazendo parte de uma linha mais 

“esclarecida” do judaísmo, em algumas ocasiões o jovem Buber teve contato com o 

movimento do Hassidismo. As experiências pessoais vividas por Buber com o movimento 

hassídico31 impulsionaram a origem de sua filosofia dialógica. “Nesse sentido é difícil 

imaginar poder entender a antropologia filosófica de Buber, sua relação dialógica, sem sua 

ligação profunda com a tradição judaica e principalmente o Hassidismo” (BUBER apud 

RÖHR, 2001a, p. 1). Mas também é verdade que a leitura que Buber fez do hassidismo não 

ficou livre de críticas, e isso principalmente por acharem que a imagem que ele apresenta do 

hassidismo tem fortes traços de sua própria convicção filosófica e religiosa. Buber sequer 

chega a negar esse fato.  

Em 1896, estudou na Universidade de Viena, no curso de Filosofia e História da 

Arte. Buber então se dedicou à literatura, à filosofia, à arte e ao teatro, o que de certa forma 

contribuiu para seu afastamento temporário das raízes judaicas. Somente no final de seus 

                                                 
30 Geralmente, "haskalah" indica o movimento, entre os judeus, que teve início no fim do século XVIII, na 

Europa Oriental, voltado ao abandono da exclusividade no seguimento das normas e tradições judaicas. 
Admitiu-se a aquisição de conhecimento, maneiras e aspirações de vida moderna das nações que gentilmente 
permitiram a residência dos judeus. Em um senso mais restrito, o termo denota o estudo do hebraico bíblico e 
partes da literatura hebraica poética, científica e crítica. O termo é algumas vezes usado para descrever o 
estudo crítico moderno de livros religiosos judeus, tais como o Talmude e o Mishna, quando usado para 
diferenciar esses estudos modernos de antigos métodos usados pelos judeus ortodoxos. Seus aderentes são 
comumente chamados de Maskilim. 

 
31 O movimento do hassidismo se baseia nas convicções do judaísmo, porém se afasta pela característica de 

renovação destas convicções. Logo mais estaremos aprofundando o tema, nas experiências hassídicas de 
Buber, bem como no conhecimento deste movimento, durante o desenvolvimento do trabalho. 
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cursos ele se volta com profundidade para a tradição judaica. Em Leipzig e Zurique, 

aprofundou-se nos estudos da psiquiatria e da sociologia. Em 1904, recebeu o título de Doutor 

em Filosofia. Cedo aderiu ao movimento sionista32, sendo um participante ativo. Porém, 

algum tempo mais tarde, chefia uma revolta de cisão do movimento, por razões de natureza 

religiosa e cultural, muito mais do que políticas. Discordando da postura política radical 

promovida pela liderança do movimento, Buber, na verdade, “(...) defendeu uma concepção 

mais ampla do sionismo: uma concepção que fosse, em sua essência, um esforço de libertação 

e purificação interior e um meio de elevar o nível social e cultural das massas judaicas” 

(ZUBEN, apud BUBER, 1991, p. XVII). 

Em parceria com Franz Rosenzweig (1886-1929), traduziu o Velho Testamento 

do hebraico para o alemão. A tradução do Velho Testamento teve como objetivo e 

preocupação demonstrar a atitude dialógica de Deus com o povo judeu. Este aspecto dialógico 

é a intenção de destaque para a realização deste trabalho, apresentando Deus na relação com o 

homem como uma pessoa em constante diálogo. Na perspectiva de Buber, a maneira como 

nos relacionamos com os outros reflete o modo como nos relacionamos com o próprio Deus e 

Deus conosco. A relação com o próximo é um espelho, refletindo nossa postura diante de 

Deus ou do “Tu Eterno”. 

Entre 1924 e 1933, lecionou Filosofia da Religião na Universidade de Frankfurt. 

Ao mesmo tempo em que lecionava em Frankfurt, Buber atuava como educador popular de 

adultos. Nesta sua atividade teve grande preocupação em retornar à origem cultural do 

judaísmo na situação de diáspora. Para ele, a maior importância não estava centrada em criar 

um estado judeu; o mais urgente era a preservação das origens culturais do judaísmo, não 

necessariamente na forma de religião. 

Em virtude da perseguição nazista, com a ascensão de Hitler ao poder, Buber, em 

                                                 
32 Movimento que busca a segregação do povo judeu em uma base nacional e em um território próprio a ele. 

Especificamente, a forma moderna do movimento que procura para os judeus um lar público e legalmente 
assegurado na região da Palestina. 
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1936, viu-se forçado a deixar a Alemanha, passando, desde então, a lecionar sociologia na 

Universidade Hebraica de Jerusalém. Pela formação religiosa e filosófica, a cátedra mais 

indicada para Buber seria religião ou filosofia, mas, por não ser adepto das formalidades 

religiosas do judaísmo, somente lhe concederam uma cátedra na sociologia. Mais uma das 

razões para este fato, segundo esclarecem alguns parentes, era a conexão amigável que Buber 

mantinha com os palestinos, atitude recriminada pelos judeus conservadores. Buber sempre 

promovia o diálogo entre judeus e árabes, buscando uma convivência pacífica. Em Israel, foi 

importante interlocutor nos anos após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra de Independência 

de Israel - nos esforços de reaproximação entre árabes e israelenses e no restabelecimento do 

diálogo com instituições e intelectuais da Alemanha. 

Do seu envolvimento no campo educacional destacamos, além da experiência 

acadêmica, o trabalho na Alemanha, em conjunto com Ernst Simon, por uma concepção de 

formação de jovens e adultos judaicos, com a esperança e o objetivo de oferecer aos judeus 

em perigo forças para resistir. Já na Palestina, Buber fez nova tentativa de ação efetiva na 

educação popular. Em 1949, fundou o seminário para educadores de adultos, que dirigiu até 

1953. 

Suas reflexões não permanecem longe do homem, caminham ao seu lado, no 

encontro com os outros, com as coisas que lhe vêm ao encontro. É uma maneira de tentar 

“acordar” os homens para uma vivência mais profunda e verdadeira consigo mesmo e com o 

outro. Nesta mesma perspectiva Newton Aquiles Von Zuben descreve o pensamento de 

Buber: “Martin Buber representa um dos exemplos do verdadeiro vínculo de responsabilidade 

entre reflexão e ação, entre práxis e logos” (BUBER, 1991, p. XXIII). 

Buber ganhou o maior prêmio literário da Alemanha, além do Prêmio Erasmo de 

Rotterdan. Faleceu em Jerusalém, no dia 13 de junho de 1965, aos 87 anos. 

A relação, o diálogo na atitude existencial do face-a-face é o fato primordial do 
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pensamento de Martin Buber. Sua filosofia do diálogo, da relação é o que norteia sua 

reflexão. Em sua obra Eu e Tu (1979), Buber expressa sua compreensão sobre o diálogo. A 

relação dialógica perpassa os aspectos filosóficos, religiosos, políticos e existenciais, servindo 

como foco central de sua mensagem. Mais admirável na obra de Buber é a completa conexão 

com sua vida. Ele vivenciava um profundo e verdadeiro diálogo entre sua vida e reflexão. 

Dessa forma, compreendemos que a relação dialógica mencionada por Buber fora vivenciada 

antes, para depois se constituir em sistema conceitual, o que demonstra a ligação das suas 

experiências pessoais com a construção do seu pensamento. Ele revela suas idéias para o 

leitor, de maneira mais clara, através dos fatos de sua vida. Assim, separar a obra da vida de 

Martin Buber significaria retirar sua sustentação, as bases sob as quais se alicerçou. 

 
 
2.3 A Relação Dialógica do Ser Humano 

Em sua principal obra, Eu e Tu, escrita em 1923, Martin Buber faz um estudo 

sobre as relações que o homem vivencia em sua existência. É nesta obra que ele descreve sua 

filosofia dialógica de maneira mais detalhada e poética. As diferentes relações que o autor 

encontrou indicam que o mundo é duplo para o homem, segundo a dualidade das atitudes que 

este pode apresentar em relação àquele. A atitude na relação é um ato essencial, que varia, no 

entender de Buber, de acordo com a “palavra-princípio proferida”. Esta palavra-princípio 

proferida define sua existência, o que se é pela atitude. Cada atitude é atualizada por uma das 

palavras-princípio: Eu-Tu - que representa as relações que o autor de fato considera humanas 

- ou Eu-Isso - relações em que o outro está sendo considerado objeto. A obra Eu e Tu se 

encarrega de caracterizar e distinguir essas duas palavras-princípio. Apresentamos, a seguir, 

os momentos principais. 

Para Martin Buber, no início da criação do homem a relação Eu-Tu já existia, na 

verdade era a essencial e a única relação. As relações basicamente se situam no campo do Eu-
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Tu, naturalmente, porque o homem não almejava conhecer seu eu. Porém, com a tomada de 

consciência da existência do eu, sucedeu o surgimento da relação Eu-Isso. A relação Eu-Tu 

não representa uma conquista de um estágio, ou uma evolução da humanidade, mas faz parte 

da criação do homem em qualquer lugar e nas diversas culturas. Buber reflete que, em tempos 

passados, o homem pode ter tido maior facilidade de experienciar relações dialógicas porque 

a racionalidade de distinção era mais distante dos homens. Isto se confirma pela idéia do “eu” 

que veio sendo construído historicamente.  

A oposição das duas palavras-princípio recebeu inúmeros nomes nas 
diversas épocas e mundos; mas ela é na sua verdade anônima, inerente à 
Criação[...]. 

A vida do primitivo, mesmo se a pudéssemos desvendar inteiramente, só 
pode nos representar a vida do homem primordial de um modo simbólico; 
ela nos apresenta exclusivamente breves esboços sobre a relação temporal 
das duas palavras-princípio (BUBER, 1979, p. 27). 

 

Martin Buber escreve sobre a dialogicidade do mundo do homem segundo as 

atitudes que este poderia ter. Para ele, as atitudes do homem resumem-se em duas: Eu-Tu e 

Eu-Isso. O mundo ordenado é o mundo do Isso, e a ordem do mundo diz respeito ao âmbito 

do Tu.  

Buber descreve o homem na relação Eu-Isso da seguinte forma: 

Ele percebe o ser em torno de si, as coisas simplesmente e os entes como 
coisas; ele percebe o acontecimento em seu redor, os fatos simplesmente e as 
ações enquanto fatos, coisas compostas de qualidades, fatos compostos de 
momentos, coisas inseridas numa rede espacial, e fatos numa rede temporal, 
coisas e fatos limitados por outras coisas e fatos, mensuráveis e comparáveis 
entre si, um mundo bem ordenado e um mundo separado. Este mundo 
inspira confiança, até certo ponto; ele apresenta densidade e duração, numa 
estrutura que pode ser abrangida pela vista, ele pode ser sempre retomado[...] 
(1979, p. 35). 

 

Na relação Eu-Tu tudo isso muda radicalmente: 

Por outro lado, [na relação Eu-Tu] o homem encontra o Ser e o devir como 
aquilo que o confronta, mas sempre como uma presença e cada coisa ele a 
encontra somente enquanto presença; aquilo que está presente se descobre a 
ele no acontecimento e o que acontece se apresenta a ele como Ser. Nada 
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mais lhe está presente a não ser isso, mas isso enquanto mundano. Medida e 
comparação desaparecem. Depende de ti que parte do incomensurável se 
tornará atualidade para ti. Os encontros não se ordenam de modo a formar 
um mundo, mas cada um dos encontros é para ti um símbolo indicador da 
ordem do mundo. Os encontros não são inter-relacionados entre si, mas cada 
um te garante o vínculo com o mundo. O mundo que assim te aparece não 
inspira confiança, pois ele se revela cada vez de um modo e, por isso, não 
podes lembrar-te dele. Ele não é denso, pois nele, tudo penetra tudo; ele não 
tem duração, pois vem sem ser chamado e desaparece quando se tenta retê-
lo. Ele é confuso, se tu quiseres esclarecê-lo, ele escapa. Ele vem a ti para 
buscar-te; porém se ele não te alcança, se ele não te encontra, se dissipa; ele 
virá novamente, sem dúvida, mas transformado (BUBER, 1979, p.35 - 36) 
[grifo nosso]. 

 

O mundo do Isso é o mundo material, racional e científico. É onde estamos 

mergulhados e em que permanecemos. No mundo do Tu é onde ocorrem os momentos em 

que se percebe a ordem do mundo. Esses momentos são, para ele, imortais e fugazes, 

esporádicos, com pouca duração. É aqui que existem percepções em “flashes” de intuição. É 

aqui a base sutil da realidade, em que não se conservam os conteúdos, pois são somente 

rápidos momentos. Não há fixação de nada. A sua força penetra no mundo ordenado, levando 

algo do Tu Eterno ao mundo do Isso, ocorrem-se então repercussões no mundo material. Este 

movimento é dinâmico, de idas e vindas. Não há como descrever em palavras quando 

penetramos no mundo do Tu. As palavras não alcançam este nível de percepção, porque 

pertencem ao mundo ordenado. O mundo ordenado é necessário ao homem, porém se ele se 

entrega totalmente no Isso ele deixa de ser, na visão de Buber, um ser humano num sentido 

profundo. É no mundo do Isso que podemos conhecer, fazer ciência, porém é essencial a 

busca pelo Tu.  

O mundo do ISSO é coerente no espaço e no tempo. 

O mundo do TU não tem coerência nem no espaço nem no tempo. 

Cada TU, após o término do evento da relação, deve necessariamente se 
transformar em ISSO. 

Cada ISSO pode, se entrar no evento da relação, tornar-se um TU. 

Estes são os dois privilégios fundamentais do mundo do ISSO. Eles impelem 
o homem a considerar o mundo do ISSO como o mundo no qual se deve 
viver, no qual se pode viver, o mundo que oferece toda espécie de atrações e 
estímulos de atividades e conhecimentos. [...] E com toda a seriedade da 
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verdade, ouça: o homem não pode viver sem o Isso, mas aquele que vive 
somente com o ISSO não é homem. (BUBER, 1979, p. 37, 38,39).  

 

Assim, se o homem mergulha no mundo do Isso e deixa de penetrar no mundo do 

Tu acontece o que Buber relata:  

Entretanto, em épocas mórbidas, acontece que o mundo do Isso, não sendo 
mais penetrado e fecundado pelos eflúvios vivificantes do mundo do Tu, não 
passando de algo isolado e rígido, fantasma surgido do pântano, oprime o 
homem. Nele o homem, contentando-se com um mundo de objetos, que não 
lhe podem mais tornar-se presença, sucumbe. Então, a causalidade fugaz 
intensifica-se até tornar-se uma fatalidade opressora e esmagadora (BUBER, 
1979, p.62,63). 

 

O Eu-Tu e Eu-Isso são as duas maneiras de ser, de existência pessoal em que o 

homem está inserido. Mesmo sendo, na percepção do autor, a relação Eu-Tu a original, não é 

essa que prevalece nos tempos atuais. Ao contrário, a grande preocupação de Buber é 

exatamente o fato de que as relações Eu-Isso sempre absorvem mais o ser humano, a ponto de 

as relações Eu-Tu parecerem esquecidas pela maioria das pessoas. Podemos considerar como 

o objetivo central da obra de Buber fazer os homens relembrarem a relação Eu-Tu e suas 

repercussões positivas no mundo Eu-Isso. O Eu de uma palavra-princípio é diferente do Eu de 

outra. Isto não significa que existem dois “eus”, e, sim, duas possibilidades do Eu se 

manifestar. São dois princípios da existência humana: dialógico e monológico, Eu-Tu e Eu-

Isso, respectivamente.  

O Eu do Eu-Isso usa a palavra para conhecer o mundo, ordená-lo, transformá-lo, 

definí-lo. Este mundo é objeto de uso e de experiência. Nessa relação, a outra pessoa é vista 

como uma coisa, com definições, delimitações. Porém, se vejo o outro sem percebê-lo como 

objeto, estabelece-se uma relação Eu-Tu. Quando nós desempenhamos a tarefa de retalhar o 

que está diante de nós, numa análise, verificação de qualidades e descrições, estamos tratando 

aquele como um Isso. Ele deixa de ser um Tu. Isso é o que Buber chama de experienciar algo 

ou alguém, pois é na experiência que sempre trataremos aquilo enquanto objeto. O oposto à 
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experiência é a relação. Para Buber, a descrição desta vivência pode ser esclarecida: “Eu não 

experiencio o homem a quem digo TU. Eu entro em relação com ele no santuário da palavra-

princípio. Somente quando saio daí posso experienciá-lo novamente. A experiência é 

distanciamento do TU” (BUBER, 1979, p. 10). 

À primeira vista, parece um ato impossível de realizar, ver o outro, mas não como 

objeto. Estamos acostumados a fazer de tudo um objeto de percepção, de pensamentos ou de 

imaginação. Na relação Eu-Tu não deixamos de ter essas percepções. Mas nenhuma delas 

continua com uma importância específica, discriminatória. O que importa é ver, além das 

características particulares, o lado da pessoa, o cerne vivo de sua existência. Trata-se, 

portanto, de uma outra maneira de perceber a pessoa. É a percepção dela na sua totalidade. 

Para que a relação Eu-Tu aconteça e seja um momento dialógico é necessário o elemento 

totalidade. Esta totalidade do Eu que profere a palavra-princípio deve ser compreendida como 

um ato totalizador, uma visão completa de todo o ser. 

Buber acredita que o mundo do Isso é indispensável para a existência humana, 

porque é nele que podemos entender o outro. Não se deve entender a atitude Eu-Isso como 

negativa ou inferior, ao contrário, ela é uma atitude do homem frente ao mundo e é através 

dela que podem acontecer as atividades sociais, culturais e científicas da humanidade. A 

relação Eu-Isso se torna negativa quando o homem não consegue disponibilizar-se para o 

outro tipo de relação, para o Eu-Tu. 

As relações Eu-Tu foram divididas por Buber em três esferas. A primeira é a 

relação Eu-Tu com a natureza. Não se tem uma linguagem adequada no âmbito dessa relação, 

porque, de certa forma, a natureza não emite a palavra. Quando aceitamos a natureza como 

Tu, não o fazemos através de palavras, mas a proferimos através de todo nosso ser. Na relação 

Eu-Tu com a natureza não é a natureza que se modifica diante do Eu. Para que a natureza se 

torne um Tu para o homem, a forma sob a qual ele se relaciona com ela tem que se modificar. 
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Nessa relação, a natureza não é mais um objeto de prazer, de utilidade, de exploração. 

Encontramo-nos unidos com ela na sua totalidade. Buber, ainda na adolescência, vivenciou 

concretamente o dialógico nesta relação Eu-Tu com a natureza, na casa de seu avô, quando 

alisava seu cavalo favorito e, num dado momento, algo lhe ocorreu.  

Se devo interpretá-lo agora, através da lembrança, ainda muito viva, devo 
dizer que a experiência que tive no animal foi o outro, a extraordinária 
alteridade do outro [...]. Quando eu passava a mão sobre a poderosa crina, às 
vezes admiravelmente alisada, outras vezes também espantosamente 
selvagem, e sentia a vida palpitante sob a minha mão, era como se se 
aproximasse da minha própria pele o próprio elemento vital, algo que não 
era eu, que de modo algum me era familiar; evidentemente o outro, não 
meramente um outro, verdadeiramente o próprio outro, e que me deixava 
aproximar-me, que confiava em mim, que, naturalmente, ficou muito íntimo 
(BUBER, 1991, p.19). 

Ele entrou numa relação dialógica com seu cavalo; neste momento, o cavalo se 

tornou presente para ele em sua totalidade, assim como ele para com seu cavalo. Ambos se 

entenderam em seu íntimo e não havia nenhum interesse, enxergando um ao outro como um 

ser próprio, único e inteiro. Assim é a relação dialógica, acontece pela “graça”. Porém, é 

importante ressaltar, somente depois de algum tempo Buber compreendeu que havia 

vivenciado com o seu cavalo, de fato, uma relação dialógica. Mas, ele só percebeu esta 

relação no momento em que a estragou: 

Uma vez porém – eu não sei o que se apoderou de mim rapaz, em todo caso 
era bastante infantil – ocorreu-me, com respeito às carícias, que elas me 
causavam prazer, e, de repente, eu apalpei a minha mão. O jogo continuou 
como sempre, porém algo havia mudado, não era mais aquilo. E quando eu, 
dias depois, após uma rica oferta de comida, acariciava o pescoço do meu 
amigo, ele não levantou a cabeça. Poucos anos mais tarde, quando eu 
recordava o incidente, eu não julgava mais que o animal tivesse notado a 
minha decaída; naquela época, porém, eu pareci, a mim mesmo, condenado 
(BUBER, 1991, p. 19-20). 

Do que Buber descreve apreendemos que, no princípio da sua relação com o 

cavalo, não havia interesse de sentir prazer ou, como ele mesmo explica, “um divertimento 

passageiro” (1991, p. 19), mas era um acontecimento valioso para ambos. O que tornou a 

relação ‘ diferente’ foi o fato de Buber perceber que ela lhe proporcionava prazer. Numa 

relação dialógica não pode haver nada intermediando, nem mesmo proporcionar ou sentir 
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prazer. Esta esfera de relação dialógica com a natureza é mais difícil de descrição, já que uma 

das partes não domina a linguagem.  

A segunda esfera está na vida com os homens. Pode-se receber e endereçar a 

palavra-princípio Eu-Tu. Este Tu está relacionado ao diálogo, à participação efetiva e 

recíproca de ambas as partes. É essa relação central para as nossas reflexões pedagógicas que 

iremos, logo em seguida, aprofundar mais. A terceira esfera é a vida com os seres espirituais. 

É a relação com Deus. Para Buber, a relação com Deus não leva o homem para fora da sua 

vida concreta. Na verdade, ela acontece por dentro de qualquer relação Eu-Tu com a natureza 

e com os outros homens. Não existe, para ele, um acesso direto a Deus. Deus se manifesta 

através do Eu nas duas primeiras relações. Desta forma, cada relação verdadeira toca no Tu-

Eterno, fora do tempo e espaço como limites do nosso pensamento. Esse fato tem 

conseqüências em relação à nossa intenção de vivenciar o Eu-Tu. Não é um acontecimento 

que está no nosso domínio, não podemos fazer acontecer essa relação. Buber afirma que “o 

Tu encontra-se comigo por graça” (BUBER, 1979, p.12); não é através de uma procura que é 

encontrado, com certeza. Longe de poder gerar essa relação, temos que aguardar que ela 

aconteça. Existe somente uma forma de favorecer esse acontecimento: desenvolver uma 

postura de abertura diante do encontro do Eu e Tu.  

Mais adiante, indicamos algumas atitudes que podem ser consideradas 

apropriadas a uma abertura que favorece a relação Eu-Tu. Nem por isso podemos esperar 

permanecer nesta relação. Ela sempre será passageira, momentânea. Mesmo assim, esses 

momentos não ficam sem repercussão nos estados Eu-Isso, que fatalmente seguem a relação 

Eu-tu. Ao contrário, a única forma de humanizar sempre mais a vida no Eu-Isso é iluminá-la a 

partir dos momentos Eu-Tu. A meta da relação original do Eu-Tu, portanto, é uma 

modificação das relações Eu-Isso, da vida cotidiana, a partir das vivências autênticas entre o 

Eu e o Tu. 



78 

 

Martin Buber aposta que a busca do Tu é algo inato ao homem. O ser humano 

procura deliberadamente o Tu. É uma tendência que o homem traz em si para entrar em 

relação, para realizar-se na relação Eu-Tu. O impulso de contato pode ter possibilidades de 

ocorrer no Eu-Tu e Eu-Isso. O homem tende a criar uma comunicação com o objeto que 

criou. 

O TU inato atua bem cedo, na necessidade de contato (necessidade de início, 
tátil, e em seguida, um contato visual com outro ente), de tal modo que ele 
expressa cada vez mais claramente, a reciprocidade que visa a ternura. 
Porém, desta mesma necessidade provém o impulso criador e aparece 
posteriormente (instinto de produzir coisas por síntese, ou, quando isso não é 
possível, por análise, decompondo, separando) de tal maneira que se produz 
uma “personificação” das coisas feitas, um diálogo.(BUBER, 1979, p.31). 

 

Não podemos confundir a relação de diálogo, no sentido buberiano, com uma 

ligação objetiva, de amizade ou de simpatia (BUBER, 1982, p.137). Uma relação dialógica 

pode acontecer entre pessoas inimigas, com diferentes interesses ou mesmo se não houver 

harmonia entre as pessoas que dialogam.  

É neste sentido que Buber admite que pode existir, portanto, a possibilidade de 

diálogo entre pessoas totalmente diferentes, só basta que: 

[...] cada um dos dois se torne consciente do outro de tal forma que 
precisamente por isso assuma para com ele um comportamento, que não o 
considere e não o trate como seu objeto, mas como seu parceiro num 
acontecimento da vida, mesmo que seja apenas uma luta de boxe. É este o 
fator decisivo: o não-ser-objeto (BUBER, 1982, p.137,138). 

 

É claro que, neste exemplo, Buber quer mostrar que as diferenças entre os pólos 

que dialogam são necessariamente esquecidas enquanto discriminatórias. E, na mente de cada 

um deles, ‘de repente’ passa, como num “flash”, toda a integralidade daquele ser que está à 

sua frente e, assim, cada um se conscientiza daquilo que o outro é em essência e por isso toda 

e qualquer afronta é simplesmente anulada. Porém, quando percebemos a totalidade do ser de 

outra pessoa compreendemos que ela é um ser único e, por isso, diferente de mim. Para 
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Buber, é melhor viver nesta situação de diferenças com o outro do que se acostumar com esta 

forma moderna de tratar o outro como um objeto, um número, um Isso.  

Em um estudo denominado Elementos do Inter-Humano, constante de sua obra 

Do Diálogo e do Dialógico, escrita em 1953, Buber aborda o que entende por dialógico, 

porém de maneira diferenciada. Na verdade, ele faz uma tentativa de descrever o que seria o 

diálogo, porém, esta categoria, na sua visão, é de ordem transcendente, portanto, as palavras 

não fazem parte desta ordem de ‘mundo’. Ele expressamente desenvolveu, nesta obra, um 

entendimento do diálogo restringido na segunda esfera, ou seja, nas relações entre homens. É, 

na verdade, uma exploração da esfera do “entre”, o espaço onde acontece o encontro entre os 

homens, entre o Eu e o Tu. Assim, nesta obra, Buber tenta distinguir o fenômeno social do 

fenômeno inter-humano, como ele às vezes chama a relação Eu-Tu. O fenômeno social é “a 

coexistência de uma multiplicidade de homens, o vínculo que os une um-ao-outro, tem como 

conseqüência a experiência e reações em comum” (BUBER, 1982, p. 136). O fenômeno 

social está sempre relacionado às múltiplas relações que ocorrem entre os homens. Porém, 

para Buber, o vínculo que une um ao outro no fenômeno social não possui intensidade e 

profunda intimidade entre os pólos que se relacionam. É característico deste fenômeno a 

supressão das características individuais e pessoais, em detrimento das coletivas, do grupo a 

que a pessoa pertence. 

Já o fenômeno do inter-humano é “uma categoria particular da nossa existência 

que está diante de nós” (BUBER, 1982, p. 136), porém, para que o homem possa desfrutar 

dos momentos de inter-humano, deve primeiro compreende-lo tornando-se consciente desta 

particularidade. No fenômeno inter-humano a relação entre as pessoas tem um caráter 

existencial, de um contato íntimo e conhecendo em profundidade o outro. Buber explica como 

se estabelecem as relações dialógicas inter-humanas que extrapolam o sentido social das 

relações mais comuns. A diferença entre estes dois fenômenos se tornou mais clara para 
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Buber numa determinada situação que ele vivenciou, quando se juntou a uma passeata em 

prol de um movimento político liderado por um amigo33, mas ao qual ele não pertencia:  

Enquanto se formava o cortejo, fiquei conversando com meu amigo e um 
outro homem. [...] Neste momento eu ainda sentia os dois como se 
estivessem realmente face-a-face comigo, sentia cada um como meu 
próximo, próximo mesmo àquilo que me era mais remoto; tão outro do que 
eu, que minha alma se chocava, cada vez, dolorosamente contra essa 
alteridade, mas que, precisamente por esta alteridade, me confrontava 
autenticamente com o Ser. Então as formações puseram-se em marcha e, 
pouco depois eu já não estava mais em nenhum confronto, só fazia parte do 
cortejo, acompanhando o passo sem destino [...]. Algum tempo depois, 
passamos em frente de um café onde eu estivera sentado no dia anterior com 
um músico a quem conhecia superficialmente. No mesmo instante abriu-se a 
porta: o músico estava no limiar, viu-me – aparentemente só a mim viu - e 
para mim acenou. Imediatamente tive a sensação de que fora retirado do 
cortejo e da presença dos amigos que comigo marchavam e que fora 
colocado lá, face a face com o músico. Eu não sabia que continuava a 
marchar no mesmo ritmo, me experienciava como estando do outro lado, 
respondendo silenciosamente com um sorriso de compreensão àquele que 
me chamava. Quando retomei a consciência dos fatos, o cortejo, à testa do 
qual estavam meus companheiros e eu, já tinha deixado o café atrás de si 
(BUBER, 1982, p. 137). 

Podemos observar neste relato que existem momentos, que acontecem entre duas 

pessoas, que não possuem características propriamente sociais. São momentos em que essas 

pessoas se entreolham e se desprendem de todo o mundo à sua volta e o outro é, para ele, o 

que realmente importa. O outro é a única coisa importante para si. Como no momento em que, 

estando dentro da marcha, ele não está de fato ‘ligado’ na marcha, está exatamente ligado a 

essa pessoa. Para Buber “naturalmente, o domínio do inter-humano estende-se muito além do 

domínio da simpatia” (1982, p. 137). Este vínculo não se constrói por uma questão social de 

interesse comum, eles podem não possuir uma ligação ou amizade entre si, mas algo lhes 

tocou, sem nenhuma pretensão ou motivações interesseiras, havendo reciprocidade e uma 

profunda comunicação, sem que um tivesse o outro como objeto. Para Buber, essas 

experiências acontecem no nosso cotidiano, porém não somos levados a refletir sobre elas. 

Isto exemplifica a ocorrência de uma relação inter-humana, ou seja, uma relação dialógica 

                                                 
33 Tratava-se de uma passeata de um grupo político comunista, na época ameaçado pelos nazistas. Buber se 

manifestou nessa passeata não a favor dos comunistas, mas se solidarizou contra a perseguição política. 
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entre EU e TU, como foi denominada por Buber. 

Nas relações inter-humanas permite-se a experiência de vivenciar o que o outro 

sente. Este aspecto é, para Martin Buber, uma experiência elementar, em que se funda o 

espírito verdadeiro da educação. Ele denominou-a “experiência do lado oposto”, e nos dá dois 

exemplos desta experiência. O primeiro, numa relação de inimigos numa luta, o outro numa 

relação amorosa. 

O ser humano bate em outro que se mantém quieto (não revida). Acontece, 
de repente, que o que bate, que ele sinta aquilo que o outro recebeu, como o 
outro que está se mantendo passivo. Por um momento ele experiencia a 
situação comum a partir do ponto de vista do oposto [von der Gegenseite 
aus]. A realidade se lhe acomete. O que ele fará? Ele acalma [übertoben] a 
sua alma ou o seu impulso se torna o oposto [umkehren]. 

 Um homem acaricia uma mulher, a qual se deixa acariciar. Sucede então ao 
homem que ele sente a carícia duplamente [doppelseitig]: ainda com a 
superfície de sua mão e também já com a pele da mulher. A duplicidade do 
gesto, como algo que acontece entre pessoa e pessoa, estremece, passando 
pela segurança do seu coração em quem está desfrutando essa situação. Se 
ele não ensurdece [übertäuben] seu coração, ele vai — não propriamente 
abdicar do gozo: ele terá que amar. 

Com isso não se quer dizer que o ser humano ao qual sucede tal coisa deva, a 
partir de agora, sentir de tal forma duplamente em cada encontro — isso 
talvez despotencializaria [entmächtigen] o seu impulso; mas aquela 
experiência extrema o presentifica ao outro para todo o tempo: ocorreu uma 
transfusão depois da qual uma mera atuação [Auswirkung] da subjetividade 
não mais é possível, não mais é suportável ao agente [Täter] (BUBER, 1969, 
p.31-32) [Tradução nossa]34. 

 

O homem que bate sente o que o outro sente no mesmo murro, mas experimenta 

como o que recebe o murro e se mantém passivo. Ele experiencia a situação do lado oposto. 

Da mesma forma, entre as carícias do homem na mulher, que num dado momento sente 

duplamente esta carícia. Nestas duas relações percebemos que a experiência ocorre num dos 

pólos e repentinamente. É um tipo de relação que não ocorre a todo o momento, mas que 

repercute na vida. Ela é repentina e de pouca duração, e se o agente comete algum erro, 

quando a relação finaliza, ele não cometerá mais. Para Buber, no momento em que o homem é 
                                                 
34 As palavras entre colchetes são referências das palavras do original alemão de Martin Buber, intitulado Reden 

Über Erziehung, 1969. Esta obra foi traduzida em 2005 pelo Prfº. Dr. Ferdinand Röhr, de maneira informal, 
ainda sem publicação. 
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violento com o outro e percebe isto de maneira profunda, nunca mais ele cometerá o mesmo 

erro. Há uma repercussão na vida, é o encontro que traz um acontecimento para o agente.  

Buber não acredita que o processo de Ser-Homem está relacionado ao processo de 

individuação, que é algo externo. O que ele propõe é uma relação inter-humana, em que as 

relações internas são postas para fora e assim diferenciam os homens entre si, ao invés de 

apoiar os desejos de ser diferente externamente. Buber conclui, portanto, que para existir o 

inter-humano é necessário que a aparência não interfira nas relações; observar e ter o outro em 

mente; fazer o outro presente; e não haver imposições de nenhuma das partes35. 

Quando Buber fala do processo de ser-homem de cada indivíduo, no 

desenvolvimento de suas peculiaridades, ele afasta a compreensão de que o processo é o 

mesmo para qualquer homem. Ele defende a idéia de que cada um tem uma forma de ser 

perfeito e pleno. E a plenitude de um não é igual à do outro. Neste sentido, não se fala aqui 

somente sobre o processo de individuação, mas de forma plena de ser capaz de relacionar-se 

com o outro na relação de inter-humano. Este caminho desemboca na maturidade das 

comunidades genuínas36. Vemos o processo de individuação ligado ao de comunidade. Sobre 

este assunto há uma obra de Buber, Sobre Comunidade, fruto de uma palestra proferida em 

1947, abordando as questões do individualismo e do coletivismo. Nas palavras de Zuben, 

Buber rejeita, ao mesmo tempo, o individualismo e o coletivismo totalitário.  

Desse modo [Buber] rejeita todo idealismo ao reafirmar claramente a 
abertura ao outro na relação inter-humana. Para além do individualismo 
inconseqüente e do coletivismo totalitário, Buber erige a relação dialógica 
como o ponto de partida para a procura do sentido da existência humana, e, a 
nível prático, para a construção de uma comunidade onde o princípio ético, 
ao lado do princípio político, encontre o lugar de sua realização (ZUBEN, 
1985, p.3) [grifo nosso].  

 

                                                 
35 Esta caracterização da relação inter-humana está bastante relacionada com a caracterização da relação 

educacional entre o educador e educando que Buber considera genuína; porém este ponto será desenvolvido 
especificamente no próximo subcapítulo. 

36 Esta temática também é abordada em Socialismo Utópico. Sua idéia de comunidade verdadeira está baseada 
em relações genuínas de diálogo, como nas comunidades hassídicas. 
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As relações que Buber considera autênticas foram até agora caracterizadas 

conforme suas variações na terminologia, porém fica clara a similaridade do que Buber de 

fato entende por diálogo, independente da maneira como ele expressa esse conceito. Outra 

forma de expressar essas relações verdadeiras entre Eu-Tu, que ainda não abordamos, foi por 

ele denominada como “conversação genuína” (BUBER, 1982, p.153). Para que haja uma 

conversação genuína é necessário ver o outro como ele é, saber que o outro é uma pessoa de 

maneira única e própria, ou seja, deve haver uma aceitação do outro como ele é de fato, sem 

interesse quanto à outra pessoa. Sendo assim, o homem pode dirigir a palavra com sinceridade 

e, através de uma percepção do outro enquanto totalidade, uma relação inter-humana se 

estabelece. 

O encontro, como Buber também chamou a relação dialógica, na obra Eu e Tu, 

pode acarretar diversas implicações. É num encontro que me atualizo, ou seja, é no encontro 

que nós completamos a alma do outro com aquilo que ele mais necessita. E também somos 

completados pelo outro. Assim, necessitamos do encontro.  

Ele espreita aquilo que por si mesmo se desenvolve, o caminho do ser no 
mundo; não para se deixar levar por ele, mas para atualizá-lo como ele 
deseja ser atualizado pelo homem de quem ele necessita, por meio do 
espírito humano e do ato humano, com a vida do homem e com a morte do 
homem ele crê, disse eu, o que equivale dizer: ele se oferece ao encontro 
(BUBER, 1979, p.70).  

É também no encontro ou na relação que encontramos o nosso caminho, que 

tocamos no Tu e que podemos viver e conviver melhor no mundo do Isso, que ele também 

chama de separação. 

A finalidade da separação é o experienciar e o utilizar, cuja finalidade é, por 
sua vez, “a vida”, Isto é, o contínuo morrer no decurso da vida humana. 

A finalidade da relação é o seu próprio ser, ou seja, o contato com o Tu. 
Pois, no contato com cada Tu, toca-nos um sopro da vida eterna. 

Quem está na relação participa de uma atualidade, quer dizer, de um ser que 
não está unicamente nele nem unicamente fora dele. Toda atualidade é um 
agir do qual eu participo sem poder dele me apropriar. Onde não há 
participação não há atualidade (BUBER, 1979, p.73). 
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São essas as repercussões após um verdadeiro encontro para a vida, de um modo 

geral, do homem. A cada encontro com o Tu, o homem toca também no Tu Eterno. Neste 

‘toque’, sua vida espiritual repercute na vida no mundo do Isso, das experiências. 

 

2.3 O Hassidismo e sua Essência Pedagógica 

Buber é conhecido tanto pelo seu estudo filosófico do diálogo quanto pelo seu 

estudo sobre o Hassidismo, sobretudo pelas suas obras: As Histórias do Rabi Nakhman, A 

Lenda do Baal Schem e Die Erzählungen der Chassidim, em tradução portuguesa, Histórias 

do Rabi. O profundo contato que Buber manteve com este movimento da mística hassídica 

trouxe-lhe perceptíveis influências, porém para ele este contato é mais do que influências ou 

molde do seu pensamento. Buber reconheceu no próprio movimento hassídico a relação 

dialógica que ele mesmo vivenciou. Ao mesmo tempo, enxerga nele a existência de um 

pensamento pedagógico com que se identificou profundamente. Nas histórias hassídicas 

encontramos situações em que aparecem relações pedagógicas em situações humanamente 

significativas. A relação pedagógica existente neste movimento tem características que 

questionam boa parte das teorias modernas da educação nas suas tendências generalizadoras e 

técnicas. 

O Hassidismo é um movimento de caráter popular, existente no leste europeu, que 

se caracteriza pelo esforço de renovação da mística judaica, através de uma busca de 

santidade, piedade e união com Deus. Este movimento surgiu na Polônia, no século XVIII, 

tendo como fundador Israel Ben Eliezer, chamado pelos seguidores de Baal Schem Tov, que 

significa “o possuidor do bom nome”. No judaísmo da diáspora sempre houve comunidades 

cujos membros se chamavam “hassid” (piedoso, devoto), sendo lideradas por um “tzadik” 

(justo, experimentado, perfeito), ou seja, um rabi hassídico.  



85 

 

O declínio do Hassidismo foi marcado por tentativas inúmeras de salvar o “puro 

espírito do ensinamento” (Buber, 2000, p. 39). Dentre os muitos revolucionários que tentaram 

resgatar o brilho do Hassidismo está o Rabi Nakhman de Bratzlav. Ele ansiava ganhar a “alma 

do povo”, assim como sonhavam os tzadikim. Por amor a esta causa, investiu todas as suas 

forças e todo seu poder e assim tornou-se pobre e, pelas suas convicções e desejo de restaurar 

as tradições do hassidismo, teve grande reconhecimento, como também inimigos por toda a 

vida.  

Encontramos no tzadik a imagem de um homem completo, que vivencia sua 

espiritualidade em diálogo constante com Deus e sua comunidade. É costume, neste 

movimento, que os hassidim narrem entre si as histórias sobre seus líderes, os tzadikim37. 

Assim, muitas vezes os discípulos vivenciavam e participavam delas e a eles cumpria relatá-

las e testemunhá-las de geração em geração. Tradicionalmente, as mensagens eram passadas 

diretamente, na sua forma genuína, e os contos relatados pelos ou sobre os mestres só eram 

escritos por alguns discípulos tardiamente, sofrendo com isso algumas modificações. O Rabi 

Nakhman, que nasceu em 1772 e morreu em 1810, é talvez o último místico judeu do 

movimento hassídico. Por se entregar ao seu sonho, também não deixou seus ensinamentos 

por escrito. De fato, um dos méritos de Buber foi colecionar e recontar essas histórias.  

O tzadik e seus discípulos se dedicavam a uma vida de fervor religioso e alegria. 

Representavam uma reação ao rabinismo tradicional, legalista e intelectual. A experiência e 

leitura que Buber fez desse movimento o orientaram em suas elaborações sobre o homem, sua 

relação com o mundo, assumindo, ao mesmo tempo, uma postura mística, que em alguns 

momentos tinha até repercussão política. No Hassidismo não há distinção entre a relação 
                                                 
37 As histórias entre os Tzadik e hassidim são expressões de relacionamentos que buscam uma vida dialógica, e 

que, por isso, buscam um maior contato com o TU. Sobre essa cultura, Martin Buber escreveu e debruçou parte 
de seus estudos. As obras mais significantes no tocante a esta temática são: Histórias do Rabi Sobre 
Comunidade e O Caminho do Homem Segundo a Doutrina Hassídica. Neste último, encontramos passos de um 
caminho para vivenciarmos mais as situações dialógicas dentro de uma perspectiva espiritual. Em termos mais 
práticos esta obra de Buber deixa claro o que devemos fazer e enfrentar para obtermos uma vida de essência 
dialógica. 
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direta com Deus e a relação com o companheiro; desta forma, como Buber mesmo define: “O 

ensinamento hassídico é essencialmente uma orientação para uma vida de fervor, em alegria 

entusiástica” (1995, p. 20). 

Uma das fontes mais ricas do pensamento de Buber sobre educação é constituída 

por sua vasta coleção de contos hassídicos que, em boa parte, abordam as relações 

pedagógicas entre os líderes espirituais do hassidismo, os tzadikim, e os fiéis desse 

movimento por dentro do judaísmo, os hassidim. Procuramos, a seguir, oferecer uma 

explicação sobre as características básicas da educação espiritual transmitida através dos 

contos, tendo em vista sua contribuição para a teoria educacional em geral.  

Para uma análise mais aprofundada, selecionamos uma lenda38 sobre a história 

pessoal do próprio Israel Bem Eliezer, intitulada por “O Lobisomem”. Ela apresenta o tipo de 

relações pedagógicas vivenciadas dentro das comunidades hassídicas e a sua relevância para 

uma educação que inclui a dimensão espiritual do homem. Na verdade, refere-se a uma 

situação educacional bastante especial. Trata-se de uma preparação do futuro líder espiritual. 

Isso significa uma ação educacional de máxima exigência em relação tanto ao educador, 

quanto ao educando. É assim uma história bastante específica, em que o futuro fundador do 

movimento hassídico recebe uma instrução que lhe servirá de fundamento para sua atuação 

futura enquanto líder espiritual e, portanto, educador do povo. O objetivo é perceber, através 

deste exemplo, alguns aspectos fundamentais do pensamento pedagógico, que servem de base 

para a compreensão da concepção de educação, que Buber considera fundamental para que o 

homem encontre seu caminho. Esta temática constituirá o ponto central do próximo item. 

A análise do conto se fundamenta na mensagem do Rabi Eliezer, transmitida ao 

seu filho Israel, nos últimos instantes de vida. Suas palavras foram tão profundas e 

significativas que encontraram espaço no coração e na mente do jovem Israel. Elas se referem 

                                                 
38 A história que foi analisada e interpretada por nós está disponível, na íntegra, no Anexo nº 01 deste trabalho, 

proporcionando dessa forma uma impressão mais autêntica da forma em que Buber passa as “mensagens” do 
Hassidismo. Ela é contada por Martin Buber no seu livro A Lenda do Baal Schem, 2003. 
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ao cuidado que Israel deveria ter diante do Adversário e a necessidade de enfrentá-lo em 

solidão e ainda assim sem nenhum temor. Sabendo da importância do ensinamento, o pai 

escolheu o último momento de sua vida para proferí-lo. Nessa atitude, o pai revela ao mesmo 

tempo em que enxergava algo no filho que o tornava capaz de seguir este ensinamento por 

força própria. Esta relação entre pai e filho, extrapolando para a área pedagógica, constitui um 

cenário rico em mensagens e perspectivas. Esta relação pedagógica se estabelece em torno 

dos conselhos do pai de como vencer o mal ou, na expressão do conto, como vencer o 

Adversário. Assim falou o pai: 

Meu filho, o Adversário há de confrontá-lo no início, no decurso e no 
término; na sombra do sonho e em carne viva. Ele é o abismo por sobre o 
qual você precisa voar. Haverá tempos em que você descerá como um raio 
em seu último esconderijo e, diante de seu poder, ele se dispersará como 
uma tênue nuvem; e haverá tempos em que ele o envolverá com brumas de 
espessa escuridão, e você deverá resistir em solidão. Mas, estes e aqueles 
tempos irão desaparecer e você será o vencedor em sua alma. Por saber que 
sua alma é um minério que ninguém pode triturar e, somente Deus pode 
fundir. Por isso não tema o Adversário (BUBER, 2003, p. 57). 

 

Pode-se inferir alguns aspectos relevantes para a compreensão desta mensagem. O 

Rabi inicia apresentando todos os momentos possíveis em que o Adversário poderia 

manifestar-se. Concluímos que não há situação alguma em que o homem está seguro, quando 

está diante do Adversário, pois nem mesmo em sonho pode livrar-se. O Adversário é uma 

ameaça constante.  

Eliezer descreve o Adversário, comparando-o a um abismo, sobre o qual o menino 

Israel precisa voar. Neste caso, Israel não pode entrar no abismo para tentar alcançar a outra 

margem, mas deve manter distância do Adversário, evitando contaminar-se. Necessariamente, 

ele precisa voar. Precisa estar em uma situação superior em relação ao Adversário.  

Seu pai descreve ainda os dois momentos distintos em que Israel e o Adversário 

haveriam de se encontrar e as maneiras de combatê-lo em cada situação. No primeiro, Israel 

precisa buscar, no seu eu mais íntimo, seu próprio poder, conseguindo que o Adversário 
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desapareça. No outro, quando este tenta envolvê-lo em situações de desespero e depressão, 

sua ação deve ser de resistência em solidão. 

Eliezer lança uma promessa, afirmando que as tribulações diante do Adversário 

irão desaparecer e que Israel tem plenas condições de vencer esta situação. A justificativa 

dessa promessa está na preparação da alma de Israel, uma fonte inesgotável de força. 

Ninguém pode ir de encontro a esta fonte, ou faze-la cessar, somente Deus é capaz de unir 

essas forças. Somente Deus pode oferecer algo que o torna ainda mais forte. Portanto, não é 

uma tarefa individual e não há razão para temer o Adversário. Unido a Deus, o jovem Israel se 

torna invencível.  

Ao ouvir as palavras do pai, o menino, de certa forma, não externou reação mais 

ativa. Ele não pede repetições ou maiores explicações. Tudo indica que o jovem não entende 

racionalmente tudo aquilo que lhe foi falado, mesmo assim, em hipótese alguma duvida ou 

contesta as palavras do pai. Israel não tem capacidade suficiente para compreender, mas 

assimila os ensinamentos por causa da confiança irrestrita e respeito ao seu pai. Como última 

lembrança de seu pai, essas palavras permanecem com mais força e nitidez. Elas atingem a 

alma do menino, e lá permanecem. Este ensinamento não se caracteriza como aprendizagem 

puramente cognitiva, mas como um processo de aprendizagem bastante diferente.  

Na tentativa de caracterizar o que vem a ser este ensinamento diferenciado, 

podemos expor algumas características próprias do aprendizado cognitivo e aquilo que o 

menino Israel vivenciava. O aprendizado cognitivo de certa forma ainda é algo exterior ao 

próprio ser humano. É aquilo que todos os homens têm em comum e chegam, por um 

determinado caminho, às mesmas conclusões. A mensagem do pai não é racionalmente 

compreensível, e mesmo assim, pode-se supor que, pela idade do menino, não se podia 

esperar uma compreensão de fato da mensagem. O menino guarda-a como algo valioso, algo 

íntimo transmitido especificamente a ele, quase que de forma inconsciente. Israel somente 
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atenta para a compreensão desta mensagem no momento em que dela necessita. A recordação 

da mensagem na situação de necessidade significa, ao mesmo tempo, a compreensão 

adequada de seu significado.  

A experiência do medo e as conseqüências deste medo fazem aflorar à memória 

de Israel a advertência do pai sobre as diferentes e difíceis situações pelas quais ele iria 

passar, sendo, porém, desnecessário ter medo em qualquer uma delas. Ao mesmo tempo, 

tornou-se clara qual a estratégia indicada para superar esse medo. As palavras do pai em seu 

íntimo lhe dão confiança no próprio poder de se tornar um com a força de Deus e de combater 

qualquer infortúnio. Teria sido inútil se o pai Eliezer tivesse explicado a mensagem 

detalhadamente, ou mesmo se utilizado de qualquer artifício didático pedagógico para facilitar 

a compreensão de suas palavras. Israel se encontrava numa situação que o forçou a se 

encarregar de desvelar o sentido das palavras de seu pai. A mensagem ficou na memória do 

menino, não por um processo de memorização, mas se fundiu com o próprio amor que ele 

tinha pelo seu pai. Ainda sem compreensão, a mensagem ficou guardada no seu íntimo, por 

causa da relação de pai e filho, que não se restringe ao nível meramente afetivo. O fato de o 

pai ter enxergado no filho a capacidade de vencer o adversário em qualquer circunstância 

revela que ele tinha uma compreensão mais profunda de seu filho, do seu destino e de suas 

capacidades espirituais. 

Encontramos revelada uma das características de uma relação pedagógica em 

Buber. A relação dialógica, no que diz respeito ao educar, não abrange totalmente os dois 

parceiros envolvidos no diálogo. Não se pode esperar do educando a capacidade de alcançar 

uma visão do educador fora de objetivações parciais que normalmente determinam o nosso 

olhar do outro. Essa exigência só pode ser feita em relação ao educador. Para enxergar a alma 

do educando, como ocorreu no conto em questão, o educador precisa se distanciar de todas as 

expectativas pessoais ou mesmo sociais em relação a ele. Dentro do pensamento de Buber, ele 
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tem que tornar presente o educando para si e em si mesmo para enxergar sua unicidade e 

pensar sobre as formas como esse educando pode levar por si mesmo como criação singular 

possível a sua perfeição. No caso do conto, Eliezer captou de forma intuitiva as faculdades do 

filho e deu-lhe uma ajuda específica para que ele mesmo, diante de uma determinada situação, 

pudesse se valer desse ensinamento e assim desenvolver uma parte das suas potencialidades.  

Após a morte do Rabi Eliezer, Israel ficou sob os cuidados de pessoas da 

comunidade, em consideração ao Rabi, já que ele era uma figura de autoridade. Israel não se 

adaptou bem às atividades e ao andamento do ensino formal da escola. Encontrava sempre 

uma maneira de refugiar-se na floresta. Lá, ele sentia-se bem e confiante.  A estrutura formal 

do ensino do professor e suas cantigas monótonas como ladainhas não ocasionavam grandes 

impactos na alma de Israel. A comunidade, percebendo estas resistências, permitiu-lhe seguir 

seu caminho, a seu próprio modo. O que ele procurava de fato não se enquadrava nas 

características físicas e funcionais de uma escola formal. Israel alcança habilidades em sua 

alma que o diferenciavam dos outros, mesmo fora do ambiente escolar. Ele verdadeiramente 

apresentava-se como um menino diferente e especial. 

Essas habilidades foram impactantes quando Israel, aos doze anos, assume um 

emprego com a função de conduzir as crianças à escola e às suas casas. Com sua forma 

amável, Israel as conduzia ensinando cantigas que causavam entusiasmo. Essas canções eram 

empolgantes, alegres, sem nenhuma limitação e livres de qualquer forma pré-estabelecida. 

Sua maneira própria de conduzir as crianças causou grandes transformações na rotina da 

comunidade e assim Israel conquistou a confiança de seus membros. Diferentemente daquelas 

ladainhas cantadas pelo professor, que não ocasionavam repercussões no céu, nem mesmo 

desconforto ao Adversário, as canções proferidas por Israel não estavam presas a nenhuma 

estrutura. Ele não se deixou corromper, por isso incomodou profundamente o Adversário e 

encheu de alegria os céus. A capacidade de Israel entusiasmar as crianças no seu cantar não 
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vem da escola, ou seja, não é ensinamento adquirido na escola, mas de outras experiências 

que ele vinha buscando e se dedicando. O conto traz como exemplo o seu contato íntimo com 

a própria natureza. “Ele, porém, não gostava daquele lugar apertado e barulhento; 

repetidamente fugia para a floresta, onde se deliciava entre as árvores e os animais..." 

(BUBER, 2003, p. 58). 

Qualquer medo permite dominação pela outra parte. Antes, mesmo com rezas e 

dedicação aos estudos, não ocorriam maiores ameaças ao Adversário, mas, diante da 

transformação das crianças, quando elas estão felizes, cantando, totalmente abertas, isso, sim, 

torna-se uma ameaça ao Adversário. Diante desta situação, o Adversário fica insatisfeito e 

pede permissão ao céu para interferir nas ações de Israel sobre a Terra.  

O Adversário está representado por uma figura que encontra espaço numa alma 

fraca para expressar-se. Neste caso, ele se configura submisso a uma última instância e 

necessitado de algum instrumento para manifestar-se. Ele utiliza-se de um carvoeiro de alma 

simples, mas que passava por um profundo sofrimento diante de uma compulsão e mania 

irresistível de transformar-se em lobisomem. Neste conto, o Adversário nada mais é do que 

qualquer sofrimento do mundo. O menino só percebe que o Adversário é o sofrimento no 

momento em que ele combate e resiste o mal. Quando ele resiste e se aprofunda no amor de 

Deus, começa a sentir o que é o Adversário. 

Certo dia, quando Israel conduzia o grupo cantando pela floresta, deparou-se com 

o lobisomem. Este fato causou grande confusão e dispersão entre as crianças. O animal 

desapareceu e Israel tentou acalmar as crianças. Mesmo assim, o fato abalou aquela 

comunidade. Então, as palavras de seu pai se fizeram presentes e fortaleceram Israel a 

cumprí-las. Após garantir proteção às crianças, adquiriu novamente a confiança dos pais, e 

conduzia, como antes, aquelas crianças. Mas, em dado momento, ordenou que o esperassem, 

para que, sozinho, adentrasse na floresta e enfrentasse o mal. Diante do monstro, Israel opôs 
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resistência e as palavras de seu pai estavam com ele. Para não retroceder, Israel se lança no 

amor de Deus, refugia-se em seu poder, e sozinho consegue vencer o mal. 

O medo se configura como fator principal que dificulta o enfrentamento deste 

mal. Para a superação do medo é indispensável a presença deste amor profundo, não 

simplesmente um amor afetuoso, mas também um amor misericordioso para com o outro. É 

importante enfrentar o mal, possuídos desse amor e da própria capacidade de amar.  No 

perfeito amor não existe medo. Assim, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando 

se está apoiado nesta força não há mais necessidade de temer o mal. Há duas possíveis 

atitudes do homem diante do medo. A primeira seria enfrentar o medo com muito amor e 

resistência. A outra, distorcer a verdade e conviver com o medo, fazendo da vida uma 

repetição de comportamento diante do mal. Neste último caso, podemos encontrar nos 

comportamentos daquela comunidade características típicas dos homens que não convivem 

bem com o medo. Eles eram pessoas trancadas, estavam sempre cabisbaixos, em submissão 

ao medo, evitando sempre o contato e o enfrentamento face a face com o mal.  

A norma pedagógica que se infere nestes dois casos seria não fugir do mal, e, sim, 

enfrentá-lo de fato. Se o homem não enfrenta o mal, não tem chance diante deste. Ele é 

vencido pelo medo, e não consegue enfrentar a própria miséria, o sofrimento e o mal, como 

também o lado sombrio da vida. Para viver bem, ou mesmo realizar-se, uma pré-condição é 

vencer o medo para enfrentar o mal. A pergunta pedagógica deveria ser: "Como ajudar o 

educando a enfrentar esta tarefa?". Numa relação pedagógica, compete ao educador auxiliar o 

educando. O Rabi Eliezer permite comparações com o bom educador. Podemos perceber isto 

nas suas características: mesmo diante da morte ele não apresenta resistência ou medo; sua 

vida na Terra estava permeada por muitos erros, mas ele demonstrava plena consciência deles 

e um desejo verdadeiro por renovação.  

Para auxiliar seus alunos, um educador deve dar-lhes atenção, incentivo e buscar 
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encontrar algo, na alma dos educandos, de modo que eles próprios se tornem capazes de 

superar seus medos. Há um outro aspecto imprescindível: resistir ao medo em solidão. Em 

determinados momentos, o homem precisa resolver seu problema sozinho, com seus próprios 

esforços. No conto em questão, não adiantaria unir forças para enfrentar o mal, mas estar em 

solidão, face-a-face com o inimigo.É desta maneira que se cumpre a relação pedagógica entre 

Eliezer e Israel. Seu pai reconhece suas reais capacidades, o instrui sobre a maneira de vencer 

o medo, mas não o faz pelo seu filho. Somente Israel poderia vencer o medo, em sua própria 

solidão. Esta é sua maior tarefa. Pode-se inferir que o educador pode esforçar-se ao máximo 

para auxiliar seu educando na sua tarefa, mas ninguém pode fazer pelo outro, somente por si 

mesmo. Assim, a superação do medo é uma conquista individual. 

O final do conto nos reserva surpresas. As crianças, após o combate entre Israel e 

o Adversário, pasmaram-se ao ver o carvoeiro morto, no chão, e não compreenderam por que 

tinham tanto medo daquele pobre homem de coração puro e de semblante tranqüilo, 

semelhante a uma criança. O carvoeiro não chegava a fazer o mal, mas sentia um forte e 

irresistível impulso de transformar-se em lobisomem. Era como uma doença sem cura, uma 

triste mania que o acometia e que resultava em grande sofrimento. 

Depois deste dia, as crianças esqueceram seu cantar, que fora ensinado por Israel, 

e voltaram a ser como antes, parecendo com seus pais e avós. É interessante perceber que o 

aprendizado vivido por Israel não tem o mesmo efeito nas crianças. Elas não compreendem os 

ensinamentos e continuam no mesmo modo de vida rotineira de seus pais.  

Misteriosamente o lobisomem surge e da mesma maneira desaparece. Os meninos 

não compreendem este mistério e não aprendem a lição de como vencer o Adversário. Não 

percebem que o mal está incorporado no carvoeiro e que simplesmente com amor este mal ou 

mesmo toda a miséria e sofrimento no mundo são dissolvidos, extirpados. 

A comunidade como um todo, mesmo vivenciando os ensinamentos de Israel e 
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tendo percebido as transformações das crianças, não teve a compreensão verdadeira de como 

vencer o mal. No final, o que prevaleceu não são os ensinamentos de Israel; eles continuam a 

viver da mesma maneira que antes, com medo de algo que na verdade pode ser vencido; 

continuam perpetuando comportamentos adquiridos há muitas gerações.  

Pode-se levar considerar que este fracasso da comunidade está, de certa forma, 

relacionado à pouca idade de Israel, e que este momento foi o início de sua atuação. Outro 

fator pode ter sido a insuficiência de entusiasmo de Israel que facilmente contagiava as 

crianças, mas em determinados momentos estava fortemente ameaçado. Era como se fosse 

necessário de algo mais para que os ensinamentos tomassem uma forma consistente e 

significativa para aquele povo.  

Este conto narra o início das experiências do menino Israel, que se tornaria, no 

futuro, o Baal Schem Tov (o Mestre do Bom Nome). Um homem sábio de grande autoridade 

e respeito entre muitos. Dentro de seu cerne o ensinamento de seu pai se fundamentou e o fez 

crescer interiormente. Ele captou o sentido profundo daquelas palavras, enquanto a sua 

comunidade perdeu, de certa forma, a oportunidade de livrar-se da perseguição do medo e de 

crer que, por maior que seja o inimigo, ele jamais se torna invencível.  

Sendo assim, percebe-se, no Hassidismo, uma maneira diferente de ver o mundo e 

a própria relação entre o mundo e Deus. Não há necessidade de afastar-se das coisas do 

mundo, mas urge santificá-las. Para Buber, o Hassidismo se distancia do judaísmo e de outras 

religiões cristãs, em caráter doutrinário, a respeito da separação entre a “vida em Deus” e a 

“vida no mundo”. Para Buber, deve-se eliminar o muro que separa o sagrado do profano e 

trabalhar com ações que santifiquem o profano e não ficar longe dele: 

Jamais poderá ser a nossa tarefa verdadeira neste mundo em que estamos 
sendo colocados, a de se distanciar das coisas e entes que vêm ao nosso 
encontro e que atraem nosso coração, mas exatamente através da 
santificação da nossa relação com eles, entrar em contato com aquilo que se 
revela neles enquanto beleza, bem estar e prazer. O hassidismo ensina que a 
alegria com as coisas do mundo, quando nós as santificamos com nossa 
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essência inteira, leva-nos à alegria com relação a Deus (BUBER apud 
RÖHR, 2001b, p. 6). 

 
O fervor religioso; os ensinamentos voltados para a vida cotidiana e concreta; o 

novo modo de enxergar Deus no mundo e de relacionar-se com Ele; o profundo espírito de 

companheirismo e de comunidade, o amor como central nas relações; a inter-relação do tzadik 

com seus hassidim; a alegria entusiástica; todos esses aspectos do ensinamento hassídico 

marcaram o pensamento de Martin Buber. 

O maior compromisso que permeia os escritos e pensamentos na filosofia 

buberiana é a preocupação com a experiência concreta, a vida cotidiana do ser humano.  

O Baal Schem ensina que nenhum encontro com um ser ou uma coisa no 
decorrer da nossa vida passa sem um significado oculto. Os homens com os 
quais convivemos e que encontramos circunstancialmente, os animais que 
nos ajudam na agricultura, a terra que cultivamos, os recursos naturais que 
transformamos, as ferramentas que usamos, tudo contém uma oculta 
substância de alma (heimliche Seelensubstanz), que depende de nós para 
chegar à sua forma pura, à sua realização profunda (BUBER apud RÖHR, 
1999, p.16).  

Buber acredita que as coisas do mundo e os seres estão na sua forma incompleta e 

a missão de todo homem é levar essas coisas e seres à sua forma mais completa. É a missão 

da completude do homem. Assim, todas as coisas com que nos deparamos e todas as pessoas 

que surgem em nossa vida são a verdadeira possibilidade de atualização do homem. Os 

homens, os animais e os objetos são incompletos e precisam ser complementados com aquilo 

que o indivíduo pode oferecer como contribuição para uma realização profunda. Este encontro 

com os entes compreende a realidade, que é constituída não apenas com o que é aparente, o 

mundo visível, mas, segundo Buber acredita, além desse mundo superficial existe também o 

mundo que expressa uma realidade criada por Deus; porém, nem tudo se encontra ‘pronto’, na 

verdade o ser humano tem a tarefa de completar.  

É através do encontro com essas realidades que o homem pode atualizar-se, 

complementando a alma dos outros seres naquilo que tem a oferecer. Ou seja, cada ser tem 

algo na alma que lhe falta e que somente o outro pode lhe acrescentar. Desta forma, 
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negligenciar aquele que lhe vem ao encontro é negligenciar a própria tarefa de atualização das 

almas. 

Por dentro da riqueza de reflexões pedagógicas encontradas nos contos hassídicos, 

a relação pedagógica entre Tzadik e os hassidim é paradigmática para a visão de Buber acerca 

da interação entre educador e educando na educação espiritual em particular e na dialógica em 

geral. 

Para Buber, uma educação que inclui não somente os aspectos racionais, 

emocionais, psicológicos, mas também o espiritual está expressa no Hassidismo. Ou seja, uma 

educação que visa a integralidade do homem, preocupada em não subjugar nenhum aspecto 

nem enfatizar outro além do razoável, mas tratá-los de maneira igualitária na sua importância 

e cada um de acordo com as suas especificidades. O que Buber propõe não é uma educação 

religiosa voltada para os preceitos do Hassidismo, mas uma educação que vai além do 

religioso confessional, que trate da dimensão transcendente que se poderia chamar, em termos 

gerais, a dimensão espiritual do homem. Ele insiste, portanto, em integrar o lado espiritual do 

homem no processo educativo, por acreditar ser este aspecto tão importante quanto os demais 

que, em seu conjunto, compõe a realidade humana. 

Procuramos compreender, através de sua própria linha de pensamento, do estilo de 

suas obras, como também de sua história de vida, a maneira distinta deste autor se posicionar 

diante das questões educacionais. De fato, a maioria dos textos dos autores selecionada para o 

estudo, no âmbito deste capítulo, tem uma tendência espiritualista envolvendo tradições 

religiosas, os quais nos passam uma visão judaica e mística, respectivamente. No caso deste 

capítulo, estamos nos referindo aos textos de Martin Buber e Ferdinand Röhr. Essas 

tendências espiritualistas permeiam suas afirmações, maneiras de pensar, seus 

comportamentos e, conseqüentemente, seus escritos. 

Após ter tematizado uma situação pedagógica específica, a saber, a preparação 
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para uma tarefa de liderança espiritual e pedagógica pelo próprio pai, apresentaremos no item 

seguinte, o pensamento pedagógico de Martin Buber, que caracteriza a educação hassídica de 

forma mais geral, observando os aspectos que ele considera de validade geral para todos os 

homens, no próprio caminho de humanização. 

 

2.4 O Caminho do Homem sob a Perspectiva Pedagógica, Segundo o Hassidismo 

No estudo intitulado Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, 

traduzido por Ferdinand Röhr39 como O Caminho do Homem Segundo a Doutrina Hassídica, 

Martin Buber apresenta seis40 anedotas e ensinamentos de líderes hassídicos (Tzadikim), de 

uma maneira mais “prática”, no sentido de aclarar aquilo que os homens podem fazer ou 

mesmo deixar de fazer para se aproximar cada vez mais da vivência dialógica e, portanto, 

mais humana. Isto não significa que o seu entendimento por vida dialógica possa ser tratado 

num método, sistema ou em normas que precisam ser cumpridas para se chegar ao objetivo 

dialógico. Apesar das influências em diversos campos do saber, Martin Buber não buscou 

criar um método para sua teoria dialógica, como afirma Newton Aquiles von Zuben, um 

estudioso de Buber:  

Identificar esta obra como um destes ramos seria, sem dúvida, trair o 
verdadeiro sentido de seu pensamento. O próprio Buber se denominou um 
homem “atípico”. O essencial não era construir um sistema, uma doutrina. 
Sua maior preocupação foi manter uma ‘conversação autêntica’ com seu 
leitor ou ouvinte, tratar com ele de coisas comuns da vida cotidiana, levá-lo a 
descobrir as exigências de cada momento e enfrentar a realidade que o cerca. 
Buber jamais pretendeu legar-nos uma doutrina, um sistema (ZUBEN, 1985, 
p. 2). 

O próprio Buber, explica o verdadeiro intento de sua teoria, na obra Encontro: 

Fragmentos Autobiográficos: “Tomo alguém pela mão e o conduzo até a janela. Abro-a e 

                                                 
39 Röhr é um estudioso de Martin Buber e, desenvolveu, ao longo de cinco anos, artigos, traduziu algumas obras, 

orientações de dissertação e outras publicações que envolvem discussões sobre o pensamento de Martin Buber. 
40 Essas contribuições deste estudo de Martin Buber são apresentadas em temáticas da pedagogia espiritual para 

os homens que desejam encontrar e seguir o seu caminho. São estas as temáticas abordadas: A 
Autocontemplação; O Caminho Específico; Determinação; Começar Consigo; Não Se Preocupar Consigo; 
Aqui Onde Se Está.  
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aponto para fora. Não tenho ensinamento algum, mas conduzo um diálogo” (BUBER, 1991, 

p. 43). Somente essa imagem já indica o ponto central de seu pensamento pedagógico. Não se 

impõe a visão de mundo. Buber, neste sentido, pode ser realmente compreendido como um 

homem ‘atípico’, justamente por não desejar apresentar uma doutrina com base em seu 

pensamento. Para ele, bastava este ‘abrir de olhos’ para que os homens pudessem viver aquilo 

que ele tentou estruturar sobre a essência dialógica do ser.  

As anedotas hassídicas, que para Buber representam as mensagens e orientações 

decisivas no caminho do homem em busca de uma vida dialógico-espiritual, foram 

interpretadas por Ferdinand Röhr quanto às suas implicações para um pensamento pedagógico 

que serve de orientação para o agir ético-educacional. Apresentamos, a seguir, três temáticas 

abordadas por Buber e suas respectivas interpretações pedagógicas. Nas demais temáticas 

restringimo-nos a uma breve caracterização. 

Para Buber, o caminho do homem se inicia com o primeiro passo: a 

“Autocontemplação”. Ele propõe, nesta temática, o aproveitamento de situações que podem 

levar o outro à reflexão sobre si mesmo, para uma abertura à autocontemplação. No conto, o 

tzadik desconcerta o outro, o qual age irrefletidamente. O problema, para o tzadik, que se 

encontra no papel de educador, é perceber em que momento o educando está somente 

desempenhando um papel social, ou seja, representando. O educador, na visão de Buber, deve 

ter um olhar bastante aprofundado sobre o educando. A atenção proposta é considerada 

legítima porque não diminui a pessoa do educando, mas o desperta. O primeiro passo do 

educador neste sentido, é provocar no educando a autocontemplação, pois o obriga a perceber 

algo de si que comumente evita enxergar. Esta abertura para a autocontemplação tem como 

condição a orientação para o caminho que o educando deve tomar. Este é um cuidado a ser 

tomado para que a autocontemplação não se torne em vã, desnecessária ou improdutiva; a 
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verdadeira autocontemplação de que Buber fala realiza, no homem, a testificação do seu 

caminho. 

O segundo passo diz respeito ao “Caminho Específico”. Esta atuação não está em 

determinar um caminho específico, pois, este ‘caminho específico’ ninguém sabe qual é, além 

da própria pessoa que se encontra perdida. O caminho do homem não é o mesmo para todos, e 

sim específico para cada um. Para uma melhor compreensão, vale apresentar um conto 

narrado por Buber para a temática “O Caminho Específico”, iniciando com um ensinamento 

hassídico: 

O Rabi Bär von Radeschitz solicitou uma vez ao seu Mestre, o ‘visionário’ 
de Lublin: ‘Mostre-me um caminho geral para servir a Deus!’ O Tzadik 
respondeu: ‘Não convém dizer ao homem qual o caminho que deve tomar. 
Pois existe um caminho de servir a Deus através da doutrina, outro através 
da oração, ou do jejum ou ainda através do comer. Cada um deve atentar 
para qual caminho puxa o próprio coração, em seguida, deve escolher esse 
com toda sua força.’ (BUBER apud RÖHR, 2001b, p.5). 

 

No conceito de educação em Buber, o exemplo dos mestres ou líderes não pode 

servir de modelo a ser seguido, ainda que possua uma função educativa. Este pensamento se 

confronta com as propostas pedagógicas que visam a superação de desigualdades a partir de 

um tratamento igualitário. Esse caminho somente teria êxito se todos os homens de fato 

fossem iguais, o que para Buber pode ser verdade em relação a direitos e deveres dos 

cidadãos, mas não no sentido de igualdade de pessoas. Para que cada pessoa possa chegar ao 

seu caminho específico, é necessário que conheça sua própria essência e direcione seu desejo 

mais profundo ao conhecimento de si mesmo e de sua realização. A maneira como o homem 

se relaciona consigo reflete profundamente como é o seu relacionamento com as pessoas, com 

as coisas presentes no mundo e com o próprio Deus. 

Em boa parte das teorias educacionais há uma tendência a posturas 

generalizadoras e técnicas nas suas premissas para com o ser humano. Elas, de certa forma 

nivelam o ser humano num mesmo ‘molde’, para compreendê-lo melhor. Tentam criar um 
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esquema que determina como o homem pensa, como aprende, como reage a determinadas 

situações, ou seja, generalizam teorias para o homem em geral. Não percebem o homem 

enquanto único e diferente. Apostam numa mesma técnica para todo e qualquer homem e 

excluem e subestimam algumas das múltiplas facetas que o indivíduo possui. Olham através 

de um único prisma e, sob este, desenvolvem seu entendimento do ser humano. O que foi dito 

sobre as teorias educacionais revelam que a teoria dialógica de Buber não pode ser adotada na 

criação de um método aplicado numa dada realidade, para todo e qualquer indivíduo, de uma 

mesma maneira. Sugerir um método a partir da teoria buberiana seria uma violação de seus 

princípios, no qual o diálogo acontece por ‘graça’, fora de esquemas pré-definidos ou de 

normas. Isto justifica que, no entendimento de Martin Buber, nenhum tipo de técnica poderia 

ser vinculada ao genuíno diálogo nas relações pedagógicas, já que o educador deve 

compreender as necessidades reais de cada um dos educandos com que ele trabalha. É, na 

verdade, um trabalho único e específico para cada ser, de acordo com aquilo que ele precisa. 

Nas teorias educacionais encontramos, em muitos casos, o estímulo a uma 

“pedagogia do exemplo”. Algo ou alguém serve de exemplo, de ‘modelo’ a ser seguido. 

Buber condena este estímulo. Para ele, cada pessoa deve buscar seu caminho individual 

específico. Buber não ignora o papel referencial que um líder, um mestre ou um educador 

exerce. O que ele não incentiva é que o educando siga o mesmo caminho de seu referencial. O 

mestre, na visão de Buber, ajuda a indicar o sentido e a direção para o caminho que foi 

reservado ao seu ‘discípulo’, ao ‘educando’. 

Para elucidar a importância da “Determinação”, outro passo no caminho 

espiritual do homem, Buber narra uma história que o constrangeu quando a escutou pela 

primeira vez, ainda jovem, por causa da dureza com que o Tzadik tratou um discípulo seu 

bastante esforçado. 

Um hassid do ‘visionário de Lublin’ uma vez jejuava de sabá a sabá. Na 
tarde da sexta-feira foi tomado por uma sede tão cruel que achava que ia 
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morrer. Aí ele viu um poço, foi lá e queria beber. Mas logo ele voltou atrás, 
pois ia destruir a obra inteira de uma semana por causa de uma pequena hora 
que restava de aguardar. Ele não bebeu e se afastou do poço. Sentiu orgulho 
por causa da dura provação que venceu. Quando atentou para isso, ele falou 
para si: ‘melhor que eu vá lá beber do que deixar meu coração se contagiar 
pelo orgulho.’ Ele voltou para o poço. Quando se debruçou para haurir, 
percebeu que a sede cedeu. Logo depois do início do sabá entrou na casa do 
mestre. ‘Trabalho de retalhos!’ Ele gritou, quando seu discípulo ultrapassou 
o limiar da porta (BUBER apud RÖHR, 2001b, p. 7-8). 

O que percebemos aqui é que o discípulo consegue realizar sua tarefa 

externamente, mas internamente não estava preparado para esse jejum. Desta forma, há uma 

luta interior que causa uma desordem em sua alma. Buber fala que este tipo de trabalho ‘em 

retalhos’ não edifica a alma humana. O homem deve procurar ter uma alma de uma só forma, 

uma alma inteira, sem remendos. 

Na medida em que o homem não procura se harmonizar internamente, os conflitos 

surgem, pois ele cria uma imagem de si mesmo que não corresponde à real situação. O 

homem deve unificar sua alma antes de iniciar sua “obra extraordinária” (BUBER apud 

RÖHR, 2001c, p. 8). É função do educador procurar zelar pelo estado da alma do educando, 

para que ele não se perca em aparências. Ele servirá de vigia e chamará a atenção para uma 

verdadeira unificação da alma dos educandos (corpo e espírito). Enfim, para iniciar a vida de 

obras, antes sua alma tem que estar unificada. As obras realizadas sem que a alma esteja em 

plenas condições geram vaidades. Realizando obras menores, porém no pleno alcance, os 

educandos se fortalecem para futuras empreitadas, o que significa, para Buber, que eles 

unificam sempre mais a sua alma. Neste sentido, o educador tem responsabilidade na 

indicação das tarefas do educando. Não raras vezes, o próprio educador se envaidece pelos 

grandes “feitos” dos discípulos, dando cobertura a atitudes de “faz de conta”. 

O próximo conto, “Começar Consigo”, trata da origem dos conflitos humanos.  

Para Buber, a origem dos conflitos tem que ser procurada por cada homem, dentro de si 

mesmo. Com base no pensamento do Baal Schem, Buber afirma que, se a origem dos 

problemas está dentro do homem, as mudanças devem, portanto, ter início também no interior 
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dos homens, para, somente depois, repercutirem externamente. Acredita, então, que é consigo 

mesmo que as mudanças devem se iniciar. Isto porque, para estar apto ao diálogo, o homem 

deve primeiramente colocar sua alma em ordem. A única maneira de conseguir isso, para 

Buber, é buscar a coerência entre seu pensamento, suas ações, seu agir. Parece uma fórmula 

bastante fácil. Na verdade, é uma tarefa extremamente difícil, se pensarmos em todas as 

situações concretas do nosso dia-a-dia. Disso não se exclui o trabalho pedagógico. É 

principalmente na educação que essa coerência é tão importante, e, mesmo assim, 

constantemente negligenciada.  Como nas outras situações da vida, procura-se a causa de 

qualquer conflito primeiramente no outro ou em circunstâncias externas. Não enxergando a 

própria contribuição no conflito e esperando a mudança só do outro, somente se envenena 

sempre mais o conflito. Podemos pensar, nesse caso, especialmente na questão de coerência 

entre a teoria educacional e a prática do educador. Sem ter unificado em si mesmo, no 

pensamento, fala e ação, ele não pode esperar a congruência entre esses aspectos, no seu 

educando. Trata-se, portanto, de uma questão bem no centro da ética pedagógica.  

É neste sentido que o próximo passo, “Não se Preocupar Consigo”, 

diferentemente do que à primeira vista poderíamos imaginar, não se contrapõe ao que antes 

foi afirmado. O quinto passo aconselha ter o mundo em mente quando o homem decide 

modificar seus atos. Neste aspecto, ele não busca em primeiro lugar a própria felicidade, mas 

a melhoria do mundo em conseqüência do aprimoramento de suas atitudes. Isso, de forma 

alguma, é a maneira comum de enfrentar a realidade. Via de regra, procura-se formas de 

fingir que o maior interesse está na melhoria do mundo. Olhando mais de perto, descobrem-se 

as motivações voltadas para os interesses próprios. A exigência nesse aspecto, em Buber, é 

irredutível. Tem que se superar constantemente o próprio egoísmo para servir ao mundo.  

Este pensamento se contrapõe, mais uma vez, à maioria das teorias educacionais 

vigentes, formuladas na preocupação da satisfação plena e promoção individual do homem, 
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ao invés de propor uma transformação no educando, tornando-o disposto e apto para servir às 

necessidades do mundo. Mesmo nas teorias educacionais voltadas para a solução dos grandes 

problemas atuais do mundo, precisamos ficar atentos e avaliar até que ponto as verdadeiras 

motivações não estão baseadas em interesses individuais, grupais ou de classe. De certa 

forma, o próprio Buber tem restrições, não só a egoísmos camuflados, mas a soluções 

generalizadoras e globais para os problemas do mundo, conforme abordaremos com mais 

detalhes, no próximo item. 

A realização da existência humana em sua plenitude e de forma generalizada é o 

que a humanidade almeja desde sempre. São inúmeros os projetos e tentativas de conseguir 

esta realização, num só lance. O conto “Aqui Onde Se Está”, que aborda o sexto e último 

aspecto do caminho do homem, oferece um ensinamento sobre esta questão. Trata-se da 

história de Eisik, filho de Jekel de Krakau, sua última reflexão: 

Eisik, filho de Jekel, recebeu num sonho a ordem de procurar um tesouro 
exatamente em baixo da ponte que em Praga leva para o castelo real. 
Quando o sonho se repetiu pela terceira vez, Eisik peregrinou para Praga. 
Porém, tinham guardas que vigiavam a ponte dia e noite, e ele não dispunha 
de coragem para cavar. Mas, compareceu toda manhã à ponte, e a arrodeava 
até à noite. Finalmente, o comandante que atentou pelo seu comportamento, 
perguntou gentilmente se ele procurava alguma coisa ou esperava alguém. 
Eisik contou do seu sonho que o trouxe de tão longe. O comandante riu: ‘E 
aí, você pobrezinho com seus sapatos estragados, peregrinou até aqui só por 
causa de um sonho? Pois bem, quem manda confiar em sonhos! Eu também 
teria que ter feito uma viagem dessa quando um sonho me mandou ir para 
Krakau, cavar um tesouro em baixo do fogão na casa de um judeu com nome 
Eisik, filho de Jekel. Eisik, filho de Jekel! Posso imaginar, cavando lá, onde 
uma metade dos judeus se chama Eisik e a outra Jekel, em todas as casas!’ E 
ele continuava rindo. Eisik o cumprimentou, foi para casa, escavou o 
tesouro, e construiu uma casa de oração que se chama Reb Eisik Reb Jekels 
Schul.  

Depois de narrar essa história para seus novos discípulos o Rabi costumava 
dar seu conselho: Lembrem-se bem dessa história e compreendam o que ela 
quer lhes dizer: que existe algo que você não pode encontrar em canto 
nenhum do mundo e que mesmo assim existe um lugar onde você pode 
encontrá-lo (BUBER apud RÖHR, 2001b, p.15). 

  

O equívoco para o qual Buber quer nos alertar está no fato de que as nossas 

pretensões freqüentemente extrapolam as nossas capacidades. Temos a tendência de sempre 
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almejar metas além do nosso alcance. Com essa atitude, perdemos de vista aquilo que 

podemos e deveríamos fazer. Não atingiremos nem as metas distantes, nem as que estão ao 

nosso redor, e que correspondem às nossas capacidades. Podemos ter, aparentemente, as mais 

nobres intenções, porém, se não estivermos ligados às coisas concretas ao nosso redor 

imediato, procuraremos o tesouro no lugar errado. Grandes pretensões de fato podem levar a 

uma cegueira em relação às reais necessidades dos seres mais próximos a nós. Lembramos da 

citação do Baal Schem. O que importa é perceber a secreta substância de cada ser e o que falta 

na completude dele. Eis então a tarefa do homem: aprender a enxergar, em cada detalhe, em 

cada encontro da vida, uma oportunidade de descobrir o tesouro. É através dos encontros com 

esses entes e da abertura e sensibilidade ao outro que a oportunidade de complementaridade 

surge. Buscar a realização plena do outro é, na verdade, dar oportunidade para que o homem 

cumpra a sua tarefa de completar a obra de Deus.  

Também esse aspecto tem fundamental importância para a reflexão educacional. É 

necessário pensar qual a contribuição individual do educador para a formação da alma de cada 

educando. Não adianta o mais perfeito sonho de uma sociedade mais justa e solidária, se o 

educador não desenvolveu em si a capacidade de sentir e voltar-se para as exigências da 

situação concreta que está vivendo. O próprio educador tem que entrar num processo de 

autoformação para que seja sempre mais capaz de compreender o que o educando precisa para 

sua complementação. É papel do educador sentir o que falta ao educando, entrar em contato 

profundo com a substância das almas que vêm ao seu encontro, ter uma prática que atenda às 

verdadeiras necessidades de cada educando.  

De acordo com nossa interpretação das histórias hassídicas, conforme foram 

apresentadas, Buber não pensa numa educação religioso-confessional. Podemos extrair, delas, 

pensamentos que refletem elementos essenciais para a compreensão daquilo que Buber 

propõe em termos de uma educação voltada para uma vida baseada no diálogo. Como já 
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comentamos, não se trata de uma metodologia em que se segue uma forma técnica. São 

aspectos cuja observância abre um caminho para que o diálogo, que por nada deve ser 

intencional, aconteça com mais facilidade, naturalmente, e mesmo assim, por graça. 

 
 
2.5 O Educador Versus o Propagandista 

O que até agora apresentamos como exemplos do papel do diálogo na relação 

educacional, através das histórias hassídicas e dos contos constituem uma explícita 

demonstração prática daquilo que Buber compreende como relação essencialmente inter-

humana na prática pedagógica. Embora cada conto aborde estas relações de diferentes 

maneiras, o que pretendemos demonstrar são as diferentes formas de auxiliar o outro na tarefa 

específica de sua atualização. O que intermedeia os contos abordados é o aspecto educacional 

nas relações humanas em geral, dentro da concepção dialógica de Buber, desenvolvida de 

acordo com o pensamento hassídico. Procuramos a seguir, verificar como essas reflexões se 

confirmam, no momento em que Buber fala da educação de forma mais geral. 

Encontramos afirmações significativas sobre a relação pedagógica num trecho do 

artigo “Elementos do Inter-Humano”, no qual Buber apresenta uma caracterização de duas 

formas básicas possíveis de influenciar o homem. A comparação que ele desenvolveu está 

expressa na dicotomia entre dois tipos de conduta nos seres humanos: a do propagandista e a 

do educador. No primeiro, Buber detecta um problema que dificulta a realização do diálogo: a 

tendência de "imposição", no segundo, encontra uma postura necessária para a realização do 

inter-humano, que é a "abertura". Sobre estas duas maneiras de pensar e de viver, Buber diz:  

Na primeira, a pessoa quer se impor a si própria, impor sua opinião e atitude 
de tal forma que o outro pense que o resultado psíquico da ação é seu próprio 
entendimento, apenas liberado por aquela influência. Na segunda maneira 
básica de agir sobre o outro, a pessoa quer encontrar também na alma do 
outro, como nela instalado, e incentivar aquilo que em si mesmo ele 
reconheceu como certo; já que é o certo, então deve também estar vivo no 
microcosmo do outro como uma possibilidade dentre outras possibilidades 
(1982, p. 149,150).  
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A imposição de opiniões, de atitudes, ou impor-se a si mesmo é caracterizada por 

Buber nas atitudes de um propagandista. Para ele, o propagandista é um indivíduo que se 

impõe e não se interessa profundamente pelo outro enquanto pessoa, mas somente o analisa 

com o intuito de tirar o maior proveito possível de suas características e habilidades pessoais 

que lhe rendam benesses. Para o propagandista, “quaisquer características individuais são para 

ele significativas somente na medida em que pode delas tirar proveito e conseguir a adesão do 

outro para os seus objetivos, e para isto ele tem que chegar a conhecê-las” (BUBER, 1982, p. 

150).  Sua indiferença para com o outro é tão grande que ele não está preocupado com sua 

individualidade e, sim, na adesão aos seus objetivos. Para Buber, a atuação de um 

propagandista vai além da militância de um partido político que, por dentro dos próprios 

interesses, ainda aceita as diversidades das pessoas para assumirem diferentes funções 

correlacionadas com seu ‘perfil’. Diferente do partido,  

Para a propaganda enquanto tal, aquilo que é individual é antes um estorvo, 
ela se interessa simplesmente pelo 'mais' – mais membros, mais adeptos, 
uma superfície de apoio crescente. O meio político, onde ela governa na sua 
forma extrema, significa como neste caso: apoderar-se do outro, 
despersonalizando-o (BUBER, 1982, p. 150).  

 

Na relação com o propagandista, o outro deve desaparecer sem que perceba. Ele 

deve ter o total controle sobre as idéias do outro e fazer de tal forma que crie no outro uma 

falsa consciência de autonomia. Quem cai nas artimanhas da propaganda se sente 

completamente autônomo, acredita que sua opção foi tomada por livre e espontânea vontade. 

A coação que caiu sobre ele pela propaganda passa despercebida. O propagandista impõe-se 

ao outro de tal forma que a pessoa não percebe a coação e tem a ilusão de liberdade. A atitude 

do educador, ao contrário, tem em vista a abertura do outro. Aliás, a maior diferença entre as 

duas condutas é que a influência do propagandista é uma imposição, e a do educador sobre o 

outro é o desenvolvimento da abertura. É imposição no sentido de driblar as escolhas livres do 
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outro e sobrepujar os interesses do propagandista. E abertura está no sentido de criar 

condições em que o outro esteja apto para receber orientações do seu próprio interior, no 

processo de humanização. 

Contrapondo-se ao propagandista, Buber caracteriza o educador como aquele 

cujas atitudes refletem a preocupação de "encontrar também na alma do outro, como nela 

instalado e incentivar aquilo que em si mesmo ele reconheceu como certo" (BUBER, 1982, p. 

149-150). Isso significa o contrário de uma imposição. O educador espera encontrar, no 

educando, algo próprio. A questão que se coloca para ele é se aquilo que se encontra no 

educando corresponde à própria verdade ou não. Se não, o educador não pensa imediatamente 

que é necessariamente o educando que está errado. Se a própria verdade não ressoa na alma 

do educando tem que se questionar a própria verdade ou a forma como ela foi levada ao 

educando. Isto prova o sentido de via única na relação educacional, ou seja, ela não se reporta 

à reciprocidade.  

Buber, na sua obra “Discursos Sobre Educação” (1969) enfatiza que a relação 

pedagógica é essencialmente dialógica por parte do educador; por isso que o educador, pela 

via dialógica, reconhece na alma do educando as suas necessidades e compreende que ele tem 

capacidade para tornar-se único enquanto pessoa, tendo respeito profundo pela alteridade. O 

educador é quem vai ajudar a complementar a alma do educando, tornando-o capaz de 

encontrar seu caminho. Ele o ajuda a abrir-se para esta verdade. Na relação pedagógica não há 

o elemento da reciprocidade, porque o educando ainda não compreendeu/encontrou sua 

verdadeira essência. Quando ele alcança tal capacidade, a via, que outrora era de “mão única”, 

agora se torna de “mão dupla”, porque nela está presente o elemento essencial ao 

relacionamento dialógico: a reciprocidade. Ambos, educador e educando, complementam 

mutuamente suas almas, compreendem-se e enxergam o outro enquanto pessoa inteira, única 

e especial. Deixa de ser, portanto, uma relação meramente educacional, para consistir numa 
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relação dialógica. Para Buber, se deve seguir este processo do educacional para o dialogal, 

porque é a partir do diálogo que o indivíduo constitui-se homem. Quanto ao educador, é seu 

dever orientar o outro para encontrar nele o que já existe em seu íntimo. É uma tarefa de 

confirmação de seu caminho e preparação para desempenhar com sabedoria a tarefa que lhe é 

predestinada. Para a realização do educando, é válido e significativo o auxílio de um 

educador. Nesta tarefa, porém, não há imposição, mas ajuda e orientação: “O educador que 

tenho em mente vive num mundo de indivíduos, do qual uma determinada parte está 

constantemente confiada à sua guarda” (BUBER, 1969, p. 150). Para o educador, exige-se o 

cumprimento de responsabilidade para com a vida do outro. O encaminhamento da busca pelo 

caminho específico depende também de sua orientação. Ele é co-responsável pela tarefa de 

cada um dos indivíduos sob sua responsabilidade, pois ele enxerga o outro como um ser capaz 

de tornar-se indivíduo, no encontro de seu caminho específico.  

Enquanto o propagandista intenciona coagir o outro às suas convicções e vê no 

outro mais um adepto, o educador reconhece o outro como possuidor de capacidades que o 

potencializam a tornar-se uma pessoa com singularidade, individualidade, um ser único e 

possuidor de tarefas únicas e específicas a ele. Para Buber, neste tipo de relação:  

O outro deve apenas abrir-se nesta sua potencialidade e esta sua abertura dá-
se essencialmente e não através de um aprendizado, mas através do encontro, 
através da comunicação, existencialmente um ente que é e um outro que 
pode vir a ser (BUBER, 1969, p.150).  

 

É importante perceber que, para Buber, a educação torna-se atípica, 

primeiramente por não ser baseada na cópia de um exemplo de liderança; segundo, por fugir a 

regras e sistematizações e, por último, por ter como base um aprendizado a partir do diálogo 

nas relações cotidianas, e não em métodos de perguntas e respostas, exercícios, 

sistematizações. 

O que apresentamos antes, no conto “Aqui Onde se Está”, de forma mais 
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específica sobre a essência educacional contida nele, abordaremos agora de maneira mais 

geral, a respeito do diálogo presente nas relações entre os diversos homens, e sobre a essência 

do educador, aquele que tem a capacidade de encontrar, na alma do outro, aquilo que está 

oculto. O educador, para Buber, não se restringe ao escolar, nem mesmo ao mestre do 

Hassidismo, mas ao educador que há no interior dos homens em geral. Quando o indivíduo 

percebe a sua essência dialógica e toma verdadeira ciência disto, ele conseqüentemente torna-

se responsável por aquilo e aqueles com os quais se depara no seu cotidiano. É neste sentido 

que Buber inclui todos os homens engajados na tarefa da complementação dos seres do qual 

falamos especificamente no conto “Aqui Onde se Está”. É claro que o educador formal, 

específico, é objeto de maior cobrança, já que tem sob seus cuidados outras pessoas. Neste 

caso, o ato primordial a cumprir é educar a própria alma e ser educador de si mesmo para ser 

capaz da tarefa de atualização do outro. 

A tarefa do educador é legitimamente de atualização,  

“Todo ser com características pessoais mostra-se para ele como incluído 
num tal processo de atualização e ele sabe de própria experiência que as 
forças atualizadoras estão cada vez mais empenhadas numa luta 
microcósmica com forças contrárias” (BUBER, 1969, p. 150).  

 

O próprio educador compreende que existem as forças contrárias e as 

atualizadoras, porque essas forças atuaram e continuam atuando sobre ele. Assim, fica fácil 

compreender que Buber exige que o educador, que já passou por um processo em que se 

atualizou, tenha condições de vencer continuamente as forças contrárias. Só desta forma o 

educador pode perceber se o educando tende a obedecer às forças contrárias, as forças que o 

desviam de si mesmo, sejam elas representadas por esses apelos ou tentações corporais ou por 

desequilíbrios emocionais, ou se ele busca fortalecer as forças atualizadoras que lhe permitem 

sempre um contato mais íntimo consigo mesmo. 

No conto “O Lobisomem”, foi apresentada a relação entre pai e filho como uma 
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forma diferente de educação, uma maneira própria de aprendizagem e preparação para os 

desafios da vida. As forças opostas podem ser descritas como sendo o próprio ‘Adversário’, 

que pode ser configurado como o medo, ou mesmo a falta de determinação, como foi 

demonstrado no conto “Determinação”, em que o hassidim faz um trabalho em ‘zigue-zague’, 

uma tarefa maior do que pode alcançar. Para se chegar a uma convicção é necessário um 

longo caminho de conquista interior, de muita introspecção. Neste caso, o educador não 

impõe suas verdades porque sabe que o outro pode chegar a uma convicção própria de 

diferentes maneiras, porém o mais importante é que ele tem a certeza de que o outro é capaz 

de alcançá-la. O educador, acredita Buber, é quem auxilia o outro a vivenciar o momento de 

abertura, participando de encontros verdadeiros: 

Ele não pode querer impô-la, pois crê na ação das forças atualizadoras, isto 
é, crê que, em todo homem, o certo está instalado de uma maneira singular, 
de uma maneira única, própria da sua pessoa; nenhuma outra maneira deve 
impor-se a este homem, mas uma outra maneira, a deste educador, pode e 
deve propiciar a abertura daquilo que é certo – tal como aqui este quer se 
realizar – e ajudá-lo a se desenvolver (BUBER, 1982, p.151). 

 

Já o propagandista não acredita no outro, nem mesmo acredita ser capaz de 

convencê-lo. O propagandista, por isso, precisa de ‘meios’ para iludir o outro e faze-lo aderir 

à sua causa. Sua maior arma é, como já afirmamos, a imposição. O educador acredita nas suas 

convicções e na sua tarefa de auxiliar o educando. O meio que utiliza para cumprir sua tarefa 

é a força original que, além de existir no educando, atua também nele mesmo. Nos encontros, 

a força original é a do diálogo, que Buber acredita ser capaz de modificar a pessoa, mas 

necessita de ajuda/intervenção para o outro se abrir. Diferente de imposição, que mascara a 

real situação do homem,  

O educador que propicia a abertura, crê na força original que se espalhou e 
se espelha em todos os seres humanos para crescer dentro de cada um, 
tornando-se uma figura particular; ele tem fé que este crescimento só 
necessite em cada momento do auxílio prestado nos encontros, auxílio que 
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também ele á chamado a dar (BUBER, 1982, p. 151) 41. 

 

Conforme já foi referido, a relação dialógica é determinada pela reciprocidade e 

alteridade, que na obra “Discursos Sobre educação” Martin Buber chamou de ‘elemento de 

Umfassung (pode-se entender como abraçar-se) (BUBER, 2005, p. 10). O elemento da 

Umfassung faz parte da relação educacional. Nesse sentido, a tarefa de perceber as mais 

íntimas necessidades do outro é compreendido como um abraço. No caso da relação 

educacional, é o educador quem tem que “abraçar” o educando. Por isso, ela é por essência 

unilateral, mas deve buscar a reciprocidade enquanto especificidade para torná-la dialógica e 

em amizade (BUBER, 2005, p. 11-12). Por isso, a maneira como Buber compreende a tarefa 

do educador é em si mesma desafiadora. 

Mas, o autor adverte: não existe uma pessoa que é unicamente educadora ou 

propagandista, o que existem são as tendências das almas para um lado ou para o outro: “Mas, 

onde quer que os homens mantenham relações entre si, uma ou outra atitude é encontrada em 

maior ou menor escala” (BUBER, 1982, p. 151). Na verdade, a propaganda e a educação são 

dois princípios de relações. É como antes apresentamos as duas disposições das palavras-

princípio: Eu-Tu e Eu-Isso. Elas são vivenciadas pelo mesmo indivíduo no cotidiano. As 

relações Eu-Tu expressam os momentos de desempenho das forças atualizadoras, e as 

relações Eu-Isso, como Buber afirma, correspondem aos momentos indispensáveis para o 

homem conhecer, criar e fazer ciência. Neste caso, as relações Eu-Isso fazem parte da vida do 

propagandista e do educador. Cai por terra a impressão de divisão grosseira de dois tipos de 

homem, mas explica as contraditórias relações em que todos os indivíduos se encontram. A 

busca por vivências mais responsáveis, com a melhoria do mundo e de si mesmo é o que deve 

permear a intenção de educar. O ato de educar é, portanto, a incessante tentativa de “abraçar” 

o educando, buscar dialogar na forma genuína, tornando recíproca a via da co-

                                                 
41 Tradução adaptada por Ferdinand Röhr. 
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responsabilidade entre ambos, educador e educando. 

Buber, ao fim da sua reflexão, chamou a atenção para não se incorrer na 

precipitação de correlacionar esta tipologia de propagandista e educador, com orgulho e 

humildade, que para ele são disposições psíquicas:  

[...] estes dois princípios, de impor-se a alguém e de propiciar a abertura a 
alguém, não devem de forma alguma ser confundidos com conceitos tais 
como orgulho e humildade. Um homem pode muito bem ser orgulhoso, sem 
querer se impor aos outros, e não basta ser humilde para propiciar uma 
abertura ao outro. Orgulho e humildade são disposições da alma, fatos 
individuais psicológicos que contêm um acento ético; imposição e abertura 
são processos que ocorrem entre homens, estados de fato antropológicos que 
apontam para uma ontologia, justamente a ontologia do inter-humano 
(BUBER, 1982, p.151). 

 

Trata-se, no caso, dos fenômenos de imposição e abertura, de uma realidade que 

vai além da emoção, semelhante à caracterização que fizemos do Eu-Tu e do Eu-Isso. O 

propagandista e o educador simplesmente são “acontecimentos antropológicos” que ocorrem 

no inter-humano, e que, por isso, possuem validade geral, ontológica. 

 

2.6 Síntese do Pensamento Dialógico e Educacional de Martin Buber  

Ao longo de sua obra, Martin Buber fez diversas abordagens sobre um mesmo 

conceito de diálogo. Sua obra Eu e Tu apresenta as três esferas em que Buber entende como 

ser possível se dialogar. A primeira, a esfera da relação do homem com o mundo (natureza, 

animais, coisas), a segunda, a relação dos homens entre si, e, por último, a relação primordial 

dos homens com Deus. A grande maioria de sua obra trata das questões referentes à esfera das 

relações do homem com Deus e à esfera dos homens entre si. Para este trabalho a última 

esfera é o que tem maior significação. O pensamento dialógico de Martin Buber não pode ser 

dividido por fases, porque não cabem novas interpretações, nem mesmo novas temáticas. O 

que encontramos são diferentes expressões idiomáticas do diálogo e as diversas situações em 

que esta relação pode ocorrer. Essas expressões falam de um mesmo assunto, o diálogo, 
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enfocado apenas com uma variação terminológica: diálogo, encontro, relação, inter-humano, 

conversação genuína, relação Eu-Tu.  

Em cada uma de suas obras, Buber escreveu sobre o diálogo, sobre a relação em 

diferentes situações. Em EU e TU está descrito de maneira mais detalhada, porém mais 

poética, o que às vezes dificulta seu entendimento. Em Do Diálogo e do Dialógico ele 

explicita mais detalhadamente como o diálogo se configura, como ele ocorre entre os homens. 

As obras de origem mais ‘espiritual’, ou seja, mais apegadas ao movimento Hassídico, foram 

escritas considerando o diálogo numa perspectiva das relações dos homens entre si e deles 

com Deus, o que se refere à segunda e terceira esfera de relações. No seu livro autobiográfico 

Encontro: Fragmentos Autobiográficos, ele trata de seus próprios encontros e desencontros, 

momento em que vivenciou o verdadeiro diálogo, inclusive numa da primeira esfera, numa 

relação com os animais. Acerca do escopo social e político, Buber escreveu O Socialismo 

Utópico e Sobre Comunidade, obras em que explica sua idéia de comunidade 

verdadeiramente baseada em relações genuínas (as comunidades hassídicas) de diálogo e 

sobre como as possíveis mudanças sociais podem ocorrer. E mais precisamente em questões 

educacionais, ele retrata a relação dialógica no processo de aprendizagem entre o educador e o 

educando. A obra de maior referência deste tema, intitulada Discursos Sobre Educação 

contém três artigos em que Buber discute o proceder do educador em relação à maneira 

dialógica de ensinar e relacionar-se com o educando. Martin Buber revela que o processo 

educacional deve seguir o horizonte dialógico para transformar a relação pedagógica numa 

relação dialógica. Enfim, ele aborda o diálogo sob diferentes perspectivas, evidenciando uma 

forma linear de pensar o tema porque em todas elas perpassa a sua idéia central dialógica. 

Assim, havendo modificações na maneira de expressar a conceituação dialógica e na temática 

desenvolvida ele permanece sem mudanças significativas no seu pensamento e naquilo que 

ele descreve como sendo o diálogo. 
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Para Martin Buber, a palavra-princípio Eu-Tu representa as relações que de fato 

considera humanas. É uma relação que não trata o outro como objeto, que não tem interesse 

de nenhuma ordem, sejam eles ideológicos, sociais, econômicos, políticos, religiosos, 

emocionais, espirituais, sexuais, etc. Não se trata de uma relação baseada em estados 

emocionais de simpatia ou semelhantes, nem em afinidades de pensamentos ou gostos. 

Para vivenciar uma relação dialógica em sua verdadeira concepção, os sujeitos 

devem abdicar de todas as formas de querer aparecer diante do outro, devem ambos estar de 

fato presentes na relação. E nesta relação há, em ambas as partes, a percepção do outro na sua 

totalidade e uma profunda aceitação da alteridade do outro. Esta participação efetiva das 

partes envolvidas no diálogo é o que caracteriza o princípio da reciprocidade, sem o qual é 

simplesmente impossível estabelecer qualquer relação dialógica. 

O que chama fortemente a atenção é o aspecto da ‘graça’ no que Buber 

compreende como diálogo. A relação Eu-Tu independe da vontade dos sujeitos. Pode-se gerar 

predisposição e abertura para ela, mas não se pode fazê-la acontecer. 

Talvez pudéssemos sintetizar seu pensamento utilizando algumas palavras–chave 

que expressam a essência dialógica: totalidade; reciprocidade; alteridade. Em suma, o diálogo, 

para Buber, nada mais é do que o encontro. O encontro entre duas pessoas que percebem o 

outro enquanto totalidade, enquanto uma pessoa, um Tu único. Este encontro é sempre 

marcado pela reciprocidade. Para ele não há como vivenciar as relações dialógicas fora do 

aspecto da alteridade. O outro (Tu) é tão importante quanto o ‘Eu’. 

E, para experienciar o encontro dialógico é necessário, antes, que o homem esteja 

preparado para tal acontecimento. Na verdade, Martin Buber acredita que o homem irá ter 

como tarefa recordar as relações primordiais que antes eram as essenciais. É um processo de 

voltar ao princípio dialógico. Para ele, precisamos somente acordar do sono profundo em que 

nos encontramos, referindo-se às relações Eu-Isso em que estamos imersos. 
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Todo o princípio dialógico está voltado para o indivíduo, na sua capacidade de 

entrar em relação enquanto pessoa única. A teoria de Buber ressalta questões sociais, porém o 

início para mudanças sociais está no ‘ajuste’ do indivíduo via diálogo. O homem de alma 

‘completa’ é a base de qualquer vida comunitária verdadeiramente humana e comunidades 

desse tipo são o fundamento para uma sociedade que atende as necessidades profundas de 

todos. Mesmo parecendo utópico, para Buber não existe o caminho inverso em que o coletivo 

torna o indivíduo mais humano. É desta forma que Buber compreende que são nas relações do 

dia-a-dia que as mudanças maiores se iniciam. É no diálogo que as transformações da 

sociedade podem se iniciar.  

Nas questões educacionais, Martin Buber enfatiza as responsabilidades do 

educador sobre o educando. É importante que o educador harmonize seu interior, reconheça 

sua tarefa e assuma suas responsabilidades, para, assim, poder contribuir no processo de 

tornar-se si mesmo do educando. Segundo este autor, existem diferentes e essenciais tarefas 

específicas para o educador e para o educando. Do educador se exige mais, já que ele tem 

autoridade e maiores responsabilidades para com o educando. É neste sentido que, numa 

relação pedagógica, a reciprocidade não existe. O educador e o educando não estão num 

mesmo patamar de maturidade humana, como explica Buber, e por isso suas tarefas são 

essencialmente específicas. Na medida em que na relação educador e educando há 

reciprocidade, ocorre o encontro, ela se torna dialógica, entre o Eu e o Tu. Deixa, portanto, de 

ser uma relação pedagógica. O ponto primordial, segundo Buber acredita, é que as relações 

em geral e as pedagógicas especificamente encontrem uma abertura que as torne um encontro 

dialógico entre pessoas. 

A ação dialógica apresentada por Buber se refere a uma postura em que ambas as 

partes envolvidas percebem o outro na sua totalidade, não como objeto. Na relação 

pedagógica, a tarefa de perceber o outro na sua totalidade é somente do educador. Nesse 
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sentido, é um diálogo incompleto. Quando o educador corresponde a esta tentativa de diálogo, 

termina a relação pedagógica e se inicia a dialógica. Esta seria a proposta diferenciada da 

práxis educacional, de tornar a convivência pedagógica entre educador e educando numa 

relação dialógica. 

Em muitas, teorias educacionais, senão na maioria delas, nota-se um esforço de 

desenvolver metas educacionais que atinjam os educandos, utilizando métodos que visam 

superar as desigualdades existentes entre eles. Igualar os homens, tentar superar as 

desigualdades sociais ou econômicas constituem, para Buber, um desrespeito à essência 

humana, que demonstra o quanto os homens são desiguais entre si e, portanto, desiguais na 

sua essência (apud RÖHR, 2001c, p. 6). Assim, não há como adotar ou mesmo desenvolver 

um método que trate da mesma maneira os homens, se cada um deles possui suas 

singularidades. É neste sentido que Buber identifica a necessidade das metas educacionais 

serem guiadas pela compreensão de que para cada pessoa existe um caminho que lhe 

corresponde, ou seja, para cada um há um caminho específico e a tarefa educacional está na 

ajuda ao educando de corresponder ao caminho que lhe é destinado (BUBER apud RÖHR, 

2001c, p.6). 

Os princípios que deveriam reger a meta educacional, à luz da teoria buberiana, 

estariam centrados na busca do caminho específico. Assim, é fundamental, para Buber, iniciar 

esta busca, mas levando em consideração que o outro é tão ou mais importante quanto a 

própria realização.  

Bem que cada [alma] deve se conhecer, purificar-se, tornar-se perfeita, não 
por causa de si mesma, não por causa da sua felicidade terrena, bem como 
não para alcançar sua bem-aventurança celestial, mas por causa da obra que 
tem que realizar no mundo de Deus. Deve esquecer-se a si mesmo e ter o 
mundo em mente (BUBER, apud RÖHR, 2001c p. 13). [grifo nosso]. 

 

A auto-realização é um dos preceitos básicos em grande parte das teorias 

educacionais (BUBER apud RÖHR, 2001c, p. 14). A exacerbada preocupação em tornar 
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possível a auto-realização dos educandos baseada em caminhos subjetivos, tendo como foco o 

indivíduo separado do conjunto social, propicia a criação de raízes de competitividade e 

egocentrismo. Ter como exclusividade a realização própria faz com que os outros sejam 

excluídos no processo pedagógico, na visão de Buber. 

O educador é quem auxilia o educando na busca desse caminho. Esta é uma tarefa 

específica dele: verificar se o caminho tomado pelo educando corresponde ao seu interior. 

“Tudo depende unicamente, neste caso, da capacidade do educador, de ‘experienciar’ o outro 

lado” (BUBER apud RÖHR, 2001c, p. 17). Devemos levar em consideração que a intuição é, 

segundo Buber, um aspecto que complementa sua teoria. A ação do educador de captar as 

necessidades da alma do educando acontece através de um processo intuitivo (apud RÖHR, 

2001c, p. 17). 

Buber teve breves contatos com pessoas pertencentes à comunidade hassídica, na 

verdade ele participou algumas vezes de festas comemorativas hassídicas. Porém, estes 

encontros excepcionais lhe causaram profundas repercussões. Foi a partir dessas experiências 

que Buber escreveu sobre sua preocupação acerca da importância de ser encontrado um 

caminho específico para todo e qualquer homem.  

O hassidismo aponta não somente para os que seguem este caminho religioso, 

mas para algo do humano em geral. Röhr afirma, sobre a perspectiva de visão do indivíduo 

que o hassidismo possui: “A doutrina hassídica se opõe a essa atitude que enxerga o homem 

somente enquanto indivíduo, opondo-se a indivíduos, e não enquanto pessoa, cuja 

transformação contribui para a transformação do mundo” (2001c, p.7). Neste ponto, fica 

explícito que a transformação do homem é o passo inicial da transformação das relações, 

consigo mesmo, com os outros e com mundo. Assim, é apostando na transformação das 

relações do homem que Martin Buber vê, como conseqüência indireta, a transformação da 

sociedade, do mundo. Em Socialismo Utópico, Buber defende que essas mudanças na 
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sociedade devem ter como horizonte as ‘verdadeiras’comunidades baseadas nas relações do 

movimento hassídico. O autor descreve que é nestas comunidades que o homem pode 

desenvolver a capacidade de abertura para o diálogo e assim iniciar uma vivência 

genuinamente dialógica:  

A comunidade, quando surgir deve satisfazer não a um conceito, mas a uma 
situação. A concretização da idéia de comunidade, como a concretização de 
qualquer idéia, não terá validade universal e permanente: ela será sempre 
apenas, uma resposta do momento a uma questão do momento (BUBER, 
Socialismo Utópico, 1971, p. 69). 

 

Para ele, é com esta forma autêntica de sociedade que muitos dos problemas da 

humanidade poderiam ser erradicados. As comunidades proporcionam contribuições não 

somente nos aspectos social e político, mas também no educacional. Pode-se afirmar que, 

para Buber, o ponto de partida primordial para o bom desenvolvimento de uma sociedade sã é 

o estabelecimento de relações interpessoais verdadeiras, ou seja, relações dialógicas. É neste 

sentido que ele se refere a algo “utópico”, porém não num sentido pejorativo e nem como 

dogma, mas como uma possível saída. Afinal, ele aponta as possibilidades de se construir uma 

sociedade baseada nos preceitos dialógicos. O diálogo parte não de ideários, não no plano do 

abstrato, mas da concretude da vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIFERENCIAÇÃO DO CONCEITO DIALÓGICO  

EM PAULO FREIRE E MARTIN BUBER 
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Nos capítulos anteriores, expomos os aspectos do pensamento filosófico e 

pedagógico de Paulo Freire e de Martin Buber que pudessem esclarecer muitos dos 

fundamentos das teorias dialógicas de cada autor. Conseqüentemente, foram também 

apresentadas as respectivas concepções educacionais. 

Neste capítulo, apresentamos uma análise comparativa das idéias relevantes para a 

concepção do diálogo, visando a construir um quadro referencial para uma possível síntese do 

trabalho dialógico e do entendimento educacional de Paulo Freire e de Martin Buber. Para 

isso, julgamos necessário contextualizar os trabalhos de ambos e oferecer uma exposição 

crítica de suas idéias, para apontar tanto as convergências como os contrastes entre as duas 

teorias, no que diz respeito à temática dialógica. É fato que em muitos aspectos elas se 

distanciam de tal maneira que chegam a ser inteiramente diferentes, porém, isto não significa 

que são opostas em todos os sentidos.  

Uma breve comparação biográfica e contextual ajudará a reconhecer os pontos de 

aproximação e de divergência entre as teorias. A justificativa pela opção deste caminho está 

no fato de que as circunstâncias de vida, as influências e as diferentes situações vivenciadas 

exercem forte influência e repercutem no pensamento de uma pessoa. Isto, porém, não 

significa que as circunstâncias de vida são determinantes, mas, através de seu conhecimento, é 

possível entender melhor o pensamento e a obra de um autor. No presente caso, as 

observações e análises estão centradas em dois autores que, de certa forma, pertencem a 

culturas totalmente diferentes, o que constitui um dado significativo para o desenvolvimento 

do seu pensamento, especialmente no aspecto central abordo neste trabalho, o reconhecimento 

conceitual sobre do diálogo. 

Basicamente, Freire esteve sempre envolvido, principalmente, com a cultura 

popular brasileira, muito embora também tenha vivenciado, por muito tempo, as diferentes 

culturas das nações que visitou, trabalhou e até mesmo escreveu sobre elas. De certo modo, 
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estava inserido nestas culturas e contagiou-se também por elas. Este seu envolvimento em 

diferentes contextos não anulou sua percepção brasileira das coisas, mas o fez desenvolver 

posicionamentos e visão de mundo sob outras perspectivas. O que é fortemente tratado na sua 

visão diálogo é o enfoque nas pessoas excluídas. Isso constitui uma marca importante. Martin 

Buber sofreu forte influência da cultura européia, e da mística judaica, tanto em suas 

primeiras fases de vida, quanto na vida adulta. Sua infância foi marcada por muita rigidez, 

tanto educacional como familiar. Ele também se envolveu com a cultura popular, mas a 

cultura religiosa é a que se sobressai no seu estudo do diálogo. Esses aspectos culturais na 

verdade constituem apenas um pequeno recorte daquilo que verdadeiramente engloba o 

sentido de ‘cultura’(manifestações humanas passadas de geração em geração, tradições, 

costumes, lendas, mitos, produção do saber). Seria possível mencionar uma quantidade quase 

infindável de aspectos em que a cultura se define, porém, para o aspecto dialógico, os mais 

importantes, em nossa visão, são aqueles relacionados à formação educacional, política, 

religiosa e à ocupação, ao trabalho. Além do aspecto cultural, que ajuda a entender a 

conjuntura que envolveu os autores, há que considerar ainda a época em que eles viveram. O 

contexto de época também justifica o ‘afastamento’ entre os autores estudos, principalmente 

no que tange ao conceito de diálogo. 

Nota-se inicialmente que, entre os dois autores, há uma distância temporal 

considerável, analisando do ponto de vista da publicação de suas obras. A obra de Paulo 

Freire tem início em 1959 e vai até sua última publicação, em 1997, portanto, trinta e oito 

anos de produção bibliográfica. Já Martin Buber tem um histórico de publicações iniciando no 

ano de 1907 e lançou seu último livro em 1966, um período que durou cinqüenta e nove anos. 

As primeiras publicações de Freire e de Buber são separadas por aproximadamente cinco 

décadas. O final da década de 50 foi a época em que mais coincidem as suas produções. A 

primeira obra de Freire data de 1959, quando apresentou sua tese para o concurso público 
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para a Cadeira de História e Filosofia da Educação de Belas Artes de Pernambuco; iniciava 

então sua carreira intelectual. Martin Buber, exatamente sete anos após em 1966, escreve sua 

última obra, O Problema do Homem. Estas datas significam mais do que uma mera separação 

temporal. O período em que se encontram as produções dos dois autores, especificamente sete 

anos (1959 a 1966), demonstra que eles foram homens de épocas diferentes. Contudo, o mais 

significante é que a maior separação entre eles não remete ao tempo em si, mas, ao 

distanciamento cultural por conta da origem de cada um dos autores.  

Estas origens são quase opostas. Freire nasceu no Estado de Pernambuco, Brasil, 

em 1921, presenciou acontecimentos históricos significantes, como a Depressão Americana, 

com repercussões mundiais, e o golpe de 1964, no Brasil, que resultou num período de 

ditadura militar e só terminou em 1984. Estes dois foram alguns dos mais importantes 

episódios políticos do século passado, fatos históricos que exerceram influência na infância de 

Freire, de certa forma constituíram barreiras para a continuidade de sua educação. Esta 

influência foi além da infância, repercutiu em sua vida intelectual posterior, principalmente no 

cenário da ditadura militar no Brasil. Mesmo durante a repressão, Freire publicou, em 1970, já 

no exílio, sua obra mais conhecida, a “Pedagogia do Oprimido”, escrita num momento 

marcante da história política brasileira e que concentra sua maior teorização sobre a essência 

dialógica. 

A infância nos remete às dificuldades iniciais de suas vidas. Neste período da vida 

de Freire e de Buber no que se referir às semelhanças, nenhum deles era de origem humilde. 

Freire tinha um padrão de vida de classe média, enquanto o de Buber era bem mais elevado. 

Entretanto, ambos passaram por dificuldades na infância. Freire, a partir da morte de seu pai 

conheceu, mais de perto a pobreza e a família passou por necessidades. Nos primeiros anos de 

escolarização, Freire se atrasou um pouco por causa destas mudanças, porém sua família 

conseguiu condições para que ele concluísse o Curso Superior em Direito. Em contrapartida, a 
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educação de Buber tinha o tempo e as condições a seu favor para os estudos. Não carecia de 

pressa.  

As dificuldades maiores na infância de Freire estão relacionadas ao período da 

Depressão. Já adulto, ele se defronta com acontecimentos que provocaram uma reviravolta em 

sua vida: a experiência da repressão política. Isto fez com que ele pensasse sobre as 

repercussões políticas na sociedade. Foi aí que seu olhar político sobre a sociedade tomou 

maiores proporções. Da mesma forma, seu pensamento, após a ditadura militar, com a 

abertura política, foi influenciado por estes acontecimentos e suas implicações na vida do país 

e do povo. 

Buber nasceu na Áustria, em Viena, em 1878. Na infância, se deparou com uma 

situação bem melhor, em termos financeiros, do que a de Freire. Seus avós eram ricos, bem 

favorecidos. Em princípio, as preocupações financeiras e materiais não existiam. Sua 

educação era muito disciplinar, rígida e exigente, mas não dogmática. Estava mais baseada no 

espírito liberal. Em casa, sob a supervisão de seu avô, Buber estudou profundamente a língua 

hebraica, mas precisamente as traduções do Antigo Testamento da tradição judaica. Recebeu 

na verdade uma educação poliglota: na casa de seus avós entre si falavam o dialeto judaico 

ídiche, mas provavelmente com os trabalhadores da sua fazenda falavam polonês ou alemão. 

Na escola, hebraico, francês e polonês. Nos primeiros anos de escolarização a língua que 

estudava era o polonês. As maiores dificuldades no período da infância de Buber 

relacionavam-se a crises religiosas e questões familiares do que o aspecto financeiro 

encontrado na vida de Freire. O afastamento de Buber de seus pais, mais ainda de sua mãe, 

teve implicações na sua maneira de entender o que seria a falta de contato, a quebra de um 

relacionamento. Não é demais repetir que essas experiências tiveram fortes repercussões na 

caminhada intelectual de Buber. Sua formação universitária ocorreu em Viena. Era filósofo, 

escritor e pedagogo. Em seu país, conviveu e sofreu perseguições com a ascensão de Hitler e 
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em conseqüência da Segunda Guerra Mundial. Em 1936, em virtude da perseguição nazista, 

Buber e sua família foram forçados a deixar a Alemanha. A partir de então, ele começou a 

lecionar na Universidade Hebraica de Jerusalém, ensinando sociologia, cátedra que lhe foi 

concedida. Num período antecedente a esta perseguição, 1922, que Buber escreveu sua obra 

mais reconhecida: Eu e Tu, que reúne suas mais essenciais idéias sobre o diálogo e é 

considerada como primordial para o estudo e o entendimento do seu pensamento, como um 

todo.  

Outros aspectos relevantes na busca do caminho para compreender a comparação 

dialógica entre Buber e Freire são as atividades religiosas e políticas que ambos vivenciaram. 

Paulo Freire era católico e teve participação em sindicatos, ligas camponesas, movimentos de 

origem cristã e organizações de trabalhadores. Importante perceber que foi neste contexto que 

Freire dialogou com os respectivos ‘personagens’, o que denota sua aproximação com o 

popular e os excluídos. Seus trabalhos político-pedagógicos quase sempre envolviam alguma 

instância religiosa, mais precisamente a Igreja Católica. Há, em ambos os autores, influências 

de teorias religiosas. No caso de Paulo Freire, autores cristãos, como exemplo: Cardem, 

Mounier e Niebuhr (apud MAYO, 2004, p. 81). Em Buber, essas influências derivam mais 

das raízes judaicas do movimento Hassídico, liderado por Israel Ben Eliezer e Rabi Nakhman 

de Bratzlav, e filósofos como Kant, Nietzsche, Feuerbach e, mais tarde, Rosenzweig. 

As atividades de Freire que estiveram associadas de alguma forma, ao aspecto 

religioso, foram mais concentradas na época em que trabalhou no Chile, no Movimento de 

Reforma Agrária da Democracia Cristã, na Organização de Agricultura e Alimentação da 

Organização das Nações Unidas e também na Suíça, como consultor educacional para o 

Conselho Mundial de Igrejas.  

O engajamento de Buber na política se deu de forma diferente. Ele não 

permaneceu alheio ao panorama político da época e, logo cedo, aderiu ao movimento político 
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sionista - que defendia o direito à autodeterminação do povo judeu e à existência de um 

Estado Judaico. Buber não se filiou aos partidos radicais de sua época, mas aderiu ao 

sionismo mais por questões culturais do que políticas. Ao contrário de Paulo Freire, que, 

através das campanhas de alfabetização buscava oferecer uma voz política, Buber tinha a 

intenção de fortalecer as raízes culturais de seu povo, que estavam se perdendo na situação de 

diáspora. Martin Buber percebeu que, cada vez mais, os judeus aderiam à modernidade 

européia, perdendo sempre mais a substância do judaísmo. Sua atividade política sempre 

esteve ligada ao reavivamento cultural, no momento de diluição de valores humanos que os 

judeus enfrentavam, devido ao afastamento das raízes da religião judaica. Religião não no 

sentido de formalismo, dogmas e preceitos ritualísticos, mas como uma orientação ética da 

vida. Tanto para Freire como para Buber as atividades políticas foram enfocadas em seus 

textos em geral, incluindo aqueles relacionados ao diálogo. 

O próximo tópico a ressaltar é o envolvimento com a ocupação profissional, já 

que a atividade intelectual dos dois estudiosos estava conjugada às suas tarefas educacionais. 

Isto também é fator determinante para o delineamento da construção de idéias sobre o 

diálogo. Ambos trabalharam na educação de jovens e adultos primordialmente, e apostaram 

nela como um meio para a melhoria da vida humana. Freire admite que suas contribuições 

educacionais, apesar de estarem voltadas, em sua maioria, para os jovens e adultos, podem ser 

ampliadas para a educação infantil. As contribuições de Buber também podem ser facilmente 

adaptadas a outros níveis de educação; além disso, seu trabalho educacional não fica limitado 

à educação escolar formal. 

Freire dedicou muito de seu trabalho à educação de jovens e adultos e trabalhou 

com universitários por pouco tempo, quando exilado, na Universidade de Harvard e, na sua 

volta ao Brasil, na Unicamp e em São Paulo na PUC. Os trabalhos de Freire estavam sempre 

ligados às atividades educacionais, com influência do cenário político. As temáticas a que 
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mais se dedicou, nos seus escritos, constituíram a expressão de sua dedicação política à 

educação. Para ele, o mais importante era defender os excluídos, possivelmente pela sua 

semelhança com as dificuldades que ele também enfrentara na infância. Sua obra, em grande 

parte, retratou estas preocupações com os oprimidos, de uma forma geral. Seus últimos livros 

ganharam uma nova caracterização, abrangendo não somente preocupações revolucionárias 

com os excluídos, mas voltadas para uma mudança visando uma sociedade de fato 

democrática. Em colaboração com outros autores, Freire elaborou livros dialogados que 

também, em grande parte, abordaram temas políticos. O conceito de diálogo em Freire traz 

consigo esta forte influência política, sempre remetendo à idéia de emancipação política e de 

libertação, por meio da capacidade de dialogar. E os sujeitos, na maioria de seus livros, são 

caracterizados ou definidos como excluídos, mesmo que este conceito se modifique em outros 

livros, mas o centro desta caracterização se refere à situação de minoria, de desprivilegio e 

exclusão social de qualquer tipo. 

Assim como Freire, Buber trabalhou principalmente com a educação de jovens e 

adultos, além da docência na Universidade de Frankfurt e depois na de Frabli, em Jerusalém, 

ensinando na área da sociologia. Seus trabalhos envolviam sempre o aspecto dialógico, com 

ênfase na dimensão espiritual do homem. A relação do homem com o criador, Deus, foi uma 

abordagem a que Buber se dedicou, porém em momento nenhum procurou Deus fora do 

mundo das relações concretas em que o homem vive. Partindo do movimento hassídico, ele 

tentou traçar um caminho para o homem em geral, mesmo para aqueles que não tinham uma 

ligação religiosa. Em Buber, as mudanças na educação estão mais apoiadas em mudanças na 

visão espiritual (mas as mudanças não estão longe da prática, não constituem algo abstrato!). 

Estão presentes, em ambos, os elementos característicos de uma educação com viés social, 

político, bem como uma espiritualidade, porém a maneira com que os autores trabalham estes 

elementos é distinta, no que diz respeito à relevância para as teorias dialógicas de ambos. Sob 
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o olhar de Freire, a educação enfatiza a dimensão social-política, enquanto Buber, acredita 

que o privilégio está na dimensão dialógica, pois a partir dela é que outras esferas são 

influenciadas. Na verdade, para Buber, a dimensão humana, de fato, é a dialógica. 

Eles enfatizam a importância política da educação, e tentam, através dela propor 

uma mudança na sociedade. Ou seja, acreditam que a educação, numa perspectiva dialógica, 

pode ajudar na transformação da sociedade, porém de maneiras distintas. No caso de Paulo 

Freire, a educação; ou o processo de conscientização que ela proporciona, através do diálogo, 

reverbera numa mudança direta na sociedade. Para ele, a educação tem uma natureza 

intrinsecamente política. Em Martin Buber estas mudanças seriam indiretas, já que sua 

preocupação está na relação entre os indivíduos e não numa classe social, por exemplo42. 

Buber aposta primordialmente nas mudanças das relações interpessoais e nas atitudes do dia-

a-dia, baseadas no diálogo, que podem alcançar maiores proporções até atingirem uma 

mudança na sociedade. Assim, a educação tem como centro a relação e a transformação da 

sociedade, é uma conseqüência e não uma meta, como é o caso em Paulo Freire.  

Eles empenharam esforços e preocupações na esfera social, com o mundo que os 

cerca. O cunho social é um aspecto relevante na teoria dialógica de ambos, porém eles 

possuem tendências diferentes. Para Paulo Freire, a questão social está associada 

principalmente ao movimento de revolução mediada pelo diálogo, dando ênfase no processo 

de “fora para dentro”, ou seja, a revolução não se inicia no indivíduo, mas na conscientização 

do coletivo. Ele se preocupa com o indivíduo e acredita que ele deve tomar uma decisão 

pessoal para a revolução, inclusive ser capaz de dialogar, porém, sua ênfase está na atitude do 

coletivo, da massa. No caso de Buber, a perspectiva social de seu pensamento acontece de 

“dentro para fora”. Ele abarca a preocupação com o individual e com o coletivo, porém o 

mais importante, para ele, é a relação entre os indivíduos. Só no momento em que duas 

                                                 
42 Em Sobre Comunidade, Martin Buber descreve que o centro, para ele, é a relação, e nunca o individualismo ou 

mesmo o coletivismo (1987, p. 117-128). 
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pessoas estão face a face é que cada uma delas encontra no outro uma expressão específica do 

ser, da criação divina, que exige tanto respeito ao outro quanto a si mesmo. A repercussão de 

um encontro dessa natureza pode ser até brusca e radical, via de regra atua de forma quase 

imperceptível nas futuras relações inter-humanas. Buber acredita que a mudança é mais lenta, 

deve se iniciar em pequenas comunidades, e aos poucos se fortalecer através do diálogo. Sua 

visão para uma sociedade transformada baseia-se nas comunidades em que se vivencia o 

diálogo e que têm como princípio a integralidade do indivíduo (ex: comunidades hassídicas). 

Estas comunidades se criam através da vivência do diálogo e, ao mesmo tempo, de forma 

dinâmica, o diálogo surge com as comunidades. As comunidades têm como tarefa 

fundamental gerar formas de convivência sempre mais próprias para o diálogo. Em princípio, 

a maior preocupação está voltada para o indivíduo, para que ele possa criar este tipo 

verdadeiro de relações. É a própria prática do diálogo que vai guiar o rumo da comunidade; as 

comunidades dialógicas vão constituindo uma forma de convivência na sociedade que não 

pode ser preestabelecida teoricamente. Esta seria a base para a mudança social, em Buber. As 

mudanças sociais, então, são diferentes, no pensar dos dois autores.  

Para Freire, esta transformação está mais ligada a um grande movimento, num 

processo de mudança aliado ao movimento de massa que, pelo menos nos escritos dos anos 

70 e 80, tinha uma forte orientação marxista, de uma nova sociedade. Buber aproxima-se do 

pensamento de Freire num sentido, pois nem Freire pensa numa mudança política orientada 

somente “de cima para baixo”. O próprio Freire, estando baseado em Marx (mais 

enfaticamente na Pedagogia do Oprimido), fomentou críticas por sua posição marxista 

assumida e, ao mesmo tempo, velada. As críticas à concepção de diálogo nos dois autores 

revelam os limites das teorias. Em Paulo Freire, alguns autores emitem críticas sobre o 

diálogo, baseados na forte influência da teoria marxista. Cremos que a concepção de diálogo 

de Paulo Freire sofre limitações porque apresenta pré-definições da teoria marxista que ele 
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defende, ou pela leitura teórica do mundo que ele faz. O espaço do diálogo fica muito 

pequeno nos estreitos limites de sua teoria. A principal crítica ao pensamento de Buber está 

relacionada à sua forte ligação com os conceitos religiosos e místicos do judaísmo, 

favorecendo a ilusão de uma teoria utópica (no seu sentido pejorativo).  

As comparações feitas até aqui apontam para uma análise mais direta de como os 

dois autores compreendem a relação dialógica. Procuramos, a seguir, destacar as semelhanças 

e diferenças que dizem respeito diretamente à conceituação do diálogo e suas relações com as 

diversas dimensões da vida humana. A dificuldade dessa comparação consiste no fato de que, 

via de regra, as semelhanças aparecem à primeira vista, as diferenças só são detectadas numa 

comparação mais aprofundada. Mesmo assim, não se dissolvem as correspondências nem as 

contraposições se tornam absolutas. Na comparação, passamos por várias temáticas, 

ponderando as aproximações e as discordâncias. 

Para ambos, o diálogo faz parte da essência humana. O homem já nasce 

predisposto a comunicar-se, traz consigo a necessidade e a impulsão para o dialogar. Ambos 

insistem na ausência de dominação na relação, porém, em Freire, a repercussão do diálogo é 

direta e contribui para a ação revolucionária, enquanto, para Buber, é indireta e espontânea. 

Para Martin Buber, a relação Eu-Tu é anterior ao Eu-Isso. Antes de o sujeito nascer, ainda na 

barriga da mãe, já tem relação Eu-Tu com ela (BUBER, 1979, p.28-32). Para ele, o que se 

deve fazer é recuperar as relações primitivas. Para Paulo Freire, é conquistar o destino do 

homem de ser mais. Em Freire, a relação dialógica somente é comentada no âmbito entre 

homens. Martin Buber considera que existe diálogo em três esferas: entre os homens, com a 

natureza, e com Deus (Tu Eterno). Isto significa que as relações dialógicas ultrapassam a idéia 

inter-humana abordada por Freire. Neste caso, Buber concebe toda a criação, as coisas e os 

objetos como passíveis de ajudar no percurso de atualização do homem. Quando se enxerga a 

criação e as coisas enquanto um verdadeiro Tu, pode-se estabelecer uma verdadeira relação. 
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Do mesmo modo, tem-se acesso livre ao relacionamento com Deus quando se adota uma 

postura de abertura. Estes tipos de relações estão a todo momento convidando um Eu e um Tu 

para relacionar-se, porém, ouvir o chamamento é a condição para que exista a possibilidade 

de ocorrer a relação dialógica através da presença da graça. 

 O resultado de uma relação dialógica é sempre positivo, para ambos. Os autores 

consideram que os indivíduos que dialogam não são os mesmos de antes. Algo repercute em 

suas vidas, não obstante estas repercussões serem diferentes para cada um deles. A 

repercussão, em Paulo Freire, está na libertação e na conscientização crítica. Em Buber, as 

repercussões ocorrem no homem inspiradas pelo Tu Eterno, com a mudança das relações dos 

homens ocorre a mudança do mundo. Em Martin Buber as repercussões de um encontro são 

basicamente a mudança na maneira como o homem enxerga o outro. No encontro se vê como 

o outro é profundamente diferente de mim, um ser único, insubstituível; assim, as relações 

com o outro e com o mundo se modificam. A relação com o Tu concreto (homens, animais, 

coisas) é o que primeiramente se modifica. Todas as relações Eu-Isso se tornam uma possível 

oportunidade de construir um diálogo, e começam a interferir na postura, nas situações de 

encontro com o outro. O sujeito se torna mais aberto para esse tipo de vivência. 

Para ambos, a tolerância é algo essencial nas relações humanas, muito embora 

seja compreendida diferentemente sob o olhar de cada autor.  Em princípio, tolerância é o 

reconhecimento de que as pessoas são diferentes. Em Freire, a tolerância está relacionada à 

aceitação das diferenças para não criar barreira na comunicação, como uma atitude para a boa 

convivência. Em Buber, a tolerância vai além das diferenças, está relacionada à alteridade, 

que compreende o outro não somente como diferente, mas, como ser único que, ao mesmo 

tempo, remete à própria unicidade. Em Buber, o conceito de tolerância está estritamente 

ligado ao aspecto da totalidade do ser, em que os parceiros do diálogo estão inseridos. A 

alteridade do outro, para Buber, é a única possibilidade do homem enxergar-se a si mesmo. 
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Somente na relação Eu-Tu é que o homem aproxima seu eu de si mesmo. Assim, num ato de 

intolerância, além de negar o outro, está também negando a si mesmo, porque somente na 

diferença é que o homem pode se enxergar. Em Paulo Freire, no início do seu pensamento não 

se admite a possibilidade de diálogo entre oprimidos e opressor. Depois, ele admite o diálogo 

com o opressor, por questões de estratégia de fortalecimento do oprimido.  

A opção política, que reflete na natureza dos textos educacionais dos dois autores, 

é um ponto de diferenciação. Para Freire, inicialmente, a revolução é o cume das atitudes 

políticas; para Buber, a mudança social deve ser lenta e gradativa. Como passar dos anos e 

das experiências Freire começa a admitir que se pode estabelecer o diálogo, mesmo quando 

ocorrem divergências políticas, porém, com limitações. Ou seja: o diálogo ocorre entre os 

diferentes, apesar das diferenças. Buber afirma que o diálogo vai além das limitações de 

qualquer natureza. A importância está centralizada na unicidade do outro e na própria 

capacidade dialógica. 

Em contraposição a Freire, que entende que as condições sociais são as causas da 

existência dos conflitos, em Buber a causa do conflito está no próprio homem, que ainda não 

organizou sua ‘alma’. Assim, se não houver uma mudança em cada pessoa, individualmente, 

no seu íntimo, para se preparar para a relação dialógica, não adiantaria mudar as condições 

sociais. O ponto de partida para toda e qualquer mudança está no interior de cada homem. Em 

Freire, o diálogo é uma forma de libertação, de revolução em comum.  

 Os dois autores compreendem que as relações genuínas aproximam o homem de 

seu caminho de ser verdadeiro. Em Freire, o processo de humanização do homem é a 

transformação do indivíduo de ‘objeto’ para ‘sujeito’. Buber também fala desta necessária 

transformação, mesmo que de maneira distinta. Basicamente, para Paulo Freire, o homem é o 

sujeito de sua própria história, no âmbito político e social. O caminho determinado para o 

homem é o ser mais. Este é o caminho original do qual os homens tendem a afastar-se mais 
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por questões sociais de opressão. Martin Buber vê o sujeito através da unicidade e totalidade. 

A mudança do indivíduo de objeto para sujeito ocorre nas relações dialógicas. Para ele, na 

verdade o homem primordialmente era puramente sujeito em diálogo constante, mas o 

desenrolar da história fez com que ele se distanciasse das verdadeiras relações e passasse a ver 

o outro como um objeto e então estabelecesse com ele uma relação Eu-Isso. 

Em ambos os autores há uma preocupação no proceder verdadeiro das ações 

juntamente com as convicções políticas e ideológicas. A ação sem substância reflete a 

maneira distante da vivência dialógica, para Buber. Ele discute sobre a questionável verdade 

de uma visão de mundo. Se ela é capaz de ser vivida, possui verdade ou se faz parte do falar 

sem substância. Para Buber, é a busca da ação coerente com a visão de mundo. Em Freire esta 

temática também é defendida, refletida na preocupação com a coerência das atitudes políticas 

e sociais do homem em geral e, mais precisamente, dos educadores, com suas opções políticas 

e éticas. 

Tanto Freire como Buber vivenciaram momentos críticos na política. Somente em 

Freire foram detectadas mudanças no seu pensamento em relação ao diálogo. Ele mesmo 

admite estas mudanças na conceituação de algumas temáticas, influenciadas pelas questões 

políticas. Buber também passou por crises políticas, mas seu pensamento dialógico 

permaneceu. A vivência de Buber com o diálogo está acima das mudanças políticas, o que 

parece ser a justificativa para esta permanência. Devido a essas mudanças de pensamento, a 

temática dialógica de Freire pode ser dividida em duas fases. A primeira refere-se às idéias 

iniciais de fundamentação teórica do conceito de diálogo, e a segunda apresenta o 

desenvolvimento deste conceito inicial e inclui as novas facetas e mudanças na conceituação 

do diálogo. O diálogo, no início, dá suporte a uma revolução política, econômica e social e se 

transforma, em seguida, no instrumento central de instalação de uma sociedade radicalmente 

democrática. Em Buber, não há divisão de fases. Seu entendimento sobre o diálogo 
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permanece em toda sua obra, sem maiores mudanças. O que há são diferentes formas de 

conceituar o diálogo, no que se refere à terminologia. A trajetória das convicções de Buber é 

mais linear. É a maneira de procurar expressar as suas idéias que muda, portanto, a forma, não 

o seu sentido.  

A natureza dialógica da educação é enfatizada por ambos. Para eles, ela deve ser 

essencialmente um processo orientado pela vivência dialógica. Encontramos uma 

diferenciação, entre os autores, na maneira como eles abordam a questão da reciprocidade na 

relação pedagógica. Em Freire, a reciprocidade deve acontecer e ser um meio para as relações 

pedagógicas se estabelecerem de fato (apud, MAYO, 2004, p.83-84). Para Buber, a relação 

pedagógica em si não é de reciprocidade. É o educador que tem a total responsabilidade para 

que as forças originais no próprio educando se ativem. Jamais ele pode esperar que o 

educando faça a mesma coisa no educador. Se isso aparece com o amadurecimento do 

educando, no decorrer do processo educativo, essa ação muda de natureza. Se surge 

reciprocidade na relação pedagógica, esta toma corpo e estrutura de uma relação dialógica e 

ambos se encontram no mesmo nível. Neste caso, no entender de Buber, ela deixa de ser uma 

relação pedagógica. Por outro lado, transformar as relações educacionais em dialógicas é um 

objetivo desejável, na visão de Buber.  

Paulo Freire não faz tal diferenciação entre relação pedagógica e dialógica; para 

ele, a verdadeira relação pedagógica é em si mesma uma relação dialógica. Sobre a presença 

da reciprocidade nas relações educacionais, em Freire esta relação educacional é mútua. 

Ocorre de forma recíproca entre educador e educando, ela é a própria relação dialógica. Para 

Martin Buber, a relação educacional é unilateral, ou seja, não é um ‘abranger mútuo’ 

(BUBER, 1969, p.11). Acontece num movimento do educador para o educando. Apresenta-se 

diferente da relação dialógica. Na compreensão de Paulo Freire o diálogo pode ser praticado 

didaticamente, com um modelo, um assunto, uma finalidade, seguindo algumas normas e 
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orientações. Para Buber, o diálogo acontece por graça, não pode seguir um método e nem 

mesmo pode ser praticado de maneira didática. 

Ambos acreditam que a relação entre educador e educando ocorre de maneira 

horizontal no que diz respeito a uma indispensável consideração da humanidade do outro, 

porém o dever do educador e o seu saber são maiores ou preponderantes ao do educando. 

Paulo Freire chama mais a atenção para o fato de que o educador também aprende na relação 

pedagógica (MAYO, 2004, p. 83-84). Em muitos momentos de sua obra, Freire enfatiza a 

igualdade entre educador e educando. Buber ressalta mais as diferentes responsabilidades 

entre educador e educando; o educador respeita o educando, e sua tarefa está em auxiliá-lo 

para encontrar-se a si mesmo. Na sua concepção, uma relação educacional não se situa num 

mesmo patamar, ela é uma relação dialógica incompleta. Se, porém, a relação é horizontal, ou 

seja, de igual para igual, ela é dialógica e não mais educacional. Nos últimos escritos de 

Freire, ele enfatiza mais as diferenças nas tarefas e responsabilidades do educador e educando 

(FREIRE, 1998; 2002; 1986; 1995).  

Paulo Freire acredita que, na relação educador-educando, os dois são sujeitos 

aprendizes; porém, numa fase posterior ele afirma como sendo diferentes e com tarefas 

específicas. Em Buber, educador e educando têm tarefas específicas e inegociáveis, a relação 

é de desnível, porém não há lugar para autoritarismo, pois o educador tem a tarefa de ajudar o 

educando a encontrar-se a si mesmo e não de impor. O que Buber contrastou entre o 

“propagandista” (aquele que se impõe ao outro) e o “educador” (aquele que incentiva, no 

outro, uma postura de abertura), seria equivalente à comparação de Freire entre a educação 

bancária e a progressista, respectivamente correlacionadas. Naquilo que Paulo Freire chama 

de educação bancária, na pessoa que a realiza, de certa forma é fácil identificar as 

semelhanças com o “propagandista”. Já na comparação do “educador” com a educação 

progressista, as definições de tarefas e daquilo que compreendem sobre a pessoa enquanto 
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educadora se distinguem significativamente. Em Martin Buber a tarefa do educador é 

enxergar o potencial específico de cada pessoa, que lhe dá um sentido próprio para a vida. O 

educador só tem a tarefa de eliminar os obstáculos que surgem em seu caminho, o restante do 

‘caminho’ deve ser enfrentado pelo próprio educando. Para Freire, quando se tira os 

obstáculos, que são essencialmente políticos, econômicos e sociais, concomitantemente os 

educandos junto aos educadores alcançam a libertação, enquanto Buber preconiza que os 

obstáculos devem também ser extirpados, conforme afirmado anteriormente, para que as 

forças do diálogo comecem a atuar no educando. 

O ponto que talvez mais caracterize a obra de Freire é o desenvolvimento de uma 

pedagogia voltada para a classe oprimida (camponeses, índios, excluídos, homossexuais, etc.). 

Buber, mesmo tendo inicialmente se direcionado para a comunidade judaica, logo abre sua 

reflexão pedagógica para todo e qualquer homem. Em cada um dos autores, a distinção básica 

está na situação em que o homem se encontra de início, a saber, numa situação de 

desumanização. Na ótica de Freire, isto significa um desrespeito aos direitos humanos, a 

exploração econômica, a alienação, a opressão. O que confere humanização ao homem é o ser 

mais, no sentido de livre expressão social, econômica e política. Em Buber, o homem não se 

realiza somente nas situações de cunho político-social, mas em toda e qualquer situação em 

que não é tratado como um Eu-Isso. Só a partir da relação Eu-Tu é que pode haver 

repercussão significativa e necessária nas relações Eu-Isso. A relação dialógica ultrapassa as 

dimensões emocionais, psicológicas e sociais. Ela não é, para Buber, um estado emocional 

nem um acontecimento social.  

O antidiálogo de Freire pode se aproximar do Eu-Isso de Martin Buber. Na 

verdade, Paulo Freire trata do diálogo (Eu-Tu) no mundo do Isso. Em Buber, o acontecimento 

Eu-Tu transcende o mundo Eu-Isso, porém repercute nele. Apesar de Freire citar Buber, 

dando a entender que seu conceito dialógico se aproxima com a concepção daquele autor, vê-
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se que eles falam de coisas diferentes. Para Paulo Freire, já se pode considerar uma relação 

Eu-Tu quando, por exemplo, pessoas se unem para superar a opressão, ou uma discussão 

política, quando os participantes do diálogo reclamam e falam sobre suas dificuldades do 

mundo e as transformações que o mundo necessita. Na verdade, Freire sempre insiste que o 

diálogo tem que ter um objetivo concreto, prático, que seja significativo para a vida dos 

envolvidos. Precisa existir uma problemática em comum, que exige uma comunicação entre 

as pessoas. Sem um assunto significativo, comum a todos, Freire não admite que existe 

diálogo. Dessa forma, em qualquer necessidade de aprendizagem em conjunto é necessário 

um diálogo, segundo Freire. Neste caso, o diálogo é a forma de enfrentar as adversidades 

concretas da convivência social, política e econômica e, como mais tarde ele amplia, também 

para as discriminações baseadas nas diferenças raciais, culturais e de gênero. Já em Buber, o 

conceito de diálogo é mais restrito, ele ocorre numa situação especial e sem uma 

‘programação’ para vivenciá-lo. O diálogo ocorre na ‘passagem’ da graça, em momentos 

inesperados e imprevisíveis, mas não requer nenhuma aproximação anterior entre os 

comunicantes. Por isso, aquilo que Freire considera como dialógico não pode ser comparado 

ao diálogo em Buber, sem que antes sejam definidos e em que sentido e em que medida estes 

conceitos de fato se aproximam a ponto de poder apropriar-se do conceito de cada um dos 

autores. Na comparação, apreendemos que, para Buber, as exigências são maiores para que 

uma relação possa ser considerada como diálogo. Uma conversa sobre estratégias para se 

enfrentar uma situação de opressão ou de discriminação pode estar profundamente 

mergulhada na relação Eu-Isso. Sem, contudo, excluir a possibilidade de um verdadeiro 

diálogo se instale, na compreensão de Buber. 

O ponto que nos parece mais convergente entre eles é a compreensão de uma 

situação antidialógica, ou seja, entre os autores são mais visíveis as aproximações daquilo que 

eles negam enquanto uma situação dialógica. Pois, tanto para Freire quanto para Buber, 
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situações que envolvem opressão, dominação, rejeição, preconceitos, em que se tem o outro 

como objeto, afastam a possibilidade do diálogo; nas palavras de Freire seriam relações de 

opressão, nas de Buber, relações Eu-Isso. 

Paulo Freire coloca o amor como um dos fundamentos da relação dialógica. O 

diálogo ocorre entre pessoas que se amam, ou que se toleram. Para Buber, o diálogo ocorre 

entre pessoas, de forma espontânea, e sem que necessariamente existam afinidades 

emocionais entre elas. Em Freire, o amor parece ter uma conotação de afetividade. Na 

Pedagogia do Oprimido aborda mais esta temática. É nesse sentido que, nesta obra, ele afirma 

não ser possível uma relação dialógica entre oprimidos e exploradores. Diferentemente, para 

Martin Buber, o amor não é um sentimento, ele está “além” do afeto e até do pensamento, 

fora das definições, daquilo que é pré-estabelecido. Por isso, existe a possibilidade de haver 

relação dialógica entre inimigos, porque todas os motivos para tal desentendimento fogem da 

“visão” limitada e parte para a visão do ser completo e integral, para o mundo do além do 

pensamento, do mundo do Eu-Tu. Na relação educador-educando de Paulo Freire o professor 

se aproxima do aluno com amor, para conquistá-lo como amigo, para criar um laço afetivo, de 

solidariedade, de simpatia no sentido de participar no sofrimento. Para Buber, esse laço 

afetivo não é o importante. Trata-se de uma relação “ontológica”. 

Toda a discussão sobre o conceito de diálogo que desenvolvida neste trabalho 

serve para mostrar o quanto ele está atrelado à teoria educacional que os autores defendem. 

Nessa discussão, as questões puramente teóricas não constituem os aspectos primordiais, mas 

nos revelam a essência do conceito de educação, aquilo que os autores analisados consideram 

o destino do ser humano, e as possibilidades e os limites que o ato de educar traz consigo. 

Começamos a comparação com o aspecto teleológico da educação. Perpassa as duas teorias a 

percepção de que há um destino reservado ao homem. Em Freire, percebemos o ser mais 

enquanto possibilidade/destino para a humanização. O ato, ou o processo educativo, terá 



138 

 

como orientação básica, na concepção freireana, o ser mais que será somente possível por via 

do diálogo. Em Buber, o que fundamenta sua orientação educacional não pode estar 

dissociado da idéia de que os homens, cada um, na sua totalidade, têm um caminho 

determinado e único. Neste sentido de destino, na teoria buberiana, não se pode desconsiderar 

a crença dele na existência de um Deus criador, que deixou nas mãos dos homens a tarefa de 

completar a sua obra.  

Se partirmos da tarefa fundamentalmente individual de cada ser humano, não 

podemos esperar conhecimentos totalizantes sobre a educação dele. Nem por isso se torna 

impossível uma reflexão interpretativa sobre as mais variadas formas de lidar com a própria 

diversidade das existências humanas no processo educativo. Buber nos fornece elementos 

pedagógicos, compreendendo o processo educativo como dialógico, o que por si só significa o 

respeito do outro como único e inteiro, sem, por isso, cair num individualismo. 

Enquanto em Freire o diálogo é o instrumento mais indicado para a libertação e a 

humanização, em Buber o próprio diálogo já é a realização do homem, sem atribuir a ele 

nenhuma intenção político-social antecipada. Enquanto em Freire o diálogo na educação é 

direcionado aos assuntos sócio-culturais necessários a uma mudança, na visão de Buber o 

diálogo exige mutualidade total, que dessa forma não caracteriza a relação educacional. A 

tarefa educacional em Buber é favorecer as condições necessárias, no educando, para que 

entre numa vida dialógica.  

Percebeu-se, em termos mais gerais, na nossa comparação, que existem aspectos 

cruciais nas quais as teorias dialógicas dos dois pensadores em questão se contrapõem. 

Percebe-se que muitos momentos, que à primeira vista aparecem como possíveis 

aproximações entre eles, no fundo revelam diferenças significativas numa analise mais 

aprofundada. Apesar de abordarem um mesmo tema, eles compreendem-no de maneira 

particular. Concluímos que, como estes dois autores formularam conceitos distintos para o 
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diálogo, consoante suas respectivas formações e vivências pessoais, desenvolveram também 

teorias educacionais e propostas pedagógicas únicas e diferentes, sem poder estabelecer 

relações causais estrito senso entre esses três momentos. Os princípios pedagógicos, em cada 

uma das teorias, tem significado distinto, intrinsecamente relacionado com o conceito de 

dialogo que os norteiam. Confirma-se com isso o conceito de diálogo como elemento 

constitutivo de uma teoria pedagógica.   
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Diante do exposto nos capítulos anteriores, principalmente no que tange ao 

conceito de diálogo, pretende-se analisar a maneira como cada autor compreende tal conceito, 

sem pretensões de encontrar respostas completas ou dogmáticas para os questionamentos 

apresentados ao longo do trabalho. Faremos uma recapitulação sintética dos resultados 

comparativos do capítulo anterior, ressaltando, a partir dos objetivos propostos, o alcance e os 

possíveis esclarecimentos e contribuições das duas concepções sobre o diálogo para uma 

discussão das teorias educacionais.  

A intensa tarefa de comparação e demonstração da conceituação de diálogo no 

pensamento de dois grandes pedagogos e filósofos se reveste de um valor significativo. Este 

estudo comparativo termina por incentivar as delineações dos conceitos educacionais 

defendidos por esses autores. No caso de Freire, sua teoria educacional é bastante conhecida, 

expressa na concepção de um método hoje amplamente discutido e em algumas experiências, 

bastante consolidados no atual contexto educacional do Brasil, no sentido de que um número 

significativo de práticas educativas brasileiras reflete profundamente o chamado “método 

Paulo Freire” e busca orientar-se por ele.  

É significativo, para este trabalho, pontuar o fato de que a teoria freireana é vista 

como referência nas práticas educativas. A teoria buberiana, por outro lado, é pouco 

disseminada no Brasil, mesmo no âmbito acadêmico, ainda que possa ensejar mudanças 

radicais em relação àquilo que vivenciamos no campo educacional, na atualidade.  

Os dois autores apresentam em comum a intenção de direcionar as relações que 

envolvem as atividades educacionais por um caminho dialógico, em qualquer ambiente em 

que elas aconteçam – seja no âmbito familiar, escolar, social, afetivo, enfim, em todo e 

qualquer local em que ocorram relações humanas. 

O diálogo, enquanto objeto de nosso estudo, é categoria central, tanto na teoria de 

Paulo Freire como na de Martin Buber. As duas teorias defendem e desenvolvem o aspecto 
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dialógico nas relações inter-humanas, mas o fazem de maneiras distintas. As aparentes 

semelhanças do início dissolveram-se, em grande parte. E a certeza de que os dois autores de 

fato estão distanciados entre si, pelas influências, experiências e proposições próprias de cada 

um, instalou-se gradativamente. O conceito de diálogo, portanto, não é o mesmo, mas distinto. 

Cada um deles estrutura o pensamento acerca do diálogo de maneira particular, porém tanto 

para Freire como para Buber o diálogo é, de forma geral, algo que cria laços entre os 

indivíduos. Para eles, vivenciar o diálogo resulta, sempre, em repercussões positivas.  

A exposição das principais diferenças entre as idéias que Martin Buber e Paulo 

Freire têm do diálogo e seus desdobramentos sobre as concepções pedagógicas levam a 

admitir que cada um dos autores destaca aspectos que o outro negligencia ou subestima. 

Freire acredita que as repercussões dialógicas na educação estão mais voltadas para o âmbito 

social, político e econômico, enquanto, para Buber, tais repercussões têm impacto na vida 

como um todo, com ênfase no âmbito espiritual. Semelhantemente, Freire toma como foco de 

sua teoria o oprimido e as minorias sociais que este representa, enquanto Buber desenvolve 

uma abordagem ampla do ser humano, que inclui toda e qualquer pessoa. 

Buber compreende que o ser humano é possuidor de diversas dimensões: 

emocional, sexual, política, psicológica, ética, dialógica, etc. Todas estas dimensões podem 

ser contempladas mediante o princípio da integralidade, que permite enxergar o outro como 

um todo integral. O aspecto unificador dessas dimensões, segundo Buber, é a espiritualidade 

humana. Ela se caracteriza como elemento essencial, tanto ao diálogo quanto ao processo 

pedagógico. A dimensão espiritual é, portanto, um aspecto primordial na teoria buberiana. 

Este aspecto espiritual também pode ser encontrado em Freire, mas com menor ênfase. 

Paulo Freire considera Martin Buber um teórico que merece ser mencionado, em 

virtude da proximidade do tema, porém Martin Buber, de forma mais restrita, dá destaque à 

abordagem do diálogo na perspectiva espiritual do ser humano, dimensão pouco abordada por 
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Freire, conforme já referido.  

Outro aspecto relevante a esta comparação é a maneira como acontece a relação 

dialógica. Para Freire, existe uma maneira do diálogo se estabelecer, através de mecanismos 

práticos. Por exemplo, a existência de uma intencionalidade dos indivíduos envolvidos na 

relação. A relação educacional deve se basear na postura dialógica enquanto princípio, assim 

diz Freire. No pensamento de Buber, as relações pedagógicas e dialógicas são momentos 

distintos e com repercussões distintas. O aspecto da “graça” é o que permite que a relação se 

estabeleça, e a orienta. 

De maneira abrangente, a relação dialógica em Freire tem como ponto de apoio a 

conversa apropriada entre sujeitos que se respeitam mutuamente. Ao nosso ver, uma das 

maiores divergências entre os autores diz respeito às condições para que se estabeleça o 

diálogo. Lembramos que, em Freire, a condição básica para a relação dialógica é a afinidade 

(política, ideológica, social) entre os pólos dialógicos. A afinidade e o respeito mútuo, 

associados à verdade, têm por finalidade tornar o homem livre e humano. As especulações de 

Freire sobre o diálogo voltam-se para o âmbito educacional e o viver/conviver bem. 

Já em Buber a relação acontece independente do posicionamento político, ético, 

ideológico dos pólos envolvidos. Para Buber, ainda que não haja simpatia entre os pólos, a 

possibilidade do diálogo não é tolhida. De modo geral, a relação dialógica, para Buber, está 

ligada à essência humana. Tem como princípio a crença e orientação espiritual como 

dimensão mais importante para a concepção do homem. A relação genuína, para ele, é o 

essencial para a humanização do indivíduo. É vivenciando relações inter-humanas que o 

indivíduo se torna homem e, neste processo de humanização, estão sempre presentes os 

princípios da reciprocidade e da integralidade naqueles que verdadeiramente dialogam. 

Qualquer obstáculo que possa inviabilizar o diálogo seja de natureza política, social, 

econômica, religiosa ou emocional, se dissolve no momento em que o verdadeiro diálogo 
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acontece. 

Tanto uma como outra teoria tem elementos que contribuem para o 

desenvolvimento da educação. Em Paulo Freire, vale ressaltar a forte influência e ampla 

repercussão do seu pensamento na educação brasileira. A teoria de Martin Buber se mostra 

como elemento diferente, capaz de proporcionar novos olhares e abordagens. Dessa forma, 

compreendemos que a educação se beneficiaria da perspectiva de totalidade humana presente 

na teoria de Buber.  

Um aspecto relevante, na perspectiva freireana, refere-se à sua preocupação com 

as minorias. Ao nosso ver, Freire sobrepõe essas minorias a outros ‘personagens’ da realidade 

político-social, não considerando, em sua teoria, o homem em geral, mas apenas aqueles que, 

de uma ou de outra forma, são ou estão sendo oprimidos. O diálogo, no pensamento 

buberiano, no entanto, está essencialmente ligado à humanização em todos os seus aspectos. 

Ele proporciona uma percepção integral do homem, para além da situação em que este se 

encontre, seja esta de classe, raça, política, educacional ou social. 

Resta-nos, após essa caracterização geral das diferenças e semelhanças, 

desenvolver uma breve discussão sobre os limites que se impõem, de forma inevitável, numa 

pesquisa do tipo que foi desenvolvido. Primeiramente, vale ressaltar os limites na escolha das 

fontes a serem pesquisadas. 

A distinção entre fases, no pensamento freireano, se restringe ao conteúdo relativo 

apenas à bibliografia estudada, e não à sua obra completa. Do mesmo modo, no pensamento 

buberiano, possivelmente novas abordagens surgiriam do estudo de outras obras do autor. No 

entanto, adquirimos, no decorrer da pesquisa, a certeza de que a inclusão dos demais escritos 

não resultaria em significativas mudanças em relação aos resultados alcançados no presente 

estudo. Acreditamos que o material analisado foi suficientemente significativo. Sem dúvida, 

nada impede que a ampliação do material bibliográfico na pesquisa possa fornecer mais 
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informações sobre aspectos biográficos que contribuíram para decisões na conceituação do 

diálogo e suas conseqüências para o pensamento pedagógico. O que não se pode esperar é que 

aspectos teóricos significativos sobre o diálogo se encontrem escondidos num escrito mais 

periférico de um dos dois autores. O que poderíamos esperar de um recorte mais amplo seria 

uma maior precisão em algumas questões específicas na delimitação daquilo que acreditamos 

ser o conceito de diálogo dos dois autores, e seus desdobramentos. 

Uma outra limitação refere-se à natureza deste estudo, a saber, uma pesquisa 

puramente teórica, voltada para a análise da concepção de diálogo em Paulo freire e Martin 

Buber. Não observamos ou analisamos as práticas educacionais baseadas nas suas teorias, 

nem mesmo suas próprias práticas. Este seria um outro caminho que poderíamos ter 

percorrido. Contudo, achamos que uma abordagem teórica tem que ser feita necessariamente 

antes de qualquer análise das práticas resultantes. Sem uma reflexão teórica 

significativamente aprofundada, qualquer comparação de experiências práticas se movimenta 

na superfície e, portanto, não pode indicar soluções mais sólidas no sentido de articulação 

teoria-prática. Nosso estudo serve, neste sentido, de preparação para novas pesquisas voltadas 

para as práticas educativas correspondentes às duas teorias estudadas.  

Um terceiro limite de nossa pesquisa, que igualmente aponta para futuros estudos, 

é a restrição aos dois autores. Pelo menos no caso desses dois autores, foi possível demonstrar 

que, em cada um deles, o conceito de diálogo é absolutamente constitutivo para as suas teorias 

pedagógicas. Esse resultado, sem sombra de dúvida, não se aplica em qualquer teoria 

educacional. Com certeza, encontramos teorias educacionais em que a palavra ‘diálogo’ não 

passa de uma etiqueta na embalagem, de um rótulo, sem significação mais profunda. 

Pensamos em algumas leituras realizadas sobre teorias educacionais, orientadas pela ideologia 

neoliberal. Nelas, o diálogo aparece como meio de obter eficiência para fins, em última 

instância, baseados no sucesso econômico individual. Por outro lado, é evidente que existem 
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outros autores que refletem seriamente sobre o diálogo como caminho de humanização sem, 

portanto, necessariamente corresponder ao pensamento dos dois autores aqui analisados. Os 

resultados desta pesquisa apontam, para um programa de pesquisas voltado para a análise do 

conceito de diálogo em teorias educacionais. Nossa expectativa é que a distinção de conceitos 

de diálogo possa ser um bom indicador para a análise da intenção humanizadora de uma teoria 

educacional. 

Finalmente, após ter apontado os principais limites e, com isso, novas 

perspectivas para futuras pesquisas, acreditamos que nos será cobrado um posicionamento em 

relação aos autores analisados. Vale destacar, e isso é uma característica de qualquer pesquisa 

hermenêutica, que é impossível esconder, já na apresentação das posições, as próprias 

concordâncias e discórdias. É visível que não se escondeu uma ampla simpatia para com os 

dois autores, talvez em aspectos distintos, o que ainda dificulta uma posição avaliativa. 

Acreditamos ser também difícil a não percepção, nas questões centrais de conceituação das 

teorias, de uma aceitação maior dos pressupostos e afirmações de Martin Buber. De fato, não 

é possível, em caso de discordâncias tão profundas, ficar “em cima do muro”. 

Se nós, num exercício de imaginação, perguntássemos o que Paulo Freire pensa 

do diálogo em Buber, e vice-versa, com certeza encontraríamos mais discordâncias do que 

concordâncias. Freire, em termos gerais, iria acusar Buber de uma atitude idealista e ingênua. 

Jamais aceitaria desagregar o diálogo de certas temáticas sociais, políticas e econômicas. 

Buber iria criticar Freire por tentar resolver as questões do Eu-Isso com os próprios meios do 

Eu-Isso, sem mergulhar verdadeiramente na relação Eu-Tu. Enxergando as duas posições sob 

esses aspectos, de fato não há como conciliá-las. Isso nos fornece, pelo menos, uma resposta 

definitiva à pergunta inicial que, por questões práticas e metodológicas, não enfrentamos na 

nossa pesquisa. Trata-se da indagação, se Freire foi influenciado pelo pensamento de Buber. 

Num sentido mais profundo, com certeza não. Admite-se uma certa adesão à parte da 



147 

 

terminologia de Buber, porém, Freire não concorda com o cerne da crença buberiana. A 

comparação dos dois pensamentos revelou o que é imprevisível alcançar numa pesquisa 

histórico-biográfica. 

Por outro lado, apesar de todas as diferenças que destacamos nas duas teorias, 

também não podemos afirmar que elas são totalmente opostas. Não podemos negar, em cada 

autor, uma profunda preocupação com a humanização do homem. Os dois concordam, em 

geral, na denúncia das relações antidialógicas e anti-humanas que caracterizam amplamente a 

convivência no nosso tempo. O que é diferente nos dois é o caminho através do qual cada um 

procura superar a objetificação do homem. Como já confessamos nossa maior simpatia como 

pensamento buberiano, podemos apoiá-lo nestas considerações finais. Não podemos esperar, 

como resultado de nossas análises, uma decisão universal, válida para todas as verdades. É no 

diálogo que nos deparamos com a alteridade insuperável e encontramos aquilo que repercute 

de modo mais profundo em nossa alma. Assim também com as teorias sobre o diálogo e suas 

conceituações pedagógicas correspondentes. Não existe um caminho único, cada um tem que 

encontrar aquele que identifique como próprio e seguí-lo com toda determinação. 
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O LOBISOMEM∗ 

 

Quando a morte surpreendeu o velho Rabi Eliezer, o pai do menino Israel, ele lhe 

redeu sem nenhuma resistência a alma que, no decorrer dos muitos anos terrenos de errância, 

se exaurira e ansiava pela fonte ígnea da renovação. Seus olhos turvos, porém, continuavam a 

buscar sempre mais uma vez e novamente a loira cabeça do garoto; e, quando a hora do 

desenlace chegou, ele o tomou uma derradeira vez em seus braços, e segurou com intenso 

fervor essa luz de seus últimos dias que despontara tão tardiamente para ele e para sua mulher, 

entrada em anos. Lanço-lhe um olhar penetrante como se desejasse concentrar sob a fronte o 

ainda sonolento espírito, e falou, 

“Meu filho, o Adversário há de confrontá-lo no início, no decurso e no término; 

na sombra do sonho e em carne viva. Ele é o abismo por sobre o qual você precisa voar. 

Haverá tempos em que você descerá como um raio em seu último esconderijo e, diante de seu 

poder, ele se dispersará como uma tênue nuvem; e haverá tempos em que ele o envolverá com 

brumas de espessa escuridão e você deverá resistir em solidão. Mas, estes e aqueles tempos 

irão desaparecer e você será o vencedor em sua alma. Por saber que sua alma é um minério 

que ninguém pode triturar e, somente Deus pode fundir. Por isso, não tema o Adversário”. 

A criança leu com olhos atônitos as palavras daquela boca ressequida. As palavras 

afundaram em seu íntimo e lá permaneceram. 

Quando Rabi Eliezer faleceu as pessoas devotas da comunidade tomaram a si o 

cuidado do menino pelo amor que haviam tido por seu pai. E, quando chegou o devido 

momento, enviaram-no à escola. Ele, porém, não gostava daquele lugar apertado e barulhento; 

repetidamente fugia para a floresta onde se deliciava entre as árvores e os animais e se movia 

                                                 
∗ BUBER, Martin. A Lenda do Baal Schem. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003, p. 57-60. 
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confiante na verde mata sem o menor temor pela noite e pelo clima. Quando o traziam de 

volta, com ásperas reprimendas, mantinha-se calado por ao menos alguns dias, sob a 

monótona cantilena do professor; depois então, escapava tão sorrateiramente quanto um gato 

e se enfiava dentro da floresta. Passado um tempo as pessoas que cuidavam dele decidiram 

que haviam zelado o suficiente; além do que, seus afãs com aquela criatura arisca 

constituíram completo desperdício. Portanto, deixaram-no ir e ele, sem ter que responder a 

ninguém, permaneceu no agreste e cresceu segundo os moldes das criaturas sem fala. 

Quando fez doze anos empregou-se como ajudante do professor, incumbindo-lhe 

conduzir os garotos de suas casas à escola e às suas casas novamente. Então, as pessoas da 

entorpecida cidadezinha testemunharam uma notável transformação. Dia após dia, Israel 

conduzia uma procissão cantante de crianças pelas ruas até a escola e, mais tarde, guiava-os 

para casa outra vez por um extenso desvio, atravessando campinas e floresta. Os meninos não 

mais curvavam suas pálidas e pesadas cabeças como antes. Exultavam e carregavam flores e 

ramos verdes nas mãos. Em seus corações ardia a devoção. Tão grande e crescente era a 

chama que se elevava que rompeu a espessa fumaça da miséria e confusão apesar sobre a terra 

e flamejou céu adentro. E eis que, lá no alto, ela brilhou num reflexo deslumbrante.  

Mas o Adversário encheu-se de inquietação e ódio e ascendeu até o céu. Aí 

apresentou sua queixa sobre o que estava começando a acontecer lá embaixo e que ameaçava 

frauda-lo em seu trabalho. Solicitou que lhe fosse permitido descer e medir sua força com o 

mensageiro precoce e isto lhe foi concedido. 

Então ele desceu e misturou-se com as criaturas da terra. Andou entre elas, ouviu-

as, experimentou e pesou, mas por um longo período, não encontrou ninguém que servisse ao 

propósito de sua trama. Por fim, na floresta onde Israel passara os dias de sua infância, o 

Adversário deparou com um carvoeiro, um rapaz tímido que evitava as pessoas. Em 

determinadas épocas, este moço era compelido a transformar-se, à noite, em lobisomem e, de 
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longe, precipitava-se sobre as granjas, atacando às vezes um animal e enchendo de pavor a um 

viajante retardatário; no entanto, jamais fazia qualquer mal a quem quer que fosse. Seu 

coração simples e ingênuo contorcia-se sob essa amarga compulsão; trêmulo e opondo 

resistência, escondia-se na moita quando a mania o acometia, mas não conseguia vencê-la. 

Foi assim que o Adversário o encontrou dormindo, certa noite, já tomado de convulsões ante 

o aproximar-se da transformação e o julgou adequado para servir-lhe de instrumento. Cravou 

sua mão no peito dele, arrancou-lhe o coração, escondeu-o na terra e, depois, enfiou na 

criatura o seu próprio, semente da semente das trevas. 

Ao raiar do sol, quando Israel conduzia o grupo de crianças cantando, por amplo 

arco no prado, ao redor da cidadezinha, o lobisomem irrompeu da ainda adormecida floresta e 

precipitou-se sobre o grupo com a boca disforme, gotejando a sua baba. As crianças correram, 

dispersando-se em todas as direções, algumas caíram por terra desfalecidas, outras se 

agarraram gemendo a seu guia. O animal desapareceu entrementes, e nenhuma calamidade 

ocorreu. Israel juntou e confortou os pequenos; ainda assim, o incidente trouxe intensa 

confusão e abalo à cidade, especialmente porque várias crianças caíram com febre alta devido 

ao pavor, ardendo em sonhos angustiosos e gemendo nos quartos obscurecidos. Nenhuma 

mãe permitiu mais que seu filho ficasse na rua e ninguém sabia o que fazer. 

Então as palavras de seu pai moribundo voltaram ao jovem Israel e agora, pela 

primeira vez, assumiram seu sentido. Assim, foi de casa em casa e assegurou aos pais 

desesperados que poderiam novamente confiar-lhe os pequeninos, pois tinha certeza de que 

poderia protege-los do monstro. Ninguém foi capaz de se lhe opor. 

Reuniu as crianças ao redor e falou-lhes como se fossem adultos, na verdade ainda 

com mais ênfase, e suas almas se lhe abriram totalmente. Conduziu-as outra vez na hora 

matinal à campina, ordenou-lhes que o esperassem ali e entrou sozinho na floresta. Tão logo 

aí se embrenhou, o animal irrompeu; postou-se em frente das árvores e, diante dos olhos do 
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jovem cresceu até o céu, cobriu a floresta com seu corpo e a campina com suas garras e a 

baba sanguinolenta de sua boca escorria ao redor do sol nascente. Israel não retrocedeu, pois a 

palavra de seu pai estava com ele. Parecia-lhe como se estivesse indo cada vez mais longe e 

estivesse entrando no corpo do lobisomem. Não havia pausa ou obstáculo para seus passos até 

chegar ao escuro coração em brasa, de cujo fúnebre espelho redondo todos os seres do mundo 

são refletidos, descoloridos por um ódio abrasador. Para manter-se firme, Israel precisava 

refugiar-se na profundeza do amor de Deus. Imediatamente isto lhe foi dado à sua mão. Ele 

agarrou o coração e fechou os dedos fortemente em volta dele. Então, sentiu-o pulsar, viu 

gotas escorrerem e sentiu o infinito sofrimento que havia dentro dele, desde o primórdio dos 

tempos. Ele o depositou delicadamente na terra, que no mesmo instante o engoliu, viu que 

estava sozinho no limiar da floresta, sentiu-se aliviado e voltou para junto das crianças. 

No caminho avistaram o carvoeiro estendido sem vida no limiar da floresta. 

Aqueles que passaram por ele pasmaram-se com a grande tranqüilidade de seu semblante e 

não mais puderam compreender o medo que ele lhes havia inspirado, pois vê-lo morto era 

como contemplar uma grande e informe criança. 

Desse dia em diante os meninos esqueceram seu cantar e começaram a parecer-se 

com seus pais e avós. E quando cresceram percorriam o campo curvavam as cabeças entre os 

ombros como seus pais haviam feito. 

 

 


