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RESUMO 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Paulo Freire, Ética, Fazer-Educativo, Agir-Educativo, 

Engajamento Ético. 

 

 

A presente dissertação busca identificar e interpretar o discurso ético contido nas 

proposições pedagógicas de Paulo Freire e as suas implicações para a prática 

educativa. Partimos da compreensão de que a prática educativa contém duas 

dimensões interdependentes: a técnica e a ética. Esta, corresponde ao agir-

educativo. Aquela, consubstancia o fazer-educativo. A partir da leitura de obras 

centrais do educador pernambucano, identificamos posturas éticas necessárias 

para o agir-educativo coerente: abertura para o diálogo, respeito à autonomia e à 

liberdade do educando e solidariedade e compromisso com a emancipação do 

homem. Concluímos que tais posturas são inerentes ao próprio ato de educar e 

que o discurso ético de Paulo Freire empreende o resgate da dimensão ética, 

reconduzindo-a a uma unidade com a dimensão técnica; restabelecendo a 

complementariedade do fazer e do agir, da técnica e da ética.    
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ABSTRACT  

 
 

 

KEYS-WORD: Paulo Freire, Ethics, educacional-doing, educacional-act, Ethical 

Engagement 

 

 

The present dissertation searches to identify and to interprete Paulo Freire’s  

ethical speech and pedagocical proposals as such  as its implications on 

educacional practice. We based our understanding on the comprehension that 

the educacional pratice contains two interdependent dimensions; the technique 

and the ethics. This corresponds to the educacional-acting which builds the 

educacional-doing. Starting from Pernanbuco’s educators  main reading, we 

identified a necessary ethical postures for a coherent educacional-acting. A 

window for the dialogue, the autonomy respect and student’s solidarity freedom 

and commitment with the man’s emancipation. We concluded that such postures 

undertakes the rescue of the ethical dimension, leading it back and joining it to 

the technical dimension; reestablishing the complementarity of doing and acting 

in the technique and in the ethics. 



INTRODUÇÃO 

 

 

 

A prática educativa nos coloca diante de asserções e concepções várias 

acerca do homem, tais como: o seu sentir, o seu pensar, o seu agir. Assim, tais 

asserções e concepções convergem para a problematização do homem: seus 

fins, o seu processo de hominização e humanização. Estando no mundo, o 

homem se faz dia-a-dia até a sua morte.  

 Há na prática educativa uma dimensão individual que insere o homem 

no mundo como construtor de sua univocidade e de sua multiciplidade. Assim, a 

educação compreende uma das notas distintivas do modo de existir e ser dos 

homens. Consiste em uma das práticas eminentementes humanas, isto se 

considerarmos a profunda influência que exerce na existência do indivíduo e da 

sociedade. Podemos até inferir que não há humanidade sem educação. Assim, 

temos que, além da dimensão individual, há uma dimensão social. O homem se 

insere na cultura e na sociedade através das práticas educativas. 

Do dito, podemos vislumbrar a relevância da educação para a 

manutenção e, ao mesmo tempo, transformação da sociedade. 

Concomitantemente, a prática educativa é produto e produtora da sociedade em 

que está inserida. Há, pois, aspectos de manutenção e de transformação social, 

isto porque a educação é uma das práticas sociais mediadora dos homens em 

suas relações sócio-culturais. Tal perspectiva requer uma compreensão temporal 

e espacial da prática educativa. Com efeito, a educação não encontra um fim em 

si mesma, mas se manifesta como um instrumento de humanização do homem, 

bem como de manutenção e transformação da sociedade da qual emerge. 
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 Assim, a partir da compreensão de mundo, de homem e do fim último da 

vida humana no mundo procuramos problematizar a prática educativa e 

elaboramos proposições pedagógicas. O proposicionamento das práticas 

educativas compreende um conjunto de pressupostos, princípios e conceitos em 

torno da relação educativa, temos, pois, a Pedagogia. Tomamos a Pedagogia 

como a teoria que orienta a prática educativa, uma  teoria da educação. 

 A relação educativa compreende uma estrutura tripartite, composta na sua 

base pelo encontro de educador e educando, mediados pela busca de um saber. 

Tal encontro propicia embates em torno do ensino. Para ensinar, o educador 

concebe homem e sociedade, os fins últimos da vida humana e da vida social. 

Estas concepções fundantes da sua prática constituem os fundamentos 

educacionais. Além dos fundamentos da sua prática, o educador utiliza técnicas 

e métodos para ensinar, há, pois, uma tecnologia educacional.  

 Contudo, não basta conceber as razões de diversas ordens que 

conduzem à prática educativa e, da mesma forma, eleger meios para promover 

encontros de ensino e aprendizagem.  Faz-se mister  que sejam eleitos os fins 

que devem orientar a prática. Aliada aos fundamentos e a tecnologia 

educacional temos a ética pedagógica. A prática educativa implica, 

necessariamente, na colocação do problema de como conduzir o homem para a 

sua plena humanidade, posto que diferente deste fim temos adestramento, 

inculcação, treinamento, mas não educação. A educação é mais e maior que 

estes processos, compreendendo a via de acesso à humanização.    

A dimensão ética presente na prática educativa pode ser problematizada 

nos seguintes termos: quais os limites éticos para o exercício da prática? Qual a 

responsabilidade social derivada da prática educativa? O cerne destes 

questionamentos reside na eticidade da prática educativa.  
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Tomamos, portanto, a prática educativa como um fazer-humano e um 

agir-humano. Enquanto fazer-humano a prática educativa constitui uma prática 

social que se caracteriza por uma finalidade a ser atingida, segundo critérios 

prévios. Uma incidência da sociedade sobre o indivíduo. Contudo, ao mesmo 

tempo em que compreende um fazer-humano, também constitui um agir-

huamano, uma ação a ser praticada pelo educador, onde sua compreensão de 

mundo e de homem orientam a prática para fins estabelecidos. O fazer-

educativo e o agir-educativo  constituem as duas dimensões da prática do 

educador.  

O educador transmite conhecimentos acumulados e selecionados, 

prescreve condutas, dirige a reflexão acerca do homem e do mundo, eis a 

dimensão técnica da educação. Ao mesmo tempo, o educador forma os 

educandos através de sua conduta, da forma como procede em relação aos 

educandos, eis a dimensão ética. Há, portanto, uma dimensão técnica e uma 

dimensão ética presente na prática educativa.   

Para refletir as questões pertinentes a eticidade da prática educativa 

teremos que adentrar na teorização em torno da relação educativa, tomando 

como referências os fins almejados, a metodologia e seus pressupostos. Temos 

que recorrer a teoria da educação, a reflexão pedagógica. Contudo, há uma 

amplitude da reflexão pedagógica dada a multidimensionalidade da prática 

educativa. Sendo multidimensional, teremos uma diversidade de reflexões 

pedagógicas, centradas em uma ou outra das dimensões possíveis de 

vislumbramento ante a referida prática social. A diversidade de reflexões 

pedagógicas se expressa na multiplicidade de propostas pedagógicas, ou seja, 

de discursos voltados para a legitimação das opções políticas, filosóficas, 

didáticas e metodológicas.  
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Desse modo, considerando a diversidade de reflexões pedagógicas, é 

necessário direcionar a nossa reflexão acerca da eticidade da prática educativa 

elegendo um referencial teórico. Por outras palavras, uma pedagogia.  

No presente trabalho, nossa escolha recai sobre as proposições 

pedagógicas do educador pernambucano Paulo Reglus Neves Freire, as quais 

tomaremos como referencial para a nossa reflexão acerca da eticidade da 

prática educativa.  

Paulo Freire, considerado por muitos o maior educador brasileiro, desde 

seus primeiros escritos acerca da prática educativa, contemplou os aspectos 

éticos inerentes à relação educativa. A defesa da abertura para o diálogo, 

respeito à autonomia e liberdade do educando e solidariedade e compromisso 

com a emancipação do homem são apontados como posturas desejáveis para 

estabelecer relações educativas pautadas no respeito ao ser livre, autônomo e 

criativo do educando.  

A história de vida do educador pernambucano, aliada aos seus escritos, 

permitem identificar um discurso ético fundado no respeito à liberdade do 

indivíduo e compromisso com a emancipação humana. O início da sua prática 

educativa no Serviço Social da Indústria, sua colaboração no Programa Nacional 

de Alfabetização de Adultos da Guiné-Bissau, durante a década de 70, e na 

Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, durante a gestão da 

prefeita Luiza Erundina, são três experiências singulares onde pôde vivenciar e 

testemunhar a viabilidade de suas proposições. Esses três momentos de sua 

prática educativa possibilitaram uma fecunda reflexão sobre suas propostas para 

a prática educativa e  a revisão de algumas posturas, ainda que timidamente.  

Aquelas questões postas quanto à eticidade necessária ao exercício da 

prática educativa serão refletidas ao longo da obra do educador pernambucano, 

procurando privilegiar os momentos em que as proposições foram vivenciadas 
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pelo próprio autor. Faremos uma tentativa de explicitar as reflexões acerca da 

prática educativa, eticamente orientada, empreendida por Paulo Freire ao longo 

dos seus escritos. 

Desse modo, esta pesquisa toma como tema o discurso ético voltado para 

a prática educativa, contido nas proposições pedagógicas de Paulo Freire, 

donde formulamos o objetivo geral do presente trabalho: Identificar nas 

proposições pedagógicas de Paulo Freire um discurso ético para o fazer-agir 

educativo, procurando explicitar um padrão ético-pedagógico para a prática 

educativa. 

 Dessa forma, se estabeleceram os seguintes objetivos específicos: a) 

Identificar na obra de Paulo Freire o discurso em torno da ética do educador; b) 

Apontar a compreensão de ética-pedagógica elaborada por Paulo Freire, 

salientando o desenvolvimento da compreensão e do discurso ético no período 

compreendido entre 1959 a 1997; c) Ressaltar a adesão do discurso ético de 

Paulo Freire a correntes filosóficas e tendências pedagógicas; d) Indicar as 

implicações do discurso ético-pedagógico para o conjunto das proposições 

pedagógicas de Paulo Freire.  

 Sendo objetivo posto a identificação da reflexão acerca da essência e 

estrutura ética do fazer-agir educativo presente nas proposições pedagógicas de 

Paulo Freire, o presente trabalho pretende ser uma reflexão do homem 

educador-educando de Paulo Freire, dos aspectos antropológicos e éticos da 

educação na perspectiva freireana e, portanto, um estudo antropológico-

filosófico da educação. 

 Afim de empreender tal reflexão, buscamos informações junto à fontes 

documentais e bibliográficas. Para tanto, levantamos, catalogamos, analisamos 

e interpretamos as fontes, empreendendo uma pesquisa bibliográfica. 
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 Do ponto de vista do enquadramento das informações investigadas, o 

presente estudo compreende uma pesquisa de natureza qualitativa, posto que 

são analisadas as proposições de um autor. Com efeito, investigamos os 

pressupostos e conceitos da reflexão pedagógica freireana, procurando 

classificá-los e ordená-los no âmbito da reflexão filosófica e pedagógica. 

 Desta forma, o estudo enquadra-se no âmbito da pesquisa téorica em 

educação, entendida como uma contribuição para o conhecimento já 

estabelecido através da ampliação dos referenciais teóricos já existentes.  

Por fim, quanto à postura assumida na análise das fontes, trata-se de uma 

pesquisa hermenêutica. A validade da interpretação e compreensão das fontes 

advém dos procedimentos efetivados. A eticidade do fazer-agir do educador 

constitui a chave hermenêutica para a compreensão do discurso ético contido 

nas proposições pedagógicas de Paulo Freire. 

 A escolha de uma chave hermenêutica constitui, ainda que de forma 

implícita, uma opção metodológica. A abordagem de algumas questões éticas da 

prática educativa, à luz de uma pedagogia, implica na escolha de um método 

que permita uma reflexão pedagógica nova, diferente da pura reprodução do 

pensamento do autor, objeto de nossa investigação, sob o pretexto de uma 

melhor sistematização.  

 Dessa forma, tomamos a expressão “postura hermenêutica” no sentido 

de uma abordagem que favorece a elaboração de compreensão entre outras 

possíveis. Uma compreensão que já se sabe não ser “a compreensão". Toda 

interpretação e compreensão está vinculada ao sujeito que interpreta e 

compreende. Este vínculo une o sujeito e o objeto, onde o significado é retirado 

da linguagem não-universal para atribuir significações com pretensões de 

universalidade e isto não põe a prova o valor dos trabalhos hermenêuticos. Os 

procedimentos hermenêuticos permitem tomar a questão do método como a 
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totalidade da relação entre sujeito e objeto, através de procedimentos que 

justificam as análises efetivadas. (Cf. BLEICHER, s.d.; CORETH, 1973)  

 Do exposto, temos por procedimentos metodológicos: a "história 

conceitual", a "contextualização de descoberta" e "contextualização de 

justificação", a “interpreteção do texto e elaboração do discurso” (Cf. 

STEIN, 1996). 

 Entendemos por “história conceitual” o retorno às origens dos 

conceitos no tempo e no espaço, bem como as articulações entre si que 

elucidem o objeto da investigação.  

 Procedendo ao resgate histórico dos conceitos, os contextualizaremos e 

justificaremos, ligando seus sentidos à atualidade do objeto de investigação e 

reflexão. Eis que estabeleceremos "contextos de descoberta" e "contextos de 

justificação", entendidos como um discurso que não apenas retoma e expõem 

idéias e conceitos, mas discute sua pertinência para as situações atuais e 

confere uma forma lógica para os contextos descobertos. 

 No curso de tal processo, interpretaremos o texto e elaboraremos o 

nosso discurso. Nesse momento temos a especulação do texto.  

Considerando os delineamentos da pesquisa, tomamos como fontes de 

informação, acerca da ética no fazer-agir educativo, as obras publicadas no 

período de 1959 a 1997. Cabe ressaltar que o conjunto de obras do educador 

pernambucano compreende um número significativo de escritos: 

aproximadamente 400 títulos, entre livros e artigos. Assim, esta pesquisa 

selecionou as obras mais expressivas do ponto de vista da exposição das 

proposições pedagógicas e relatos de experiências educativas, compreendendo 

os seguintes títulos: “Educação e atualidade brasileira”; “Educação como prática 

da liberdade”; “Pedagogia do Oprimido”; “Cartas a Guiné-Bissau”; “A educação 

na cidade”; “Pedagogia da Autonomia”; “Pedagogia da Indignação”.  
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A partir da leitura das fontes elaboramos nosso trabalho, atribuindo a 

seguinte estrutura:  

No primeiro capítulo, de forma preliminar, procuraremos esclarecer a 

dimensão ética da prática educativa, estabelecendo a distinção entre fazer- 

educativo e agir-educativo, nossa compreensão de educação, relação e prática 

educativa e pedagogia.  

A partir dessas compreensões, esboçaremos, no segundo capítulo, uma 

compreensão de ética, de ética-pedagógica e de engajamento ético, procurando 

discutir alguns aspectos que julgamos, por assim dizer, dignos de 

problematização.  

Posteriormente, apontaremos alguns dados biográficos e notas históricas 

que permitam situar o autor estudado, bem como apresentaremos as suas 

proposições pedagógicas, destacando os fundamentos da sua pedagogia e 

algumas categorias centrais para a reflexão da ética-pedagógica.   

Por fim, iremos buscar no discurso pedagógico de Paulo Freire a reflexão 

ética do fazer-educativo e do agir-educativo docente, seja nos escritos em que 

expõe sua pedagogia, seja naqueles em que relata experiências educativas.  

 

  
 



CAPÍTULO I  
ETICIDADE DO FAZER-AGIR EDUCATIVO 

 

Por que Deus, o criador de tudo o que existe no Universo, ao dar 

existência ao ser humano, ao tirá-lo do Nada, destinou-o a defecar? Teria Deus, 

ao atribuir-nos essa irrevogável função de transformar em merda tudo o que 

comemos, revelando a sua incapacidade de criar um ser perfeito? Ou sua 

vontade era essa, fazer-nos assim, toscos?  

 

Rubem Fonseca – Secreções, excreções e desatinos.  

 

 

 

          Este capítulo postula refletir algumas compreensões da relação educativa 

e do discurso pedagógico elaborado em torno da mesma. Nesse sentido, 

procuramos investigar a natureza da prática educativa e da pedagogia,  

especialmente os seus aspectos éticos. Para iluminar a reflexão, partiremos dos 

embates teóricos vigentes e de nossa própria compreensão em torno destes 

termos: educação e pedagogia, reservando o termo ética para o capítulo 

seguinte, onde tentaremos relacionar esta com aquelas. 

          Entendemos que o discurso pedagógico emerge da relação que se 

estabelece entre educador e educando mediados pelo conhecimento. Tal 

relação possui, explícita ou implicitamente, uma concepção de homem e de 

mundo, bem como uma concepção de destinação humana no mundo. Assim, as 

proposições pedagógicas decorrem da problemática antropológica, social e ética 

presente na relação educativa. Dito de outra forma, a problemática pedagógica 

consiste em conceber o homem e a sua destinação individual e social. Adstritos 

a problemática da ética na educação, podemos perguntar: em que medida as 

questões éticas participam da relação educativa e, por conseqüência, das 

proposições pedagógicas? 
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I.1 O HOMEM: UM SER QUE APRENDE E ENSINA A HUMANIDADE 
 

Entendemos que, diferentes dos demais animais, os homens e mulheres 

não são seres já dados. Há uma incompletude latente. Ao nascermos trazemos 

conosco um imperativo para crescer e ser mais. Um convite e, ao mesmo tempo, 

um imperativo para transpor os limites da vida biológica, inserindo-se na vida 

social e cultural, elaborando uma segunda natureza. E é na existência humana 

que tal convite-imperativo apresenta-se como abertura para torna-se mais e 

melhor. Neste sentido, podemos dizer que viver é um movimento contínuo em 

que nos fazemos humanos, isto é, construímos sob a corporiedade biológica, 

física e química uma identidade social e cultural. Nas palavras de Edgar Morin: 

“Estamos simultaneamente dentro e fora da natureza” (2000, p. 48). 

No âmbito do complexo biológico, físico e químico que compõe a nossa 

corporiedade, o desenvolvimento ocorre necessariamente, numa determinação 

genética programada. E, nesse sentido, são elucidativas as palavras de Morin: 

A antropologia pré-histórica mostra-nos como a 

hominização1 é uma aventura de milhões de anos, 

ao mesmo tempo descontínua – surgimento de 

novas espécies: habilis, erectus, neanderthal, 

sapiens, e desaparecimento das precedentes, 

aparecimento da linguagem e da cultura – e 

contínua, no sentido de que prossegue em um 

processo de bipedização, manipulação, erguimento 

do corpo, cerebralização, juvenescimento         (o 

adulto que conserva os caracteres não-

especializados do embrião e os caracteres 

psicológicos da juventude), de complexificação 

social, processo durante o qual aparecem a 

linguagem propriamente humana, ao mesmo tempo 

que se constitui a cultura, capital adquirido de 

saberes, de fazeres, de crenças e mitos 

transmitidos de geração em geração... 
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A hominização conduz a novo início. O hominídio 

humaniza-se. Doravante, o conceito de homem tem 

duplo princípio; um princípio biofísico e um psiquico-

sócio-cultural,   um    remetendo    ao   outro” 
(2000, p. 51). 

 

Contudo, o desenvolvimento social e cultural constitui um imperativo, caso 

contrário o homem seria um primata tão somente. “A cultura acumula em si o 

que é conservado, transmitido, aprendido, e comporta normas e princípios de 

aquisição” (Morin, 2000, p. 52). Justamente, as normas e princípios de aquisição, 

aprendizagem e apreensão dos ideais, conceitos, técnicas, valores que 

permitem vislumbrar o homem e a sociedade. Podemos dizer que há, 

concomitantemente, uma vocação individual e uma imposição social para que os 

homens sejam mais. Já nascemos sendo humanos, contudo só depois o somos 

plenamente.  

Em outras palavras, podemos dizer que nascemos para nos tornamos 

humanos. Nos diz Fernando Savater que “A condição humana é em parte 

espontaneidade natural, mas também deliberação artificial: chegar a ser 

totalmente humano – seja humano bom ou humano mau – é sempre uma arte”. 

(1998, p. 31). Via de regra, empregamos o termo humano como um ideal a ser 

atingido e não apenas como denominação de uma classe da ordem dos 

mamíferos.  

É assim que, nos diversos discursos sociais, tais como: político, 

pedagógico, estético, ético, entre outros possíveis, o termo humano designa um 

ideal a ser constituído e aspirado por todos, extrapolando o âmbito biológico, 

físico e químico. Ao nascermos somos humanos, mas faz-se necessário ratificar 

esta potencialidade através de práticas sociais e práticas individuais contínuas.   

Aristóteles definiu o homem como um ser racional e político. Durante a 

Antigüidade e o medievo a Antropologia que fundamentou a reflexão filosófica 
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tomou o homem como ser racional, mantendo a tradição aristotélica. Desse 

modo, o homem racional não é o ponto de partida da reflexão filosófica, mas um 

elemento da reflexão do cosmo e da criação divina. Na Antigüidade, o homem 

inserido no cosmo, como parte do cosmo – antropologia cosmocêntrica; na Idade 

Média, o homem como partícipe da criação divina – antropologia teocêntrica. A 

partir da Idade Moderna a reflexão filosófica passou a considerar o homem como 

ponto de partida do pensar – antropologia antropocêntrica. Ainda que no “Cogito, 

ergo sunt”, de René Descartes, o homem apareça como o elemento central para 

pensar o mundo e a existência, ainda assim é um ser unidimensional: ser 

racional. Foi na Idade Contemporânea que o homem passou a ser considerado 

como ser multifacetado, com a ampliação das referências para a reflexão 

filosófica, passando-se a considerar diferentes atributos do homem, tais como a 

corporiedade, historicidade, laboriosidade, liberdade, linguagem, sociabilidade, 

cultura. A reflexão filosófica passou a considerar diferentes dimensões humanas 

como ponto de partida: o homem é um ser “laborante-econômico”, para Karl 

Marx; um ser angustiado, para Sören Kierkegaard; um ser livre, para Jean Paul 

Sartre; um ser problemático, para Gabriel Marcel; um ser existente, para Karl 

Jaspers, um ser instintivo e inconsciente, para Sigmund Freud, um ser cessante, 

para Fernando Savater.  

Aqui, antecipamos uma nota peculiar do pensar freireano, no tocante à 

reflexão filosófica, que repercutirá nas idéias do educador pernambucano sobre 

a educação e a pedagogia. Ratificando este movimento de resgate do homem 

como ponto de partida da reflexão das questões filosóficas, no pensar de Paulo 

Freire o homem é um ser de educabilidade. Por educabilidade2 entendemos a 

capacidade, a tendência, a disposição para a educação, abertura para o novo, o 

desconhecido, o não-sabido. E, assim, o nosso educador salienta que a natureza 

                                                 
2  Cf. Dicionário brasileiro de educação. Rio de Janeiro: Antares, 1986.  
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humana comporta, ao mesmo tempo, um ser educador e um ser educando. A 

educação é uma nota distintiva do homem: 

A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, 

“fixistas”, terminam por desconhecer os homens 

como seres históricos, enquanto a problematizadora 

parte exatamente do caráter histórico e da 

historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os 

reconhece como seres que estão sendo, como 

seres inacabados, inconclusos, em e com uma 

realidade que sendo histórica também, é igualmente 

inacabada. Na realidade, diferentemente dos outros 

animais, que são apenas inacabados, mas não 

históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a 

consciência de sua inconclusão. Aí se encontra as 

raízes da educação mesma, como manifestação  

exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos 

homens e na consciência que dela têm. Daí  que 

seja a educação um que fazer permanente. 

Permanente, na razão da inconclusão dos homens 

e do devenir da realidade (PO,1987, p. 73. grifo 

nosso). 

 

Com efeito, o fazer-se humano está atrelado à idéia de crescimento,  

transitoriedade e educabilidade, bem como à necessidade de cuidados 

especiais. Uma antiga mitologia3 conta que Cuidado brincando com a terra fez 

um boneco tão belo e perfeito que desejou vida para sua obra. Então recorreu a 

Júpiter, pedindo que soprasse vida no seu boneco feito de húmus; seu pleito foi 

atendido. Tão logo o boneco manifestou os movimentos de vitalidade, Cuidado 

tratou de atribuir o próprio nome ao boneco. Ao tomar conhecimento do ocorrido 

Cibele – representação romana para a deusa Gaya, dos gregos - reclamou para 

si o direito de nomeá-lo,  posto  que  o  boneco  era  feito  do húmus da Terra. 

                                                 
3 Octavi Fullat nos informa que para os gregos o Mythos constituía qualquer narrativa explicativa, 

mas que não demonstrava nada. De modo diverso, Logos tinha o significado de discurso exato, 

preciso, baseado em procedimentos de causa e efeito.   
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Na disputa entre Cuidado e Cibele interveio Júpiter e determinou que o boneco 

se chamaria “homem”, pois era feito do húmus da terra. O soberano dos  deuses  

argumentou que quando o seu sopro cessasse o humano voltaria a ser húmus 

da terra. Entretanto, também determinou que Cuidado tutela-se o novo ser 

ensinando-lhe todas as coisas existentes.  

Sem dúvida, o termo humano está, em sua origem mítica4, ligado à sua 

procedência da terra, na mesma medida em que está a idéia de cuidado. O 

húmus da terra, mesmo após o sopro de vida, precisa ser cuidado para 

transformar-se em homem. O que antes era só húmus, por meio do afeto, do 

engenho e do zelo de Cuidado e do sopro de Júpiter passou a ser humanidade. 

Cuidado empenhou-se em transformar o seu boneco em humano.  

A partir da narrativa podemos tomar “cuidado”, entre outras significações 

possíveis atribuídas ao termo5, como a inquietação, a preocupação com algo ou 

alguém que constitui objeto de desvelos e inquietações. E, assim como na lenda 

da origem humana, os antecessores cuidam dos seus sucessores. A espécie 

                                                 
4 Contudo, vale salientar a observação da professora Marilena Chauí quanto à cosmologia grega: 

“As principais características da cosmologia são: (...) afirmar que não existe criação do mundo, 

isto é, negar que o mundo tenha surgido do nada (como é o caso, por exemplo, da religião 

judaico-cristã, na qual Deus cria o mundo do nada)” (1994, p. 35). Desse modo queremos deixar 

claro que apesar das escrituras contidas no livro do Gênesis, 2,7 encontrarmos: “Então Javé 

Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida , e o 

homem tornou-se um ser vivente.”, não há relação alguma com a explicação mitológica para a 

criação do homem oferecida pelos gregos. Para os gregos o homem faz parte da natureza e esta 

é eterna. Ainda neste tocante, Jostein Gaarder, no seu romance-filosófico: “O mundo de Sofia” 

ofereceu no XIV capítulo uma exposição dos pontos de convergência e de divergências daquilo 

que nomeou de “dois círculos culturais”, a saber: indo-europeu e semita (1995, pp. 166 e ss.). 

Temos também que registrar, na mesma perspectiva, e mais especificamente a partir de Paulo 

Freire, o livro de Benedito Eliseu Leite Cintra: Paulo Freire entre o grego e o semita: educação, 

filosofia e comunhão, 1998. 
5 O termo “cuidado” derivado do verbo cuidar (lat. Cogitare), na língua portuguesa, pode ser 

tomado como adjetivo, substantivo masculino e interjeição. Como adjetivo corresponde a algo 

meditado, zelado. Quando tomado como substantivo masculino quer significar atenção, cautela, 

preocupação, diligência, incumbência, encargo. Por fim, se tomado por interjeição: Cautela! 

Atenção! Cf. Francisco Fernandes. Dicionário brasileiro globo, 1984. 
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humana precisa de cuidados para se consolidar enquanto tal. A educação 

compreende uma das práticas sociais que reflete o cuidado das gerações mais 

velhas com as gerações mais novas.  

 Por outras palavras, o homem ajuda outros homens a torna-se humano. 

Esta questão nos remete para a natureza da educação e sua função social.  

Na educação e por ela, o homem não somente 

assume uma condição de abertura para o novo, 

mas , sobretudo, supera a si mesmo, atualiza suas 

capacidades e potencialidades. Por isso, a tarefa 

primeira da educação é a humanização . Educar um 

homem implica ajudá-lo a torna-se humano. 

(TEIXEIRA, 1999, pp. 24-25) 

 

 A história da educação universal registra que entre os gregos havia uma 

preocupação consciente de formar o homem ideal para uma sociedade ideal. Tal 

preocupação era expressa na idéia de Paidéia. Nas palavras de JAEGER: “Não 

é possível descrever em poucas palavras a posição revolucionadora  e solitária 

da Grécia na história da educação humana” (s.d., 06). A Paidéia grega 

compreendia não só a formação do homem, mas o próprio espírito grego. O 

espírito grego permanentemente se constitui através da transmissão e 

assimilação dos saberes. 

 É nesse sentido que Émile Durkheim, oferece um conceito de educação, 

que corrobora o dito:  
A educação é a ação exercida pelas gerações 

adultas, sobre as gerações que ainda não se 

encontram preparadas para a vida social; tem por 

objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo 

número de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política, no seu 

conjunto, e pelo meio especial a que a criança, 

particularmente, se destine (1978, p. 41).  
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Contudo, entendemos que a educação é mais que cuidado das gerações 

mais velhas com as mais novas. A prática educativa também é um instrumento 

das gerações mais velhas cuidar de si. A sociedade educa para cuidar do 

indivíduo e para cuidar de si. 

Carlos Rodrigues Brandão atenta para esta faceta da prática educativa:  

Assim, quando são necessários guerreiros ou 

burocratas, a educação é um dos meios de que os 

homens lançam mão para criar guerreiros ou 

burocratas. Ela ajuda a pensar tipos de homens. 

Mais que isso, ela ajuda a criá-los, através de 

passar de uns para os outros o saber que os 

constitui e legitima. Mais ainda, a educação 

participa do processo de produção de crenças e 

idéias, de qualificações e especialidades que 

envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes 

que, em conjunto, constroem tipos de sociedades. E 

esta é a sua força. (1983,  p. 11). 

 

 Deste modo, temos que a educação constitui uma prática social, 

entendida a expressão “prática social” como “toda atividade humana 

diferenciada de qualquer comportamento natural” (SCHMIED-KOWARZIK, 1983, 

p. 20), tal como a medicina e o direito.  Contudo, constitui um tipo especial de 

prática social, posto que esta prática intenciona criar sobre uma base biológica, 

física e química uma identidade social e cultural, sendo essencialmente um 

trabalho6, isto é, prática dirigida para produzir bens simbólicos através de 

atividades físicas ou intelectuais.  

                                                 
6 Trabalho tomado no sentido de atividade material e simbólica dirigida para a intervenção sobre 

a natureza e a cultura, sobre a sociedade e os indivíduos. No latim o termo Tripalium designa um 

instrumento de tortura. Daí que a etimologia nos informa  que o trabalho constituí uma atividade 

obrigatória e penosa, oposta ao lúdico. Na Bíblia, em diversas passagens, o trabalho é posto 

como um castigo, uma pena imposta ao homem na terra e o descanso um prêmio na terra e no 

céu: “o descanso eterno”. Significativo registro o livro do Gênesis oferece: “Assim foram 

concluídos o céu e a terra com todo seu exército. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu 

trabalho; e no sétimo dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e 
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Dito de outra forma, uma atividade cansativa com a intenção de, mediante 

o uso do corpo, de técnicas, ações e instrumentos, processar a transição da 

hominização para a humanização. Logo, entendemos a educação como um 

trabalho social simbólico, ou não-material, de emancipação dos indivíduos e 

reprodução, ou mesmo, de transformação da sociedade. Assim, a educação 

compreende o trabalho em que, sobre a base natural, biológica, física e química 

se produz a natureza humana. Por conseqüência, “o trabalho educativo é o ato 

de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 

1992, pp. 20-22).  

 Em tempo, a partir deste entendimento, temos que salientar que a 

educação se apresenta como uma prática social intermediadora e interventiva, 

posto a sua natureza de ação intencional. Logo, a prática educativa compreende 

uma ação intencional de formar o indivíduo e de reproduzir ou transformar a 

sociedade. Apesar de inerente à condição humana, não constitui um dado 

natural, mas um dado sociocultural do homem. Pela intencionalidade elege-se 

traços culturais que devem ser incorporados pelos indivíduos para que alcancem 

o status de humano dentro de uma concepção de homem e de sociedade.  

Desse modo, da prática educativa emerge um tipo específico de relação 

social: a relação educativa.  

Na vida social o homem está em permanente interação, procurando 

determinar a própria conduta e influir na conduta de outrem, o que dá origem a 

                                                                                                                                                  
santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como 

criador.” Entre os gregos o trabalho é tomado como opressor do intelecto que impede a vida 

contemplativa, sendo reservado para os escravos. Na filosofia medieval patrística e escolástica o 

trabalho foi tomado como instrumento de purificação e salvação da alma, mas ainda assim, 

atividade servil. É na Idade Moderna que o desenvolvimento da ciência e da técnica e, por 

conseqüência, domínio do mundo, apresenta o trabalho como uma ação ou poder humano de 

criar e recriar o seu destino.   
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diversas relações sociais: jurídicas, educativas, religiosas, políticas. A relação 

educativa caracteriza-se pelo vínculo estabelecido entre educador e educando, 

mediados imediatamente pelo ensino com o intuito de que haja aprendizagem; e 

relacionados mediatamente pelo conhecimento. É, pois, um vínculo que se 

estabelece entre sujeitos em torno de um objeto determinado: o ensino e a 

aprendizagem. 

Mostra-se oportuno considerar que o termo conhecimento possui uma 

diversidade de acepções possíveis, entre outras temos: o ato ou efeito de 

apreender intelectualmente fatos e objetos realizado por meio da razão e/ou 

experiência; compreender a natureza e a cultura: suas leis, encadeamentos, 

relações; ter consciência de algo7. Dessa forma posto, o conhecimento é 

sinônimo de saber. Entretanto, o termo saber possui um significado muito 

especial: saber é a capacidade, habilidade, jeito. Portanto, o termo saber 

compreende conhecimentos práticos e teóricos.  

Uma vez explicitada a nossa compreensão de conhecimento, entendido 

como o conjunto de saberes teóricos e práticos passíveis de apreensão e 

compreensão pela razão e experiência humana, podemos esquematicamente 

representar a relação educativa, da seguinte forma:   

 

QUADRO 01 
A RELAÇÃO EDUCATIVA  

 

 CONTEXTO DO EDUCADOR E DO EDUCANDO 
 

 

EDUCADOR <=  SABERES  => EDUCANDO 

  
ELEMENTOS CULTURAIS PARA O ENSINO/ APRENDIZAGEM 

 

 

                                                 
7  Cf. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001. 
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Aqui, cabe resgatar o significado do termo educação. Esta busca através 

do significado dos termos, entre outras possibilidades, podemos justificar com os 

versos de Carlos Drummond de Andrade8:  

    Penetrar surdamente no reino das palavras. 
    Lá estão os poemas que esperam ser escritos 
    (...) 
    Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 
    Convive com teus poemas antes de escrevê-los 

(...) 

Chegar mais perto e contemplar as palavras 

Cada uma tem mil faces secretas 

Sob a face neutra e te pergunta, 

Sem interesse pela resposta, 

Pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxestes a chave? 

 

Inicialmente, retomemos a definição nominal-etimológica, ou seja, 

enunciar a compreensão das significações possíveis do termo educação. Os 

termos são carregados de significados e, portanto, passíveis de compreensões 

diversas, posto que são expressões do pensamento humano.     

O termo latino educação (educätio – önis)9 nas línguas neolatinas 

modernas está associado a uma dupla etimologia. Para uns, provém de 

“educere”, formado pelo prefixo “e” que significa conduzir, acrescido do radical 

“ducere”, que significa para fora. Logo, educar é a ação de busca das qualidades 

inatas do educando.  

Para outros, o termo educação provém de “educare”, formado pelo prefixo 

“e”, acrescido do radical “ducare”, que significa para dentro. Segundo esta 

etimologia, educação seria a ação de conduzir para dentro, formar, instruir10  

A partir destas duas etimologias, ainda que impossibilitados de precisar 

uma, encontramos na língua portuguesa um conjunto de termos que exprimem a 

relação educativa e seus sujeitos: educar, educativo, educacional, educador, 

                                                 
8  “Procura da Poesia”. In Antologia Poética. Rio de Janeiro: Record, 2001.  
9 Cf. Antônio Geraldo Cunha. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa, 1982. 
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educando. Curiosamente, em algumas línguas ocidentais modernas também 

encontramos termos correlatos com a mesma base etimológica: èducation, 

èducateur (francês)11; education, educator, to educate, educational (inglês)12; 

educación (espanhol)13; educazione, educatore (Italiano)14. Logo, há um 

significado comum mínimo expresso na compreensão que permanece durante 

várias gerações para designar aspectos da relação educativa. 

O termo educação e suas derivações foram registradas na língua 

portuguesa, pela primeira vez, no século XVIII, sendo a educação entendida 

como o processo de desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, moral e ético que 

produz a polidez do indivíduo, conforme nos informa Antônio Geraldo Cunha, em 

seu Dicionário Etimológico da língua portuguesa.15  

Celeumas etimológicas à parte, optamos pela compreensão do termo 

educação e suas derivações através das duas etimologias apresentadas. Assim, 

admitimos a educação como um movimento de dentro para fora e, ao mesmo 

tempo, de fora para dentro. Dessa forma, a relação educativa desenvolve 

potencialidades inatas do indivíduo e, ao mesmo tempo, condiciona e inculca 

valores, conceitos, compreensões socialmente estabelecidas. Na primeira 

acepção, educação como prática educativa expressa o caráter formativo do 

indivíduo; na acepção seguinte, a promoção dos bens simbólicos sociais e 

culturais. Tal opção de uma etimologia dual tem por fundamento a definição 

nominal-semântica ou real, isto é, a compreensão da prática educativa na 

                                                                                                                                                  
10 Cf. Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001. 
11 Cf. Everton Florenzano. Dicionário ediouro francês-português. 16ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 

s/d.  
12  Cf. Francisco da Silveira Bueno. Minidicionário inglês-português. São Paulo: Editora lisa, s/d.  
13 Cf. Hamílcar de Garcia. Dicionário de português/espanhol, espanhol/português. São Paulo: 

Globo, 1998.   
14  Cf. Carlo Parlagreco. Dizionário portughese-italiano. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
15  Op. Cit. 
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realidade; posto que o termo educação é polissêmico16, significando realidades 

diferentes, dependendo do contexto em que é empregado.  

Assim, podemos afirmar que a criança necessita receber educação para 

se desenvolver; que alguém possui boa educação; que determinada instituição 

escolar segue as diretrizes para educação; que a educação definida pelo Estado 

é transformadora ou reprodutora; que a educação defendida por Paulo Freire é 

revolucionária. O contexto permite tomar o termo educação por processo de 

formação do indivíduo, no primeiro caso; conhecimentos e saberes, no segundo; 

transmissão dos bens simbólicos sociais e culturais, no caso seguinte; sistema 

escolar, no quarto; pedagogia, no último. Temos, assim, cinco realidades 

diferentes expressas pelo termo educação: educação, como formação do 

indivíduo; educação, no sentido de instrução e conhecimento; educação, 

significando o sistema de ensino escolar e as atividades desenvolvidas na 

escola; educação, no sentido de processo formativo social; educação como 

reflexão da prática educativa e, portanto, como sinônimo de pedagogia. Outras 

acepções são possíveis17, apenas apontamos as mais relevantes para o nosso 

estudo, apesar das demais serem correntes. Mais ainda, desses núcleos 

centrais de significação do termo educação temos os seus derivados: educativo, 

educacional, educador, educando, educável. Tais termos, por analogia, se 

referem ao termo educação.  

                                                 
16 Os termos podem ser abordados, do ponto de vista semântico, sob três aspectos: sinonímia, 

antonímia e polissemia. Esta última propriedade consiste na possibilidade do termo assumir mais 

de um significado. Cf. Hermínio Sargentim. Gramática didática da língua portuguesa. São Paulo: 

IBEP, s/d. Assim, os termos polissêmicos são análogos. Sabemos que os termos, do ponto de 

vista lógico, são classificados em: unívocos, equívocos e análogos. Unívocos aqueles que se 

aplicam apenas a uma realidade. Equívocos a mais de uma realidade, sendo radicalmente 

diversas. Por fim, os análogos são aqueles aplicados a realidades diversas, mas que guardam 

certas semelhanças. Cf. Hermínio Sargentim. Gramática didática da língua portuguesa. São 

Paulo: IBEP, s/d.   
17 Assim, o termo educação é usado, muitas vezes, no sentido de normas morais e uso e 

costumes sociais, Ver Octavi Fullat. Filosofias da educação,1994. pp. 21-22.   
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Portanto, o termo educação não designa uma única realidade, posto que é 

um termo análogo, e refere-se, pelos menos, a duas realidades distintas: 

formação do indivíduo e transmissão dos bens simbólicos sociais e culturais, 

conforme supra. Em conseqüência, podemos formular diferentes compreensões 

da educação, correspondentes às realidades tratadas.  

Ainda quanto aos aspectos nominais-semânticos, mostra-se curiosa a 

relação de sinonímia18 possíveis: instrução, ensino, disciplinamento, preparação, 

adaptação, urbanidade, estima. Tal aspecto corrobora o nosso intento de 

precisar o sentido que atribuímos na presente reflexão ao termo educação.   

No presente estudo tomaremos, conforme já foi dito, educação como um 

processo de crescimento biológico, físico e químico e desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e social do indivíduo e transmissão dos ideais, valores, crenças, 

hábitos, técnicas socialmente elaboradas pela humanidade com o propósito de 

inserir o indivíduo no meio social e cultural.  

 
I. 2 EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA 

 

A partir da compreensão do termo educação, como trabalho social de 

formação do indivíduo e de inserção no meio sócio cultural, fica latente o caráter 

prático da educação. Contudo, é mister precisar a distinção das palavras 

educação e pedagogia, tantas vezes tomadas por sinônimos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Francisco Fernandes. Dicionário de sinônimos e antônimos da língua portuguesa. 1984. 
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Outra vez, somos convidados a travar uma luta com as palavras e, da 

mesma forma, os versos de Carlos Drummond de Andrade19 há de nos amparar:  

     Lutar com palavras 

     É a luta mais vã 

     Entretanto lutamos  

     Mal rompe a manhã. 

     (...) 

      Palavra, palavra 

      (digo exasperado) 

      Se me desafias, 

      Aceito o combate. 

 

Inicialmente, percebemos que nas línguas neo-latinas modernas o termo 

pedagogo e seus derivados, entre eles pedagogia, constituem um grupo de 

termos utilizados para exprimir a idéia de prática educativa, de educação.  

O termo pedagogia está associado ao termo grego paidagógos, usado 

para designar o escravo que conduzia as crianças até o preceptores, na Grécia 

antiga. Na língua grega temos a junção de agógos, derivado do verbo agein, 

significando conduzir, com páides, que significa criança. Portanto, ao paidagógos 

não competia ensinar, apenas conduzir para a aprendizagem. A paidagogía era 

o ofício do paidagógos (Cf. FULLAT, 1994, p. 27; GHIRALDELLI, 1991, p. 08). 

Entretanto, quando a Grécia foi dominada pelos romanos, em 173 a. C., 

aproximadamente, houve a recepção da cultura grega pelos dominadores 

romanos. Então o paidagógos, portador de conhecimentos superiores aos 

acumulados pelos romanos, confundiu-se com o preceptor. Pedagogo e 

preceptor passaram a constituir uma única realidade e a partir daí o termo 

pedagogo passou a designar o próprio preceptor. Atentemos que algo curioso e 

raro aconteceu, a divisão entre o trabalho servil e o trabalho liberal, trabalho 

manual e trabalho intelectual coincidiram em um só indivíduo: o pedagogo. Aqui 
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Antônio Houaiss ilustra bem este fato pela etimologia do termo no grego e no 

latim. No grego:  “paidagõgós, ou ‘escravo encarregado de conduzir as crianças 

à escola; preceptor  de crianças’”. Pelo latim: “paedagõgus, i ‘ o que dirige os 

meninos, aio, pedagogo, preceptor, mestre diretor’”20  

Todavia, observando os dicionários não especializados, o termo 

pedagogo é tido por: “Mestre de crianças; aquele que exerce a pedagogia ou 

trata dos métodos de educar e ensinar”21 ou “Aquele que aplica a pedagogia, 

que ensina; professor, mestre, preceptor. Prático da educação e do ensino”22. 

Ainda que, superficialmente, os termos pedagogo, professor e docente possam 

ser tomados indistintamente, percebemos que a fusão, conforme salientamos 

supra, do trabalho servil com liberal23, no tocante ao educar, em algum momento 

da História foi desfeita. Hodiernamente, os termos professor e docente 

ganharam contornos diferenciados do pedagogo. Nitidamente os dicionários 

apontam a identidade entre os termos pedagogo e pedagogista, este último é 

apontado como especialista ou estudioso da educação. Amador Arrais apud  

Houaiss, registra o uso do termo pela primeira vez na língua portuguesa em 

1589. 

                                                                                                                                                  
19  “O lutador”. In Antologia Poética. Rio de Janeiro: Record, 2001.  
20  Cf. Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001. 
21 Cf. Francisco Fernandes, Dicionário brasileiro globo, 1984.  
22 Cf. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Dicionário Aurélio básico, 1988. 
23 Francisca Hernández Martín oferece uma curiosa nota histórica quanto à divisão do trabalho 

intelectual e manual, servil e liberal: “Os ofícios possuem a característica tradicional de serem 

ocupações manuais, enquanto as profissões tem sido, embora não exclusivamente, ocupações 

intelectuais, e seguem hoje esta tendência. A razão da sociedade considerar os ofícios como 

“negativamente privilegiados” a encontramos na história ao observar como na Grécia clássica se 

falava de dois tipos de artes. De um lado, as artes servis exercidas pelos servos e escravos, e de 

outro as artes liberais, exercidas pelos homens livres. As profissões clássicas do mundo greco-

romano e mais tarde consolidadas na Idade Média são: o sacerdócio, o direito e a medicina”. 

Citado por Carlos Alberto Gouvêa Coêlho. Educação/sociedade/cultura, 2000. p. 20. Ver também 

MONDIN, 1980. p. 202.  
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O termo docente, adjetivo derivado de docência, nos chega do latim 

vulgar Docëre alude ao professorado, à ação de ensinar, exercício do magistério. 

Antônio de Morais Silva, noticia que na língua portuguesa a primeira ocorrência 

do termo docente foi registrada em 187724.  

E, por fim, o termo Professor é tomado como aquele que ensina ou o 

homem versado em uma arte, ciência ou profissão. Do latim “professor, öris ‘o 

que faz a profissão de, o que se dedica, o que cultiva”25.  

Assim, em nossos dias temos o pedagogo, entendido como especialista 

em educação, e o docente ou professor, entendido como aquele que profere 

aulas. 

Nas palavras de Paulo Ghiraldelli: “(...) originariamente, pedagogia está 

ligada ao ato de condução ao saber” (1991, p. 08). Em outros termos, uma 

teorização do ensino. E neste ponto Octávi Fullat propõe: 

Por extensão, o paidagógos é aquele que instrui as 

crianças. A ‘paidagogía’ converteu-se, então, no 

saber ou arte de instruir as crianças. Existiriam, 

pois, uma ‘paidologia’ – saber sobre a criança – e 

uma ‘pedagogia’ – conhecimento das técnicas 

educacionais e arte de pô-las em prática. Este jogo 

de palavras, de matiz etimológico, facilitou a 

convicção de que existe um saber próprio, distinto 

dos demais, que tem por objeto a educação das 

crianças (1994. p. 27).  

 

Durante a Antigüidade e Idade Média a reflexão sobre a educação das 

crianças e dos jovens ficou a cargo da filosofia, guardando correlação com o 

sentido original da pedagogia: ação de conduzir crianças ao ensino. No Início da 

Idade Moderna foi quando Wolfgang Ratke (1571-1635) e Jan Amos Comenius 

(1592-1671) iniciaram as primeiras reflexões e experiências propriamente 

                                                 
24 Cf. Antônio Houaiss.  Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001.  
25 Cf. Antônio Houaiss.  Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001.  
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pedagógicas, no sentido de registrar um saber distinto dos demais, cujo objeto é 

o ensino das crianças e dos jovens (LUZURIAGA, 1990: 136 e ss.). Há, de certa 

forma, uma identidade entre Pedagogia e Didática.  

 Maria Rita Neto Sales de Oliveira, contudo, considera a Didática enquanto 

disciplina pedagógica, entendida como saber acerca do ensino, noticiando 

acerca da inserção da referida disciplina na História da Educação:   

As obras de Hugo de San Vitor – Eruditio Didascalia – no 

século XII, de Juan Luis Vives – De disciplinis – no séculi 

XVI, e de Wolfgang Ratke – aporiam didactici principio – 

estão associadas aos primeiros tratados sistemáticos sobre 

o ensino. É, entretanto, com Comênio, através da Didáctica 

Magna, escrita no século XVII e considerada marco 

significativo no processo de sistematização da didática, que 

esta se populariza na literatura pedagógica (1988, p. 34). 

 

 Assim, a Pedagogia não seria objeto da Filosofia e nem seria a própria 

educação, mas o pensar sobre a educação que comporta diversas teorias: do 

ensino, do currículo, da avaliação, da organização escolar.   

Com efeito, foi Johan Friedrich Herbart (1776-1841) quem defendeu a 

Pedagogia como uma reflexão da prática educativa autônoma em relação às 

demais áreas de conhecimento, ainda que tenha fundamentado em bases éticas 

e psicológicas. Assim, a reflexão pedagógica dependeria dos fins estabelecidos 

pela Filosofia e dos meios apontados pela Psicologia. Desse modo, a autonomia 

seria relativa.26   

Através da definição nominal-etimológica supracitada para o termo 

pedagogo, tomamos o termo Pedagogia como expressão dos aspectos teóricos 

e técnicos da relação educativa.   

                                                 
26 Cf. Lourenzo Luzuriaga. História da educação e da pedagogia,1990. p. 205 e ss. Amélia 

Domingues de Castro. A trajetória histórica da didática. In Revista Idéias, 11: 15-25, nov, 1991.  
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Em torno da prática educativa há, indubitavelmente, uma teoria27 

educacional, tal como a teoria do ensino, da organização escolar, da avaliação, 

do currículo e outras, que buscam o conhecimento do que é a prática educativa, 

apreendendo e teorizando aspectos da realidade educacional. Por outras 

palavras, uma teoria que se impõe à prática para modificá-la. Temos este como 

o sentido mais próprio para o termo Pedagogia: a teoria da prática educativa. 

Com efeito, a Pedagogia, modernamente, está associada aos meios de 

ensino que conduzem à aprendizagem, à aquisição de conhecimentos; em 

decorrência de, originariamente, o termo está associado à condução de crianças 

aos mestres. Assim, a Pedagogia não constitui a prática educativa, mas a 

teorização da prática educativa. 

Inicialmente, o termo ciência nos chega do latim, scientia. Designa tanto 

o saber relativo a um determinado objeto, obtido através do rigor do método 

científico e sistematizado quanto o processo pelo qual o homem se relaciona 

com a natureza, tendo em vista a dominação desta por aquele.  

Ao pesquisar a apreensão teórica da prática educativa, estaremos nos 

defrontando com a definição, natureza do objeto e lugar dessa teoria no quadro 

das ciências. Eis a problemática epistemológica28 da Pedagogia, quando tomada 

por ciência da educação.  

Seguindo a compreensão de José Carlos Libâneo, tomaremos a 

Pedagogia como uma teoria da prática educativa, quando dotada de 

intencionalidade, isto porque “o processo educativo se viabiliza, [...] como prática 

social precisamente por ser dirigido pedagogicamente” (2002, p. 34). 

                                                 
27 O termo “teoria”, bem como o seu correlato, “teórico” nos chega do  verbo grego theorein, que 

significa “ver”. Assim, tomamos teoria como a contemplação, um ver a realidade tal como se 

apresenta, uma tentativa de compreender e significar a realidade. 
28 Derivado de epistemologia. Do grego epistême, que significa ciência, e logos, que significa 

estudo; daí que etimologicamente temos: “teoria ou estudo da ciência”. Em linhas gerais 

podemos dizer que a problemática epistemológica consiste em perguntar: o que é o 

conhecimento científico.  
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Na prática educativa há igualmente uma tecnologia educacional, uma 

técnica, isto é, conjunto de normas para a prática educativa que torne a ação do 

educador eficaz para a aprendizagem do educando; indicando como planejar, 

executar e avaliar o ensino. As diversas metodologias ou práticas de ensino 

comportam, em boa medida, componentes que indicam como fazer o 

planejamento, como executar os momentos de ensino ou seqüências didáticas e 

a avaliação da aprendizagem. A técnica na educação é um instrumento dado ao 

educador para se aproximar dos resultados desejados e, em última instância, 

criação e recriação do conhecimento. Devemos salientar que a técnica é 

pautada numa teoria, isto é, um conhecimento que permite estabelecer 

procedimentos.  

Wolfdietrich Schmied-Kowarzik chama a nossa atenção para este aspecto 

quando nos diz que “E justamente porque a prática não ocorre de modo imediato 

e sem intermediação, requerendo uma decisão consciente, acaba sempre 

incluindo elementos teóricos. Por isso pode-se dizer que a prática exige uma 

teoria que a constitua e dirija” (1983, p. 20).  

Entendemos que a tecnologia educacional abrange, na realidade, uma 

diversidade de setores, tais como: as técnicas de planejamento de aula, da 

escola, da currículo e do programa. Igualmente, as diversas metodologias de 

ensino. A tecnologia educacional oferece normas, ou pelo menos parâmetros, 

destinados à efetiva realização do ensino. Ainda que queiram negar ou exagerar 

a relevância das técnicas e dos métodos para a educação, o educador deve 

perceber a importância do instrumental técnico-metodológico para a consecução 

dos fins desejados: o ensino, razão de ser da prática educativa. 
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Podemos desse modo falar que as técnicas são fundamentadas pelas 

diversas pedagogias, estas últimas tendem a ser propositivas. Logo, podemos 

falar de proposições29 pedagógicas  

Por proposições pedagógicas entendemos o conjunto concatenado de 

técnicas, métodos e procedimentos pautadas nas idéias contempladas por uma 

pedagogia e que os legitima através dos seus pressupostos políticos, científicos 

e filosóficos.  

Telma Weisz chama a nossa atenção para o fato de que “Quando 

analisamos a prática pedagógica de qualquer professor veremos que, por trás de 

suas ações, há sempre um conjunto de idéias que as orienta. Mesmo quando ele 

não tem consciência dessas idéias, dessas concepções, dessas teorias, elas 

estão presentes” (2002, p. 55). Queremos aqui salientar que compreendemos 

que não se há de falar em prática pedagógica, mas em prática educativa 

orientada por proposições pedagógicas. Com efeito, a prática educativa 

precedeu a sua teorização, especulação, reflexão; mas, ainda assim, não mudou 

sua natureza. As práticas educativas se transmutam, constantemente, por 

influências das proposições pedagógicas.  

Tanto é assim que a diversidade de proposições pedagógicas para a 

prática educativa toma por referência o processo de ensino-aprendizagem que 

se estabelece entre o educador e o educando, mediados pelo conhecimento.  

Elege-se, via de regra, um foco principal: ora a relação entre os sujeitos, ora o 

fazer-agir do educador, ora o fazer-agir do educando, ora a interação de ambos, 

                                                 
29 O termo proposição, substantivo feminino, derivado do verbo propor, exprime a idéia de 

apresentar um juízo, discurso, sentença, máxima. O referido verbo, por sua vez, oferece um 

espectro grande de significações possíveis: oferecer a exame, submeter a juízo, sugerir, lembrar, 

intentar. De forma tal que uma proposição, do ponto de vista gramatical e não matemático, 

consiste em apresentar alvitre para exame ou juízo. Uma compreensão, uma idéia, uma reflexão, 

uma teoria. Cf. Francisco Fernandes, Dicionário brasileiro globo, 1984; Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira, Dicionário Aurélio básico, 1988. 
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ora o ensino para produzir um discurso capaz de modificar a prática. Portanto, 

em decorrência da multidimensionalidade da realidade educacional, é possível 

estabelecermos uma pluralidade de proposições pedagógicas. Dito de outra 

maneira, não compreendemos a pedagogia como uma prática social, mas como 

um saber específico acerca da prática educacional.   

 

I. 3 EDUCAÇÃO, PEDAGOGIA e ÉTICA 
  

Por fim, há um último aspecto do pensar a prática educativa que julgamos 

merecedor de considerações. Se a prática educativa é, essencialmente, um 

esforço comunicativo humano em torno do conhecimento, ou seja, tornar 

comum, através da linguagem, o conhecimento historicamente acumulado, não 

podemos deixar de considerar que a relação educativa, emergente da prática 

educativa, consubstancia um vínculo intersubjetivo ou, por outras palavras, 

relações interpessoais entre educador e educando em torno do ensino-

aprendizagem de elementos culturais, nos mais diversos espaços e contextos 

sociais.  

A intersubjetividade da prática educativa opera-se através do fazer e do 

agir humanos. Compreende intrinsecamente a prática educativa um "fazer-

humano" e um “agir-humano”. André Franco Montoro afirma que “os antigos 

definiram a técnica, como a ‘recta ratio factibilium’, em oposição à ciência moral, 

definida como ‘recta ratio agibilium’. A ciência técnica e a ciência moral consiste 

sempre em saber: saber fazer corretamente, no primeiro caso, saber agir, no 

segundo.” (1993, p. 89)     

O "fazer-humano" consiste em dar existência ou forma à obra e se 

caracteriza por uma finalidade a ser atingida, segundo conhecimentos prévios; 

algo externo ao homem. Uma incidência do homem sobre algo ou alguém. Entre 
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os romanos havia o termo factible, correlato ao termo poiésis dos gregos, para 

designar uma criação a ser produzida. O "fazer" é exterior ao indivíduo, incidente 

sobre algo ou alguém estranho àquele que pratica a ação. No "fazer" temos a 

dimensão técnica do educar, onde a razão humana concorre para a produção de 

algo. Trata-se de uma atividade produtiva. Este aspecto já foi considerado 

anteriormente sob a designação de tecnologia educacional.  

Contudo, ao mesmo tempo em que compreende um "fazer-humano", 

educar também constitui um "agir-humano", ou seja, uma forma de  proceder que 

se estabelece entre educador e educando, onde cada um atua na qualidade de 

agente. Igualmente, entre os romanos, o termo agible, no grego correlato ao 

termo práxis,  designava a ação a ser praticada; interna ao agente que a pratica. 

Aqui, temos a dimensão ética da educação: a forma de ser, o caráter dos 

sujeitos da relação educativa concorre para determinar o procedimento 

adequado.  

Assim sendo, entendemos que a prática educativa compreende um fazer-

agir e devemos considerar que o "fazer-educativo" do educador está intimamente 

atrelado ao seu "agir-educativo". O educador transmite conhecimentos 

acumulados e selecionados, prescreve condutas, dirige a reflexão acerca do 

homem e do mundo. Ao mesmo tempo, o educador forma os educandos através 

de sua conduta, da forma como procede.  

Ainda, quanto aos termos “fazer” e “agir”, convém atinar para uma 

elucidativa explicação histórico-semântica oferecida por Adolfo Sánchez 

Vásquez:  

Convém lembrar, porém, que o emprego do termo 

“práxis”, com o qual se transcreve em nosso idioma 

a palavra grega πράξίζ não deve levar-nos a 

igualar os significados do termo numa e noutra 

língua. Práxis, em grego antigo, significa ação para 

levar a cabo algo, mas uma ação que tem um fim 

em si mesma e que não cria ou produz um objeto 
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alheio ao agente ou a sua atividade. Nesse sentido, 

a ação moral – da mesma maneira que qualquer 

tipo de ação que não engendre nada fora de si 

mesma – é como diz Aristóteles, práxis; pela 

mesma razão, a atividade do artesão que produz 

algo que chega a existir fora do agente de seus atos 

não é práxis.  A esse tipo ação  que cria um objeto 

exterior ao sujeito e a seus atos se chama em grego 

de ποίησίς, poiésis, que significa literalmente 

produção ou fabricação, ou seja, ato de produzir ou 

fabricar algo. Neste sentido, o trabalho do artesão é 

uma     atividade    poética    e    não    prática 

(1977, pp. 04-05).    

 
 

 Dessa forma, como o próprio autor alerta, se quiséssemos manter 

fidelidade ao significado original do termo grego práxis ou poiésis, deveríamos 

tomar por sinônimo do termo fazer o termo poiésis.  Os termos, ao longo dos 

tempos, mudam, às vezes, trocam de sentidos. Por isso mesmo, tomaremos os 

termos em tela deixando de considerar sua correspondência com seu significado 

original. Na presente reflexão, práxis será tomada como sinônimo de prática, de 

algo a fazer exterior ao indivíduo e poiésis no sentido de agir íntimo humano.     

José Carlos Libâneo, ao refletir a democratização da escola pública, 

refere-se ao pedagógico envolvendo três dimensões da prática educativa: 

“saber”, “saber fazer” e “saber ser”.  De certa forma, corroborando a nossa 

perspectiva quanto ao pedagógico, este autor admite, além de uma dimensão 

técnica – saber fazer – e uma dimensão ética – saber agir –, uma dimensão 

epistêmica – saber.  Nós entendemos de forma diversa: o pedagógico constitui o 

saber fazer-agir do educador. A técnica e ética são pensadas pela Pedagogia e 

pela Filosofia , ou nas palavras do autor, o saber  técnico e ético (1998, p. 45). 

Outrossim, ao explicitar sua compreensão de saber agir do educador, o 

professor José Carlos Libâneo informa que este tipo de saber é observável “(...) 

nas características pessoais positivas do educador” (1998, p. 45). Aqui, cabe 
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alguns questionamentos, tais como: quais seriam as características pessoais 

positivas? Estas características compreendem o caráter, a maneira habitual de 

proceder do professor ou a observância aos preceitos morais prescritos pela 

sociedade?  

As questões éticas presentes no fazer-agir educativo podem ser 

problematizadas da seguinte forma: quais os limites éticos para o exercício da 

prática do educador? Qual a responsabilidade social derivada da prática do 

educador? Ditos de outra forma: o que pode e o que não pode o educador fazer 

na sua relação com os educandos? Quais as conseqüências sociais da prática 

do educador?  

O cerne destes questionamentos está na eticidade da prática educativa e, 

portanto, devemos adentrar na reflexão filosófica da realidade educacional.  

A pluralidade de proposições pedagógicas voltadas para a legitimação 

das opções políticas, filosóficas, que norteiam as decisões didáticas e 

metodológicas, exige que seja eleita uma pedagogia para orientar a nossa 

reflexão. Dessa forma, tomaremos as proposições pedagógicas de Paulo Freire 

como referência para a nossa reflexão acerca da eticidade do "fazer-agir do 

educativo".  

A escolha do fazer-agir do educador, como foco especial para refletir a 

eticidade da prática educativa, justifica-se pelo fato, inegável, da sua 

participação especial na educação. Incontestavelmente, as escolhas do 

educador, em boa parte, efetivam as proposições pedagógicas, ainda que 

desconheçam ou ignorem o seu poder.  

Este aspecto da relação do educador com o conhecimento e com o 

educando, de modo especial, nas obras mais recentes do educador 

pernambucano em foco30 foi destacado. Ao referir-se aos saberes necessários à 

                                                 
30 Paulo Freire Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. Professora sim, tia não. São Paulo: 
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prática educativa, afirmou Paulo Freire que a prática educativa requer do 

educador preparo científico aliado à "retidão ética" (1996, p. 18); lembrando que 

“(...) transformar a experiência educativa  em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamental no ser humano no exercício educativo: o 

seu caráter formador” ( PA, 1996, p. 36)31.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
Olho D'água, 2000. Paulo Freire e Adriano Nogueira. Que fazer: teoria e prática em educação popular. 

Petrópolis: Vozes, 1999.  
31 As obras de Paulo Freire, quando citadas ao longo do texto, serão precedidas da abreviatura 

correspondentes. Ver Lista de abreviaturas.  



                      
                                                                                       CAPÍTULO II  

 ÉTICA e ENGAJAMENTO ÉTICO-PEDAGÓGICO 
 
 

Educação é isto: o processo pelo qual os nossos corpos vão ficando 

iguais às palavras que nos ensinam. Eu não sou eu: eu sou as palavras 

que os outros plantaram em mim. Como disse Fernando Pessoa: ‘Sou o 

intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram 

de mim’.  

Rubem Alves - A alegria de ensinar 

 
 

Uma vez estabelecidas as considerações iniciais acerca da 

problematização de alguns aspectos da prática educativa realizada pela reflexão 

pedagógica, bem como explicitadas alguns conceitos e considerações próprias, 

gostaríamos de retomar a temática da dimensão ética presente na relação 

educativa e precisar os termos moral, moralidade e ética. Para refletir o agir 

educativo e o engajamento ético do educador tomaremos a liberdade, como a 

bússola para a reflexão acerca da ética, de examinarmos o processo autopoético 

de elaboração do engajamento ético. Para efetivar tal intento, recorreremos às 

contribuições de Jean Piaget, Etiene de La Boétie, Rudolf Von Ihering, 

Emmanuel Levinas, Enrique Dussel e Jean Paul Sartre como nossos condutores 

neste caminho, pois “para os cegos, a vereda é indicada pelo guia”. 

(SÓFOCLES, 2001, p. 73). Por fim, apresentar nossa compreensão de ética e 

prática educativa, ou melhor, ética-pedagógica. 

 

 
II.1 ENGAJAMENTO ÉTICO-PEDAGÓGICO 
 

Na Antígona de Sófocles, o Corifeu profere a seguinte máxima: 

“Sabedoria brilha no sábio adágio: considerar proveitoso o mal é próprio daquele 

cuja mente um deus conduz ao desvario: breve tempo viverá alheio ao 
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desacerto” (2001, p. 94), chamando a nossa atenção para quando o homem 

confunde o bem e o mal e, conseqüentemente, desconsidera a ruína na qual 

sucumbirá em pouco tempo. Assim, ao pensarmos sobre a relevância da ética 

para a sobrevivência e coesão social, ao longo da história humana, salta-nos a 

memória o sofista Protágoras, no diálogo platônico que leva o seu nome. 

Questionado quanto à possibilidade do "ensino da virtude", da mesma 

forma como se “ensina a técnica”, Protágoras alude a um mito sobre a criação 

dos homens e da ordem social.  

Considerando que a referida narrativa mitológica constitui o nosso ponto 

de partida, apresentamos a seguir uma sucinta síntese do mito da criação do 

mundo, segundo Protágoras.   

No início havia apenas os deuses. Para criar os mortais, os deuses 

convocaram os dois irmãos titãs, Prometeu e Epimeteu, com o intuito de finalizar 

a criação e dar a cada espécie animal os poderes e as defesas necessárias à 

sua sobrevivência. Epimeteu pediu ao irmão que o deixasse cumprir sozinho a 

tarefa e distribuiu os mais diversos atributos e capacidades entre os animais. E 

assim foi, força e velocidade, garras e chifres, asas e pêlos foram repartidos 

entre as diferentes espécies, de tal forma que nenhuma delas fosse capaz de 

extinguir a outra ou ficasse desprovida de proteção e alimento. Mas quando 

Prometeu veio inspecionar o trabalho, percebeu que o irmão havia gasto todos 

os recursos de defesa e de sobrevivência disponíveis com as criaturas não-

racionais. Para o homem, esquecido, restara apenas um corpo débil e nu. 

Então, Prometeu resolveu reparar o erro. Roubou a sagacidade técnica e 

o domínio do fogo dos deuses e colocou-os à disposição da humanidade. 

Tentou, ainda, trapacear e furtar de Zeus a arte de gerir a vida comunitária: o 

governo. Contudo, não obteve sucesso. De posse dos "dons divinos" da 

sagacidade e do fogo, os homens, com o tempo, realizaram outros feitos. 

Desenvolveram a linguagem, a religião, a agricultura e melhores moradias. 
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Contudo, continuavam vivendo em grupos esparsos e muito precários, à mercê 

da violência de animais ferozes, Quando tentavam juntar-se e agir em conjunto, 

os homens se descobriam incapazes de viver em sociedade.  

Zeus, temendo pela extinção da raça humana, mandou Hermes trazer a 

consciência (Aidós) e a justiça (Diké) para a humanidade, para que fossem os 

princípios de organização das cidades e os vínculos de amizade. Hermes 

perguntou então a Zeus sobre como dar a consciência e a justiça aos homens: 

“Devo distribuí-las do mesmo modo que as habilidades práticas? Estas estão 

distribuídas assim: um médico é suficiente para muitos leigos, e o mesmo com 

os demais especialistas. Devo dar justiça e consciência para os homens dessa 

maneira, ou distribuí-las a todos?" "Para todos", disse Zeus, "e deixe que todos a 

compartilhem; pois as cidades não poderiam vir a existir se apenas uns poucos 

as compartilhassem, como nas outras profissões. E estabeleça uma lei, sob 

minha autoridade, para que aquele que não for capaz de compartilhar na 

consciência e na justiça seja morto como uma praga na cidade" (PLATÃO, 1980, 

322c-d). 

Protágoras declarava-se agnóstico quanto à explicação mitológica e 

salienta que a intervenção dos deuses na criação da sociedade deve ser vista 

como um recurso retórico. O que importa é a idéia de que a espécie humana 

sobreviveu graças a sua capacidade para organizar e gerir a vida comunitária, e 

que esta, por sua vez, só se tornou possível com o desenvolvimento das virtudes 

morais. A primeira (Aidós) denota o respeito pelos demais: um senso de 

vergonha e modéstia que conduz à moderação e ao refreamento das aspirações 

instintivas do indivíduo. A segunda (Diké) é o sentido de certo e errado: a 

capacidade de discernimento ético e uma visão compartilhada do que é lícito e 

ilícito, do ponto de vista moral. 

Protágoras argumenta que Aidós e Diké são conquistas da humanidade 

através dos tempos e, portanto, precisam ser adquiridos de novo, por cada 
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geração que nasce, através de um longo processo de aprendizado.  Segundo o 

sofista Aidós e Diké, antes de mais nada, possuem um caráter pedagógico: 

existem não para vingar, mas para deter e prevenir transgressões futuras. 

Assumindo Aidós e Diké como exigências elementares da vida comunitária. 

Assim, abandona a explicação mitológica para desenvolver um argumento 

racional sobre o processo de aprendizagem moral e sua função na sustentação 

da sociabilidade entre os homens. Afirma que a educação ética começa já no 

colo das mães: "Pois tão logo a criança consegue entender o que é dito a ela, 

sua ama e sua mãe, seu mestre e o seu próprio pai esforçam-se por torná-la tão 

boa quanto for possível, ensinando e mostrando a ela através de cada palavra e 

ato que isso é direito e aquilo errado, isso é bom e aquilo mau, isso sagrado e 

aquilo profano, ‘faça isso’ e ‘não faça aquilo” (PLATÃO, 1980, 325c-d). Logo, o 

Estado, a sociedade, a família deve engajar-se na formação ética do cidadão, do 

indivíduo, do sujeito. 

 O processo formativo de posturas éticas do cidadão, do indivíduo, do 

sujeito remete para o engajamento ético, compreendido como o movimento de 

busca, no mundo já estabelecido, das nossas pretensões de ser, da nossa 

aproximação de determinadas formas de ser e existir que julgamos mais 

próprias. Aliás, entre outros significados possíveis atribuídos ao termo 

engajamento, derivado do verbo engajar, logo uma ação do indivíduo sobre algo 

ou alguém, encontramos o seguinte: participação ativa em assuntos ou 

circunstâncias de relevância social e política, passível de manifestação 

intelectual pública, de natureza teórica, artística ou jornalística, ou em atividade 

prática no interior de grupos organizados, movimentos ou partidos32.  

 Também importa notar que, no existencialismo sartriano, o termo 

engajamento corresponde à atitude ética e política autoreferente de fazer 

                                                 
32 Cf. Antônio Houaiss. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001 
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escolhas absolutamente livres com o intuito de criar a si mesmo e reinventar o 

mundo. 

 Dessa forma posta, a questão do engajamento ético, isto é, as escolhas 

pautadas em sistemas autoreferentes de valoração da realidade a partir da 

interação com o real e o cotidiano, podemos perquirir sobre a ética.  Em que 

consiste a ética que nos impele ao engajamento?    

  
 
II.2 A ÉTICA 

 A existência humana está marcada pela busca de sentido, pelo pensar a 

realidade. Ao mesmo tempo, impõe-se ao homem pensar-se como sendo 

partícipe ativo e passivo desta mesma realidade. Modificamos e somos 

modificados pela realidade, atribuímos sentidos a este processo incessante de 

mudança de sentidos. A busca de sentido para a existência remete o homem a 

escolher caminhos, possibilidades. O homem caminha entre as opções 

possíveis.  

Assim, o agir humano é passível de avaliações dos argumentos e normas 

que justificam as decisões tomadas. Das nossas decisões devem emergir 

sentimentos de aceitação social e inserção em padrões de normalidade e, ao 

mesmo tempo, satisfação pessoal (VÁSQUEZ, 2000, p.23). O agir humano 

requesta a existência de padrões emanados da convivência e pautados na 

reciprocidade que permite o exercício da liberdade.   

 Retomando a narrativa de Protágoras, podemos tomar que o universo 

ético – representado por Aidós e Diké – compreende o universo da moral e o 

universo do direito. O pudor, o respeito, o reconhecimento da humanidade 

presente nos outros que impele a decisão, por disposição livre, de não os tratar 

de modo coativo ou instrumental. As ações pautadas no senso de pudor público 

e de justiça são manifestações individuais e sociais da ética. Logo, o universo 

ético corresponde ao respeito à dignidade humana presente nos humanos, seja 
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por costume social, imposição normativa da sociedade, seja por deliberação livre 

do indivíduo.  

 De uma forma ou de outra sempre somos compelidos a escolher o melhor 

para nós mesmos e para o grupo no qual estamos inseridos. É bem verdade que 

talvez choremos, não porque matamos ou roubamos, mas porque sofreremos 

uma sanção.   

Mostra-se pertinente uma consideração: a identidade entre o universo 

ético e o universo moral é parcial. Ainda que existam pontos de convergência 

entre os significados dos termos, não podemos ignorar que há também há 

pontos de divergência.  A ética é maior e mais abrangente que a moral. O 

universo ético contém o universo do Aidós e Diké33, moral e direito, 

respectivamente.  

Sintetizando, a ética constitui um gênero do qual o direito, a moral, os 

usos e costumes sociais e a religião são espécies. Tais espécies de 

manifestação do universo ético correspondem aos quatro grandes instrumentos 

de controle social e se manifestam através das normas. Daí falarmos em normas 

jurídicas, religiosas, morais e sociais. Tais normas, latu sensu, são normas 

éticas.  

Esta classificação das normas éticas provém da doutrina aristotélica de 

conhecimento. Inicialmente, retomemos o exposto no capítulo anterior quanto ao 

termo conhecimento. Conhecimento entendido como a apreensão das 

                                                 
33 Ao comentar o trabalho de Sebastião Cruz sobre o termo direito, Tércio Sampaio Ferraz Júnior 

comenta: “(...) o direito sempre teve um grande símbolo, bastante simples, que se materializava, 

desde há muito tempo, em uma balança com dois pratos colocados no mesmo nível, com o fiel 

no meio – quanto este existia – em posição perfeitamente vertical. Havia,  ainda , uma outra 

materialização simbólica que varia de povo para povo e de época para época. Assim, os gregos 

colocavam a balança, com os dois pratos, mas sem o fiel no meio, na mão esquerda da deusa 

Diké, filha de Zeus e Themis, em cuja mão direita estava uma espada e que, estando em pé e de 

olhos bem aberto, dizia (declarava solenemente) existir o justo quando os pratos estavam em 

equilíbrio (ison, donde a palavra isonomia). Daí, para a língua vulgar dos gregos, o justo (o 

direito) significar o que era visto como igual (igualdade).” (FERRAZ JÚNIOR, 1994, p. 32)     
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regularidades da natureza e da cultura com intuito de apreender as leis regentes 

desta ordem, bem como instituir padrões para nossa conduta de acordo com 

estas leis. 

Entre os gregos, a idéia de ordem constituiu um princípio elementar para a 

compreensão do mundo e do homem, submetido às leis da ordem cósmica. A 

noção de ordem era expressa pelo termo “kósmos” que significava beleza, 

harmonia, ordem. Em oposição ao “kósmos” apresentava-se o “káos”, 

significando a confusão, desordem, desarmonia. Portanto, a ordem é a harmonia 

dos diversos elementos que compõem o mundo e o conhecimento é a 

possibilidade de apreensão da ordem cósmica. Tal como enfatizamos no 

capítulo anterior, esta perspectiva de conhecimento pauta-se na visão 

cosmocêntrica do pensamento ocidental na Idade Antiga.  

Conhecer, para os gregos, era descobrir, desvelar, especular, contemplar 

a multiplicidade de componentes da ordem universal ou cósmica. Mais ainda, 

além da compreensão da harmonia e beleza da realidade natural e cultural, 

conhecer também implicava em compreender o homem como partícipe desta 

ordem. O homem, além de descobrir, desvelar, especular, contemplar a ordem 

existente, também incide sobre esta ordem cósmica. Enquanto partícipe da 

ordem, age e estabelece normas para sua ação, normas que garantam a 

manutenção da harmonia e beleza do cosmo (MONTORO, 1993, p. 60 e ss.). 

Aristóteles, partindo dessa noção de ordem e estabelecendo a finalidade 

do conhecimento como critério de distinção entre os diversos conhecimentos 

possíveis, estabeleceu duas espécies de ciências: as teórico-especulativas, cuja 

finalidade ou valor último era a verdade; e as práticas-normativas, cujas 

finalidades ou valores últimos eram o belo, o bem, o útil. Aquelas, têm por fim o 

conhecimento em si, a contemplação da ordem natural do cosmo, a verdade 

contida na harmonia do cosmo. Estas, por sua vez, se voltam para o fazer e o 

agir humano, extrapolando a mera especulação. Volta-se para orientar a conduta 
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individual e social do homem para a manutenção da ordem cósmica. As técnicas 

desenvolvidas pelo engenho humano e o agir individual e social do homem não 

podem comprometer a ordem cósmica. Mais uma vez, o pensamento aristotélico 

toma o homem apenas como partícipe da ordem (MONTORO, 1993, pp. 63-64; 

NADER, 1999, pp. 36-37). 

Entendida dessa forma a realidade natural e cultural, devemos considerar 

que o comportamento humano está pautado em regularidades e os indivíduos 

vivem em sociedade e não estão sozinhos no mundo. Robinson Crousoé, a 

personagem de Daniel Defoe34, prescindia do universo ético: Aidós e Diké, pois 

estava só em sua ilha. Contudo, a chegada do aborígene Sexta-Feira impôs a 

necessidade de algumas regras, de disposições ordenadas das relações sociais. 

Do encontro do civilizado Crousoé e o aborígene resultou que o estar na ilha, a 

permanência naquele locus carecia ser regulado, regrado, normatizado. A 

convivência social e civilizada35; bem como a vivência da política36 requer regras, 

comportamentos regulares. 

As regularidades impostas pelas normas éticas são expressões da vida 

social e cultural do homem, portanto, variáveis no tempo e no espaço. As formas 

de manifestação dos juízos de valor expresso nas normas estão compreendidas 

                                                 
34   Robinson Crousoé, 2001 
35 O termo civilizada compreende a flexão de gênero do termo civilizado. Diz-se civilizado o 

indivíduo portador de civilização. Para os romanos todo aquele que não possuía os costumes da 

civatas – cidade romana – era considerado bárbaro. José Jobson de Arruda expõe: “Coragem, 

gosto pela glória, respeito aos deuses, lealdade: por esses critérios se julgava um cidadão 

romano; eram qualidades de quem estivesse a serviço da res publica (coisa pública). (...) Duas 

instituições regulavam a vida do cidadão: a lei pública e a lei privada” (ARRUDA, 1995: 62). 

Logo, civilizado é aquele que acata as leis e os costumes da cidade. A expressão “direito civil” 

nos chega do antigo Ius Civile dos romanos, isto é, o direito dos habitantes da cidade. 
36 O termo política refere-se à uma forma específica de convivência social estabelecida pelos 

gregos. A “Pólis” , a cidade-estado grega, era formada e caracterizada por três espaços públicos 

principais: a asti, a ágora e a acrópole – mercado, praça e templo, respectivamente. A atividade 

política está relacionada a vivência e convivência do homem no espaço público. (ARRUDA, 

1995, p. 39).  
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no âmbito do universo cultural. Este, consiste no mundo que os homens edificam 

em razão de sistemas de valores. Tais sistemas se consolidam através da 

especificação dos comportamentos necessários para a efetivação dos valores 

estabelecidos, com o intuito de objetivar uma orientação normativa.  Assim, as 

normas éticas são orientações para o agir humano expresso através de normas, 

isto é, juízos de valor (DINIZ, 1993, p. 309 e ss.). 

Entendemos o termo norma37 como mandamentos ou comandos, 

permissões ou proibições, bem como atribuições de poder ou competência. Os 

enunciados são juízos de valor que prescrevem as conseqüências que podem 

advir da não observação dos comandos e, ainda, descrevem as condições e 

pressupostos para sua efetivação. O juízo de valor é a estrutura lógica-formal da 

norma e as condições e pressupostos de sua realização são o suporte fático da 

norma ou, por outras palavras, a hipótese de incidência da norma (MONTORO, 

1993; NADER, 1999; DINIZ, 1993) 

Exposta a nossa compreensão de normatividade social e de norma latu 

sensu, passemos a uma abordagem panorâmica das diversas normas éticas, 

presentes na realidade sociocultural. Não vamos nos deter a exposição 

pormenorizada dos pontos de convergência e divergência entre as diferentes 

normas éticas38, mas tão somente pontuar o caráter normativo da moral e a sua 

relação de comunhão com o universo ético. Assim, a título de informação 

concisa, apresentamos, a seguir, um quadro sinótico das normas éticas que 

constituem os principais mecanismos de controle social:  

 

 

                                                 
37 Norma é aquilo que regula procedimentos ou atos; regra, princípio, padrão. Pode ainda 

assumir o sentido de padrão usual de um grupo. Do latim, normae: esquadro, regra, modelo, 

padrão. Cf. Antônio Houaiss. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001. 
38  Ver: Paulo Nader, Introdução ao Estudo do Direito, 1999. p. 35-58.; André Franco Montoro, 

Introdução à Ciência do Direito, 1993. p. 293-320.; Maria Helena Diniz, Compêndio de Introdução 

à Ciência do Direito, 1993. p. 300-373. 
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QUADRO 02 

NOTAS CARACTERÍSTICAS DAS NORMAS ÉTICAS

 DIREITO 
 

MORAL 
 

USOS E 
COSTUMES 

SOCIAIS 
 

PRECEITOS 
RELIGIOSOS 

 

QUANTO AO PODER 
DEFINIDOR DO 
COMANDO 
 

heterônimo  
 

heterônimo 
 

heterônimo 
 

Autônomo 
 

QUANTO À 
NATUREZA DO 
COMANDO DADO AOS  
DESTINATÁRIOS 
 

Intersubjetivo, 
visa aos atos 
exteriorizados
, pautado em 
regras 
 

Intersubjetivo, 
visa aos atos 
exteriorizados
, pautado em 
regras 
 

Intersubjetivo, 
visa aos atos 
exteriorizados
, pautado em 
regras 
 

Intrasubjetivo,
visa à 
intenção 
exteriorizada 
por atos 
 

QUANTO AO 
CONTEÚDO DOS  
COMANDOS 
 

Visa à 
convivência 
social; o bem 
comum e à 
justiça social. 
 

Visa ao bem 
comum e à 
convivência 
social. 
 

Visa ao bem 
comum e à 
convivência 
social. 
 

Visa ao bem 
individual e à 
relação 
homem x 
divindade. 
 

QUANTO À 
VALORAÇÃO DOS  
ATOS 
 

bilateral 
 

bilateral 
 

bilateral 
 

unilateral 
 

QUANTO À FORMA DE 
MANIFESTAÇÃO 
 

exterior 
 

exterior 
 

exterior 
 

interior 
 

QUANTO À SANÇÃO 
 

prefixada 
 

difusa 
 

difusa 
 

não há 
sanção 

QUANTO AO 
POTENCIAL DE 
COERCIBILIDADE DA 
SANÇÃO 
 

coercível 
 

incoercível 
 

incoercível 
 

incoercível 
 

 

  

 Posto dessa forma, podemos tomar ética, entendida como um saber ser e 

existir social e individual que constitui um gênero, do qual a moral é gênero. As 

normas contêm o universo ético, mas também comporta o universo jurídico, os 

usos e costumes sociais e os preceitos religiosos.  
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II.3 ÉTICA, MORAL E MORALIDADE 
 
 O exposto incita à busca de uma distinção entre ética e moral, à procura 

de pontos de convergência e divergência entre os termos.  

Procurando uma definição nominal-etimológica para o termo moral, nos 

deparamos com as palavras de Henrique C. de Lima Vaz, pautadas no 

humanismo39:  

O vocábulo moral, tradução do latim ‘moralis’, apresenta 

uma evolução semântica análoga à do termo ético (a). 

Etimologicamente a raiz de ‘moralis’ é o substantivo ‘mos’, 

que corresponde ao grego ethos, mas é dotado de uma 

polissemia mais rica, pois seu uso se estende a um amplo 

campo de expressões (...) 

Mas, já desde a época clássica, moralis, como 

substantivo ou adjetivo, passa a ser tradução usual do 

grego ‘ethiké’ e esse uso é transmitido ao latim tardio e 

finalmente ao latim escolástico, prevalecendo o seu 

emprego tanto com adjetivo para designar uma das partes 

da filosofia ou qualificar essa disciplina filosófica com a 

expressão ‘Philosophia moralis, hoje vulgarizada nas 

diversas línguas ocidentais, quanto simplesmente como 
substantivo, como moral em nossa linguagem corrente.  

(1999, p. 14). 

 

 
 Numa perspectiva teórica diferente da Henrique de Lima Vaz, 

marcada pelo materialismo dialético, Adolfo Sánches Vásquez  diz: 

Partindo do fato da moral, isto é, da existência de uma 

série de morais concretas, que se sucederam 

historicamente, podemos tentar dar uma definição de moral 

válida para todas. Esta definição não pode abranger 

absolutamente todos os elementos específicos de cada 

uma dessas morais históricas, nem refletir toda a riqueza 

                                                 
39 Designado por Antônio Joaquim Severino de ‘neo-humanista’: “A orientação filosófica de Lima 

Vaz, em que pese seu lastro escolástico-tomista, apresenta-se de fato como aquela que estou 

designando como ‘neo-humanista’”. (1999, p. 135) 

 



 61

da vida moral, mas deve procurar expressar os elementos 

essenciais que permitam distingui-las de outras formas de 

comportamento humano. 

(...) A definição que propomos como ponto de partida é a 

seguinte: a moral é um conjunto de normas, aceitas livre e 

conscientemente, que regulam o comportamento individual 

e social dos homens (2000, p. 63, grifo nosso). 

 
 

Ainda, segundo Adolfo Sánches Vásquez:  

A moral designaria o conjunto dos princípios, normas, 

imperativos ou idéias morais de uma época ou de uma 

sociedade determinadas, ao passo que a 'moralidade' se 

referiria ao conjunto das relações efetivas ou atos 

concretos que adquirem um significado moral com respeito 

à 'moral' vigente. A moral estaria no plano ideal; a 

moralidade, no plano real (2000, p. 66).  

 

 

De outra sorte, a definição nominal-etimológica do termo ética merece 

uma especial atenção, pois oriundo do grego ‘ethos’, dependendo das letras 

utilizadas para sua grafia, o termo toma denotações diferentes. Henrique de   

Lima   Vaz40   aponta: “Na língua filosófica grega, ‘ethike’ procede do substantivo 

‘ethos’, que receberá duas grafias distintas, designando matizes diferentes da 

mesma realidade: ‘ethos’ (com ‘eta’ inicial) designa o conjunto de costumes 

normativos da vida de um grupo social, ao passo que ‘ethos’ (com ‘epsílon’) 

refere-se a constância do comportamento do indivíduo cuja vida é regida pelo 

ethos-costume” (1999, p.15).  

No mesmo sentido são elucidativas as palavras de Marilena Chauí:  

(...) a língua grega possui uma outra palavra que, 

infelizmente, precisa ser escrita, em português, com as 

                                                 
40 Gostaríamos de reproduzir uma nota de rodapé do próprio autor: “Observe-se, no entanto, que 

‘ethos’ (eta) e ‘ethos’ (epsilon) têm, provavelmente, raízes diferentes no indo-europeu e no antigo 

hindu, o primeiro corresponde ao latim ‘seesco’ (tenho o costume) o segundo a ‘sodalis’ (sócio ou 

companheiro).”  Escritos de filosofia II: ética e cultura. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 1993. p. 12-14.   
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mesmas letras que a palavra que significa costume: ‘ethos’. 

Em grego, existem duas vogais para pronunciar e grafar 

nossa vogal e: uma vogal breve, chamada ‘epsílon’, e uma 

vogal longa, chamada ‘eta’. ‘Ethos’, escrita com a vogal 

longa, significa costume; porém, escrita com a vogal breve, 

significa caráter, índole natural, temperamento, conjunto de 

disposições físicas e psíquicas de uma pessoa. Nesse 

segundo sentido, ‘ethos’ se refere às características 

pessoais de cada um que determina quais as virtudes e 

quais os vícios que cada um é capaz de praticar. Refere-

se, ao senso moral e à consciência ética individuais (1994, 

p. 340).  

 

Observamos que o termo grego “ethos”, a depender da vogal inicial, 

designa realidades distintas. Com a vogal “eta” designa os costumes normativos 

da vida de uma sociedade, relações intersubjetivas. Já com a vogal “epsílon” 

designa as características pessoais do indivíduo, relação intrasubjetiva. No 

primeiro caso, há o elemento normativo: ética é norma. No caso seguinte, ética é 

deliberação, escolha, opção da forma de proceder. Daí a dificuldade de precisar 

o fundamento do termo ética. Álvaro Valls doutrina que: “A ética pode ser o 

estudo das ações ou dos costumes; e pode ser a própria realização de um tipo 

de comportamento” (1989, p. 08). Nas palavras de Valls a dificuldade de separar 

os termos ética e moral é patente.   

Então, recorreremos a definição nominal-semântica de ética que nos 

informa que, inicialmente, o termo consistia em um adjetivo grego: “Ethiké”, 

derivado do substantivo “ethos”. Usado originariamente por Aristóteles para 

designar o exercício constante das virtudes morais, bem como a investigação 

sobre os costumes. Posteriormente, este adjetivo passou a qualificar uma das 

partes que compunham a Filosofia entendida como ciência (epistheme: logike, 

physike e ethike). Assim, permaneceu até o século XVIII d.C., quando o termo 

“ethike” passou a se referir à disciplina filosófica, isto é, volta a ser substantivo 

(VAZ, 1999, p. 14). 
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 Procurando a realidade designada pelo termo ética, também podemos 

atinar para a observação dos espaços onde a ética se realiza nas sociedades 

contemporâneas. Podemos, dessa forma, notar que a ética efetiva-se: 

 Nos códigos e normas sociais estabelecidas pelas diversas instituições 

sociais para afirmar os deveres do indivíduo diante das expectativas do 

grupo. Aqui temos os chamados códigos de ética. 

 Também na reflexão social sobre o agir humano, apresentando as razões 

para os atos dos membros da coletividade, valorando-os, como uma 

expressão dos sistemas de controle social. 

 Da mesma forma, identificamos conteúdos éticos no agir humano, 

propriamente dito - agir no sentido de agibele ou práxis -, isto é, na indagação 

individual sobre o que quer fazer, o que tem de fazer e o que deve e quer 

fazer. A ética propriamente dita. 

 Por fim, nos conceitos e nas teorias éticas, entendidos, aqueles, como os 

conceitos que constituem o discurso ético: liberdade, responsabilidade, 

dever, virtudes, felicidade. Estas, por sua vez, são a reflexão filosófica do agir 

humano no mundo. Procura responder a questões como: o que é a vida 

humana boa e digna em termos individuais? Da mesma forma: qual a nossa 

destinação no mundo? 

Os dois primeiros casos correspondem ao termo “ethos” escrito com a 

vogal “eta”; nos casos seguintes o termo grafado com “epsílon”. Naqueles, o 

termo ética é tomado como sinônimo de moral. Nestes, de senso moral, 

consciência moral. Na nossa perspectiva de reflexão da ética pedagógica, o 

termo ética não é dotado de caráter normativo. O termo ética assume o sentido 

de julgamento individual que conduz o indivíduo a formar, construir, edificar a 

sua habitual forma de agir diante dos outros, partindo de critérios por ele 

internalizados, criticando-os e aceitando-os.  
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A nossa perspectiva reflexiva toma a ética como produto da ação 

autopoética do homem, o homem que se constitui, que se forma através do 

intercâmbio dos processos de crescimento e desenvolvimento biológico; de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo e de interação sociocultural. 

 

II.4 OUTRO OLHAR SOBRE A ÉTICA: A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOGÊNESE 
PIAGETIANA PARA A QUESTÃO DA MORALIDADE 
 

O homem, com o crescimento e desenvolvimento de seu organismo, 

modifica seus comportamentos, sob quatro perspectivas interligadas e 

interdependentes: corpórea, cognitiva, afetiva e social. O processo de 

crescimento – dado quantitativo – e o desenvolvimento – dado qualitativo – 

responde a interação do homem com o ambiente, sob a influência de fatores 

internos e externos.  

Sendo assim, recorremos a uma atitude interdisciplinar diante da nossa 

temática. Buscaremos, além dos nexos filosóficos, a contribuição de uma outra 

área do conhecimento: a Psicologia. Poderíamos ainda recorrer a Antropologia, 

a Sociologia, a História, mas os enfoques precedentes já privilegiaram, um 

pouco a questão ética do ponto de vista da sua formação social e dos espaços 

onde a ética se manifesta. Justamente por isso buscamos um contraponto, um 

enfoque que apresente a ética como deliberação do indivíduo, vivência da 

liberdade, processo autopoético de afirmação do homem no mundo.  Assim, as 

reflexões de Jean Piaget41 nos auxiliam a compreender a ética numa perspectiva 

autopoética, como produto da deliberação livre do indivíduo. 

Principalmente, a partir das reflexões pedagógicas de Jean-Jacques 

                                                 
41 A teoria de Jean Piaget quanto a formação do juízo moral foi ampliada principalmente por 

Lawrence Kohlberg. Ver. Cleonice Camino e Verônica Luna. Educação Moral na perspectiva 

Kohlbergiana. In. Maria Nazaré Tavares Zenaide e Lúcia Lemos Dias. Formação em direitos 

humanos na Universidade, 2001. Bárbara Freitag. O indivíduo em formação, 1994. E Itinerários 

de Antígona: a questão da moralidade,1992. 
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Rousseau42 (1712-1776) e Immanuel Kant43 (1724-1804), o pensamento 

ocidental passou a considerar que o crescimento e desenvolvimento humano se 

efetivam por meio de fases ou estágios sucessivos, na mesma ordem, em todos 

os homens.  Já encontramos estas idéias presentes no pensamento de Platão44 

e de Aristóteles45, mas foi na Idade Moderna que estas idéias ganharam relevo. 

Essa forma de pensar o crescimento e o desenvolvimento humano está 

pautada nos princípios norteadores do Iluminismo: o Racionalismo, o 

Individualismo e o Universalismo. Todos os homens, segundo estes princípios, 

são capazes de estabelecer critérios para o agir individual e socialmente, posto 

que são dotados de razão e liberdade (FREITAG, 1990, pp. 31-54). 

No âmbito da Psicologia, sob a influência desses princípios, as principais 

contribuições foram dadas por Sigmund Freud (1856-1939) e Jean Piaget (1896-

1980). Aqui recorremos a Epistemologia e Psicologia Genética de Jean Piaget 

para abordamos o desenvolvimento moral. Podemos notar que os estudos de 

Piaget apontam para o crescimento e desenvolvimento humano por estágios 

sucessivos comuns a todos os indivíduos da espécie humana (Universalismo). 

Através da passagem por diferentes estágios de desenvolvimento ocorre a 

formação do raciocínio lógico, moralidade, linguagem (Racionalismo). Importa 

notar que tal processo se torna imprescindível na interação do indivíduo com o 

meio ambiente e com outros indivíduos. Assim, o desenvolvimento das 

potencialidades ordena-se em contextos sociais próprios, onde a vontade e a 

liberdade do indivíduo estão presentes (Individualismo).    

 

 

 

                                                 
42 Jean-Jacques Rousseau. O Emílio ou da educação, 2001. 
43 Immanuel Kant. Sobre a pedagogia, 1996. 
44 Platão. A República, 2001. 



 66

 

A preocupação piagetiana incide sobre a gênese dos diversos tipos de 

conhecimento. Desse modo, Piaget formula a seguinte questão: “como tem 

origem os nossos conhecimentos[?]” (1978, p. 03). Eis porque parte dos seus 

estudos são denominados Epistemologia Genética. Para justificar o seu intento 

investigativo, o epistemólogo genebriano esclarece: “O que se propõe a 

epistemologia é, pois, pôr a descoberto as raízes das diversas variedades de 

conhecimento, desde as suas formas mais elementares, e seguir sua evolução 

até os níveis seguintes, até, inclusive, o pensamento científico" (1978, p.03).   

A impossibilidade de acompanhar o desenvolvimento do conhecimento 

humano desde suas origens, levou Piaget a adotar como objeto de estudo o 

desenvolvimento cognitivo do homem. Entendemos que a grande contribuição 

da Psicologia Genética consiste em demonstrar que o desenvolvimento 

individual – ontogênese – repete o desenvolvimento da espécie – filogênese 

(PIAGET, 1978, p. 04). 

Não faremos uma retomada da totalidade da Epistemologia e Psicologia 

Genética de Piaget, apenas apontaremos algumas notas gerais da sua teoria e 

focalizaremos a formação dos juízos de valor, tópico teórico que nos interessa 

no presente estudo. 

No pensamento piagetiano o conhecimento é entendido como processo 

permanente de interação do sujeito com o objeto. Nas palavras de Jean Piaget :  

“conhecer não consiste em copiar o real, mas em agir sobre ele e transformá-lo 

na aparência ou na realidade, de maneira a compreendê-lo em função dos 

sistemas de transformação aos quais estão ligadas as ações” (2000, p. 17). A 

cognição é tomada como ação humana complexa, condicionada e determinada 

por fatores biológicos e psíquicos, como por fatores interacionais com o meio. Na 

teoria piagetiana, da gênese do conhecimento, temos um conceito básico: 

                                                                                                                                                  
45 Aristóteles. Ética a Nicômaco, 2001. 
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esquema de ação. Este conceito pode ser compreendido como o mecanismo de 

ação reflexiva em que um conhecimento novo procede da aplicação de 

esquemas de ação anteriores, passíveis de repetição e generalização para a 

nova situação.  Este processo contínuo de assimilação e acomodação de 

esquemas novos de ação implica na equilibração cognitiva ou 

desenvolvimento cognitivo (PIAGET, 2000, p. 18).    

No tocante ao desenvolvimento moral, o primeiro e principal trabalho 

publicado por Piaget foi em 1932, “Le jugement moral chez l’efant”, com o 

propósito de estudar o julgamento moral e não as condutas morais das crianças, 

circunscrevendo seus estudos sobre a construção psíquica do senso moral46 

(PIAGET, 1994, p. 21). 

Bárbara Freitag oferece uma síntese dos trabalhos piagetianos acerca da 

formação da moralidade infantil:  

A psicogênese da moralidade infantil justamente 

significa o distanciamento progressivo da 

consciência infantil da heteronomia moral, ou seja, 

a aceitação incondicional das normas impostas 

pelo grupo. A norma deixa de ser vista como um 

dado ou fato social externo, passando a ser vista 

como o produto de cooperação de todos, elaborado 

pela consciência de cada um. E, finalmente, a 

autonomia moral significa não subordinar-se à 

norma, mas torna-se independente dela. O sujeito 

não age moralmente quando coagido por norma 

externa. Sua ação  somente passa a ter um caráter 

moral quando o princípio norteador da ação é 

conscientizado como princípio válido, 
racionalmente aceito, socialmente necessário para 

o convívio no grupo e livremente seguido por cada 

um (1992,  p. 183). 

 

                                                 
46 “Não se encontrarão, de modo algum , análises diretas da moral infantil, tal como é vivida na 

escola, na família ou nos grupos infantis. Propusemo-nos a estudar o juízo moral, e não os 

comportamentos ou sentimentos morais.”  Jean Piaget, O juízo moral na criança, 1994. p. 21. 
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A partir de entrevistas clínicas com crianças de diversas idades, Piaget 

procura analisar as regras sociais estabelecidas para os jogos e a formação das 

representações de deveres morais, bem como a idéia de justiça47.  

Piaget estabelece quatro estágios seqüenciais de aquisição da 

moralidade, ou melhor, do senso moral: estágio pré-moralidade, estágio da 

moralidade heterônoma, estágio da semi-autonomia e estágio da autonomia 

moral. Cada estágio anterior é absorvido pelo estágio posterior. Não 

abordaremos estes estágios de forma pormenorizada, mas tão somente seus 

aspectos mais relevantes, do nosso ponto de vista: a assimilação das regras 

sociais do jogo, deixando de considerar aspectos pertinentes à idéia de justiça 

ou à mentira.  

No estágio pré-moralidade, compreendido dos 00 a 05 anos de idade, o 

indivíduo não detém noções de regras, coercibilidade. Já no final deste estágio a 

criança desenvolve alguma noção de regra, por imitação aos adultos, mas sem 

compreender a necessidade e obrigatoriedade das regras. A conduta ainda é 

mecânica (PIAGET, 1994, pp. 35 e ss). 

O estágio seguinte, heteronomia moral, que se inicia aos 05 anos e finda 

aos 08 anos de idade, consiste na formação basilar das noções de regra e 

obrigatoriedade. A regra sempre emana de uma autoridade e é dotada de 

valores existentes por si, impostos coercitivamente. A moralidade, neste estágio, 

é pura heteronomia, externalidade. A criança tende a obedecer ao “pé-da-letra” 

as regras impostas, tomando-as como absolutas (PIAGET, 1994, pp. 35 e ss). 

O estágio da semi-autonomia tem início aos 08 anos e prolonga-se até os 

13 anos de idade, caracteriza-se por ser transitório entre a heteronomia e a 

autonomia.  As regras não são mais absolutas, como no estágio anterior, mas 

situacionais e, portanto, relativas. Estão presentes elementos do estágio anterior, 

tais como a exterioridade, mas já vislumbram novas possibilidades como, por 

                                                 
 47 Jean Piaget. O juízo moral na criança, 1994. 
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exemplo, a necessidade de cooperação e a existência de deveres e direitos. 

(PIAGET, 1994, pp. 44 e ss). 

Por fim, no último estágio, estágio da autonomia moral, que se inicia aos 

13 anos de idade, a criança questiona as regras, sua validade e vigência. 

Cooperação e reciprocidade passam a integrar requisitos de validade das regras. 

A necessidade requesito de vigência. Assim, apenas as regras elaboradas 

conjuntamente, obtidas através do consenso coletivo, e necessárias à boa 

convivência são respeitadas. Quando algum membro do grupo infringe a regra, 

esta pode ser renegociada. Enfim, o jogo pode ser mudado, reinventado 

(PIAGET, 1994, pp. 44 e ss). 

Os fatores que promovem a gênese das estruturas 

morais localizam-se no interior do sujeito 

(maturação biológica e equilibração das estruturas 

mentais) e no contexto social (socialização familiar 

e transmissão cultural). Por isso, a moralidade 

infantil não resulta da assimilação passiva das 

regras vigentes no grupo social, mas decorre 

também de uma construção e reconstrução ativa 

das regras, por parte da criança (FREITAG, 1992, p. 

185). 

 

No tocante às “idades-limites” dos estágios devemos considerar que são 

apenas referências, logo não são fechadas. São idades aproximadas. Contudo, 

no que diz respeito a sucessividade de estágios, na ordem apresentada, esta é 

absoluta. No pensamento piagetiano a formação do raciocínio lógico e da 

moralidade são paralelas.  

A contribuição de Jean Piaget para o nosso intento investigativo consiste 

na explicação oferecida pelo seu modelo de desenvolvimento intelectual do 

indivíduo (raciocínio lógico-matemático, linguagem, moralidade), desde o 

desenvolvimento do sistema sensório-motor até o raciocínio lógico e a 

autonomia moral, como um processo de desenvolvimento biopsíquico interativo 
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com o meio. Assim, devemos considerar que não há apenas assimilação 

passiva, mas elaboração de conhecimento. Mais ainda, da mesma forma que a 

razão lógico-matemática desenvolve-se pela interação dos fatores endógenos 

(maturação e equilibração das estruturas mentais) e dos fatores exógenos 

(interação com o meio), ocorre com a formação do senso moral ou juízo moral.  

A perspectiva piagetiana resgata a autonomia do “indivíduo moralmente 

consciente” e confere-lhe responsabilidade pelos seus atos, posto que não é 

apenas condicionado pelas normas impostas pelo grupo. Antes, a vontade do 

indivíduo orienta a sua assimilação dos preceitos morais estabelecidos pelo 

grupo e permite, em um certo estágio de desenvolvimento do juízo moral, 

questioná-los.  

Os juízos de valor (juízos morais), a valoração das nossas intenções, 

decisões e ações correspondem a nossa intersubejetividade ou 

interpessoalidade, isto é, as relações que estabelecemos com os outros, 

portanto, uma característica da vida associativa. Por outro lado, a 

intersubjetividade forja-se a partir da intrasubjetividade. Podemos dizer que a 

intersubjetividade é o encontro de intrasubjetividades.  

Enquanto anteriormente, ao destacarmos o universo ético como espaço 

da criação histórico-cultural, através dos diversos sistemas normativos e suas 

incidências sobre o indivíduo, agora queremos destacar o sujeito que incide para 

a criação das normas sociais, que forja o universo ético.  

Continuamos na compreensão de que ética expressa uma realidade 

diferente da realidade moral. Os estudos de Piaget, no tocante à recepção das 

normas estabelecidas pelo grupo, apontam para um processo que culmina com 

a autonomia do indivíduo no julgamento das intenções, decisões e ações. O 

estágio de autonomia moral remete para a questão da eticidade, isto é, a 

reflexão pessoal das normas estabelecidas pelo grupo, pela sociedade. Em 
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suma, o indivíduo pode decidir sobre as regras que orientam suas decisões e 

ações.  

Aqui, o uso da liberdade aponta para um processo autopoético de 

construção da forma de ser individual e, conseqüentemente, social.  

  

 

II.5 ÉTICA E LIBERDADE: PROCESSO AUTOPOÉTICO 

 O homem se encontra em constante por fazer-se e, imerso no mundo, 

descobre-se incessantemente compelido as escolhas, as decisões, as opções. 

Esta dramática face da existência humana foi explicitada pela poetisa Cecília 

Meireles48, nos versos que seguem: 

Ou se tem chuva e não sol, 

Ou se tem sol e não chuva. 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

Ou se põe o anel e não se calça a luva. 

   (...) 

Ou isto ou aquilo: Ou isto ou aquilo... 

E vivo escolhendo o dia inteiro. 

(...) 

Mas não consegui entender ainda  

Qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

 
Nos dois primeiros versos supra, a escolha é alheia à vontade humana. 

Se há chuva ou sol pouco importa a vontade e razões humanas, pois a realidade 

natural segue leis necessárias e universais. Já nos versos seguintes, ao 

contrário, calçar a luva ou usar o anel são conveniências e, portanto, a 

deliberação está subordinada à vontade e às razões humanas. Escolher constitui 

uma das mais difíceis ações humanas. Fernando Savater nos diz que 

Em resumo, entre todos os saberes possíveis existe 

pelo menos um imprescindível: o de que certas 

coisas convêm e outras não. (...) Assim, há coisas 

que nos convêm, e o que nos convêm costumamos 

                                                 
48 “Ou isto, ou aquilo”. In Flor de poemas. Rio de Janeiro, 1984. 
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dizer que é bom, pois nos cai bem; outras, em 

compensação, não nos convêm, caem-nos muito 

mal, e o que não nos convém dizemos que é “mau”. 

Saber o que nos convém, ou seja, distinguir entre o 

bem e o mau, é um conhecimento que todos 

tentamos adquirir – todos, sem exceção – pela 

compreensão que nos traz (1996,  p. 21). 

 
 

  Então, devemos considerar que escolher entre o bem e o “mau” envolve 

a vontade e a liberdade humana.  Mais ainda, este autor nos oferece uma pista 

de grande valia: a ética constitui um tipo específico de saber, individual e social. 

Tal saber incide sobre o ato de escolher, eleger, optar; sendo assim um 

agir próprio dos homens, posto que estes são dotados de vontade e liberdade. 

Eis o que se convencionou como domínio da ética: os critérios que 

estabelecemos para justificar o nosso agir diante dos outros. Para muitos a 

questão ética responde a seguinte questão: como devo agir com os outros? 

Entretanto, formulamos a questão de outra forma: como devo agir para garantir o 

melhor para mim e para os outros49? As respostas para este questionamento 

envolvem não apenas o proponente, mas também outros que estão sujeitos as 

conseqüências das decisões e ações.  

 Aqui, quanto ao ato de escolher, cabe uma sagaz observação de Milan 

Kundera quanto ao ato de escolher: “(...) nunca se pode saber aquilo que se 

deve querer, pois só se tem uma vida e não se pode nem compará-la com as 

vidas anteriores nem corrigi-la nas vidas posteriores” (1995, p.14). Importa notar 

que, independentemente da nossa crença na imortalidade, no ato de escolher, 

                                                 
49 Marilena Chauí ao formular as questões referentes à liberdade, desde que elas passaram a 

constituir questões filosóficas, elenca: “O que está e o que não está em nosso poder? Até onde 

se estende o poder de nossa vontade, de nosso desejo, de nossa consciência? Em outras 

palavras, até onde alcança o poder de nossa liberdade? Podemos mais que o mundo ou este 

pode mais que do que a nossa liberdade? O que está inteiramente em nosso poder e o que 

depende inteiramente de causas e forças exteriores que agem sobre nós?”. Convite à Filosofia, 

1994,  p. 357.  
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por antecipação, não podemos saber o que escolher, ou melhor, qual a melhor 

escolha. Contudo, muitas vezes, podemos prever as conseqüências das nossas 

escolhas. Escolhemos o melhor possível num dado momento e espaço, talvez 

não o melhor, mas certamente o possível.  

Do drama de escolher emerge a temática da liberdade. Ninguém poderá 

ser responsabilizado pelas nossas escolhas e nem todas são passíveis de 

revisão. Talvez não todos, mas muitos sofrem as conseqüências das nossas 

escolhas, o que nos faz responsáveis por nós e por todos, apesar de livres. A 

liberdade é pressuposto elementar para a reflexão ética, ou ainda, nas palavras 

de Marilena Chauí: “o grande tema da ética”.  

 O termo liberdade nos chega do latim: libertate. J. Ferrater Mora, em seu 

Dicionário de Filosofia, no informa que o termo latino liber, do qual deriva livre: 

“teve em princípio (...) o sentido de ‘pessoa na qual o espírito de procriação está 

naturalmente ativo’, donde a possibilidade de chamar de liber o jovem que , ao 

alcançar a maturidade sexual, incorpora-se à comunidade como homem capaz 

de assumir responsabilidades. Ele então recebe a toga virilis ou toga libera. 

Nesse sentido, é livre o homem de condição não submetida nem escrava”. 

 Do exposto, temos que livre é o homem que suas ações emanam das 

suas decisões, ou melhor, o homem dotado de autodeterminação. O homem 

livre age com responsabilidade e autonomia, posto que age sem a incidência de 

qualquer coação exterior ou coerção interior ou exterior.   

 Há também uma compreensão variante em que a liberdade implica na 

faculdade ou liberalidade de cumprir com determinados deveres diante da 

comunidade. Por exemplo, o direito de exercício de trabalho, ofício ou profissão 

constitui uma liberdade civil e, ao mesmo tempo, impõem-se como dever o 

atendimento das qualificações profissionais exigidas por lei, conforme a 

Constituição Federal de 1988, art. 5º, XIII c/c art. 170, parágrafo único. 
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 Daí falarmos em liberdade individual ou interior e liberdade social ou 

comunitária. Aquela, entendida como a possibilidade de dispor de si mesmo. 

Coisa diferente é a liberdade social ou comunitária, caracterizada pela permissão 

dada pelo grupo social ou pelo Estado para fazer ou deixar de fazer algo. 

 Quanto à reflexão filosófica em torno da liberdade, podemos identificar 

pelo menos três interpretações possíveis para a problemática da liberdade 

registradas na tradição filosófica: uma toma a liberdade como poder pleno e 

incondicional do indivíduo para determinar a vontade ou autodeterminar entre 

várias alternativas possíveis. Liberdade como autonomia e independência para 

escolher ou deliberar. Esta interpretação centra-se no elemento subjetivo - o 

querer do indivíduo - para a formação da vontade e está marcada pelo 

indeterminismo.  

 Outra interpretação possível consiste em admitir que a liberdade é poder 

pleno para determinar a vontade ou se autodeterminar, contudo tal poder não é 

incondicional. A cultura, a natureza, a formação histórico-cultural são elementos 

que interferem na escolha.  O indivíduo está inserido num todo, do qual é parte. 

Liberdade como ação de decidir ou determinar, conforme as circunstâncias. O 

elemento objetivo da formação da vontade se sobrepõe ao elemento subjetivo e 

o determinismo lhe é nota peculiar. 

  Por fim, uma terceira interpretação toma a liberdade como escolha entre 

as possibilidades possíveis de fazer algo dentro de determinadas circunstâncias. 

Não é deliberação do querer, mas do que é possível fazer diante das 

circunstâncias, admite, portanto, alternativas diante das circunstâncias. Aqui, 

tanto o elemento subjetivo quanto o elemento objetivo estão presentes: diante 

das possibilidades objetivas posso escolher entre alternativas possíveis.  

 Novamente recorremos a Chauí que chama nossa atenção para o fato de 

que apenas Immanuel Kant e Jean-Paul Sartre (1905-1980) tomaram a liberdade 

como um poder absolutamente incondicional da vontade, em quaisquer 
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circunstâncias. As circunstâncias, a tensão entre o necessário e o possível, ou 

seja, as condições objetivas de escolha e de ação estão sempre presentes na 

reflexão acerca da liberdade (1994,  p. 357-367).   

 Admitindo que a síntese efetivada pela terceira interpretação da liberdade 

é a mais coerente, consideramos a liberdade social ou comunitária como a 

faculdade de atribuirmos sentidos novos ou diferentes às possibilidades que nos 

são apresentadas pela realidade. Liberdade compreende, nesta perspectiva, um 

trânsito permanente entre as circunstâncias e as possibilidades, o possível e o 

necessário.  

 Esta faculdade humana de escolher entre o possível e o necessário para 

alguns filósofos, conforme salientamos no capítulo anterior, compreende uma 

nota distintiva da humanidade presente no homem. Para Sartre “A escolha é 

possível em algum sentido, mas o que não é absolutamente possível é não 

escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo saber que se não escolho, ainda 

assim eu escolho”. (1987: 45) 

 Podemos escolher até mesmo abrir mão da nossa liberdade. Esta é a 

questão suscitada por Etienne de La Boétie (1530-1563), em 1547, em seu 

“Discurso da Servidão Voluntária”50: ”Como é possível que tantos homens, tantas 

cidades, tantas nações às vezes suportem tudo de um Tirano só, que tem 

apenas o poderio que lhe dão, que não tem poder de prejudicá-los senão 

enquanto aceitam suportá-lo, e que não poderia fazer-lhes mal algum se não 

preferissem, a contradizê-lo, suportar tudo dele” (1986: 74). 

  La Boétie aponta a subserviência, a escravidão, a opressão como algo 

contrário à natureza humana, posto que os homens são naturalmente todos 

iguais:   

(...) creio não haver dúvida de que, se vivêssemos 

com os direitos que recebemos da natureza e 

                                                 
19. Etienne de La Boétie. Discurso da servidão voluntária, 1986. 
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segundo os preceitos que ela ensina, seríamos 

naturalmente submissos aos nossos pais, súditos 

da razão, mas escravos de ninguém. (...) Mas o que 

é claro e evidente para todos e que ninguém 

poderia negar é que a natureza, primeiro agente de 

Deus, benfeitora dos homens, criou-nos todos do 

mesmo modo e, de certa maneira, verteu-nos todos 

na mesma fôrma, para mostrar-nos que somos 

todos iguais, todos irmãos. E se, na partilha que nos 

fez dos seus dons, prodigou algumas vantagens de 

corpo e de espírito a uns mais que a outros, 

entretanto nunca pôde querer colocar-nos neste 

mundo como num campo cerrado e não mandou 

para cá os mais fortes e os mais hábeis como 

bandidos armados numa floresta para atacar os 

mais fracos (...) (1986,  pp. 80-81). 

 

 Portanto, não é a natureza humana que legitima a servidão, a dominação 

ou a escravidão.  A servidão, a dominação e a escravidão apresentam-se como 

criações sociais: 
 Não se poderia imaginar até que ponto um povo, 

sujeitado assim pela patifaria de um traidor, cai no 

aviltamento e, mesmo, em esquecimento tão 

profundo de todos os seus direitos que é quase 

impossível acordá-lo de seu torpor para 

reconquistá-lo; servindo tão bem e de tão bom 

grado que, ao considerá-lo, dir-se-ia que não 

perdeu apenas sua liberdade, mas também sua 

própria servidão, para se entorpecer na mais 

embrutecedora escravidão.  É verdadeiro dizer que 

no início serve-se contra a vontade e à força; mais 

tarde, acostuma-se, e os que vêm depois, nunca 

tendo conhecido a liberdade, nem mesmo sabendo 

o que é, servem sem pensar e fazem 

voluntariamente o que seus pais haviam feito por 

imposição. (1986, p. 84)  
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 Esta passagem do “Discurso da Servidão Voluntária”, La Boétie antecipa 

a história de Hans Christian Andersen: “A roupa nova do rei”. Basta que um 

menino diga: “que roupa linda o quê!?! O rei está nu”,  e toda a população 

perceber o ridículo de fingir não ver o rei nu e a força do consentimento 

esvairece. A tirania está edificada sobre o consentimento voluntário dos servos, 

dos dominados, dos oprimidos. Pior ainda, consentimento transmitido e ensinado 

livremente; servidão transmitida e ensinada voluntariamente, por vontade, por 

escolha, por querer. No discurso libertário de La Boétie, a servidão é 

lamentavelmente ensinada. Ensina-se a maioria da população a servir a uma 

minoria de “homenzinhos covardes”.  

 A liberdade, entendida como faculdade humana de determinação própria, 

como já salientamos, não se manifesta dissociada do contexto social, portanto 

das permissões ou proibições do grupo. Escolhemos apenas o que podemos, 

pois querer não é poder. 

 Assim, o discurso de La Boétie emerge como o grito do menino de 

Andersen. O menino vislumbra para a população uma outra forma de ser, de 

comportar-se diante do rei. Escolhendo não mentir, apesar dos riscos que tal 

escolha enseja e do pouco discernimento que a ação arriscada demonstra, o 

menino alterou o contexto. Tornou-se desconfortável aplaudir a beleza da roupa 

nova inexistente, um contra-senso que impeliu a uma nova tomada de atitude.  

 Para romper com a servidão, nada mais é preciso, segundo Etienne de La 

Boétie, senão nada dar aos tiranos. Não é necessário tirar. Para recuperar a 

liberdade basta exercer a liberdade. A liberdade não é entregue ao tirano, mas 

ignorada pelo servo. Assim, para acabar com a tirania, basta não atentar contra 

a liberdade:  

Aquele que vos domina tanto só tem dois olhos, só 

tem duas mãos, só tem um corpo, e não tem outra 

coisa que o que tem o menor homem do grande e 

infinito número de vossas cidades, senão a 
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vantagem que lhe dais para destruir-vos. De onde 

tirou tantos olhos com os quais vos espia, se não os 

colocais a serviço dele? Como tem tantas mãos 

para golpear-vos, se não as toma de vós? Os pés 

com que espezinha vossas cidades, de onde lhe 

vêm senão dos vossos? (...) Semeais vossos frutos 

para que deles faça o estrago; mobiliais e encheis 

vossas casas para alimentar suas pilhagens; criais 

vossas filhas para que ele tenha com que 

embebedar sua luxúria, criais vossos filhos para que 

ele faça com eles o melhor que puder, leve-os em 

suas guerras, conduza-os à carnificina, torne-os 

ministros de suas cobiças e executores de suas 

vinganças; (...). Decidi não mais servir e sereis 

livres...  (1986, pp. 78-79.  grifo nosso) 

  

 Exercitar a liberdade para não esquecê-la é a fórmula apresentada por La 

Boétie. O exercício da liberdade consiste em responder permanentemente: como 

devo agir para garantir o melhor para mim e para os outros, no contexto em que 

me encontro? Buscar as razões do agir, identificar as necessidades e as 

possibilidades e optar responsavelmente por todos, ciente de que a escolha é a 

melhor possível naquele contexto. Assim, a liberdade apresenta-se com ato de 

não-indiferença ao outro. Nesse sentido La Boétie lembra: “Não pode haver 

amizade onde está a crueldade, onde está a deslealdade, onde está a injustiça; 

e entre os maus, quando se juntam, há uma conspiração, não uma companhia; 

eles não se entre-amam, mas se entre-temem; não são amigos, mas cúmplices” 

(1986, p.104).  

 O exercício da liberdade é um exercício de amizade, de companheirismo, 

de reconhecimento do outro como parte do mundo. Aprendemos sobre a 

liberdade no exercício da liberdade. Aprendemos a liberdade com o outro. 

Assim, a aprendizagem do exercício da liberdade não ocorre em meio ao 

autoritarismo. Pierre Clasttres afirma: “Toda relação de poder é opressiva, (...) 
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toda sociedade dividida é habitada por um Mal absoluto, de vez que é como 

antinatureza, a negação da liberdade” (1986,  p. 112). 

 O exercício da liberdade emerge da nossa condição humana de 

inconcluso, inacabado. Não nascemos humanos, mas com formas humanas e, 

através do processo de criação e recriação própria e do mundo, condicionados, 

mas não determinados pelo tempo e espaço, história e cultura, estabelecemos 

um ideal de humanidade que desejamos atingir.  

 Assim entendida, compreendemos a liberdade como o trânsito entre o ser 

e dever-ser. O espaço entre o ser e o dever-ser é mediado pelo nosso querer: 

ainda não sou, mas quero ser. São justamente as circunstâncias que 

possibilitam identificar o agir que nos convém para atingir o ser escolhido. Para 

tanto, para escolher o ser, ou melhor, para firmar o nosso querer ser, faz-se 

necessário o uso da vontade e sua manifestação livre.  

 As nossas intenções e decisões materializadas em ações são expressões 

do nosso querer ser, da nossa dinamicidade, da nossa autotranscedência. Nas 

palavras de Fernando Savater: ”Chamamos liberdade a intervenção da vontade 

na identidade, ou também: a liberdade é o primordial dever (ser) de nosso querer 

(ser)” (2000, p. 22). A liberdade afasta a idéia de homem pronto e acabado 

desde o nascimento, antes lança-o no universo das possibilidades e, através das 

escolhas, do conquistar-se. O homem, permanentemente, transcende a si 

mesmo. 

 A idéia de transcendência na Filosofia antiga, medieval e moderna 

assumiu o significado metafísico de “substância divina”. Assim, a transcendência 

compreendia um princípio divino que extrapola a realidade sensível, mantendo 

com esta realidade uma relação de soberania. Na filosofia de Kant a 

transcendência passa a ser uma qualidade das idéias. Tal qualidade extrapola 

os dados oferecidos pela experiência e, portanto, não é alcançada pelo 

conhecimento. 
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  Na filosofia contemporânea a transcendência foi atribuída como nota 

distintiva do homem: um ser transcendente51. Principalmente no movimento 

existencialista, a transcendência caracteriza o homem como um ser capaz de 

extrapolar a sua realidade imediata. Daí falarmos em autotranscendência: “O 

homem é, antes de mais nada, aquilo que se projeta num futuro, e que tem 

consciência de estar se projetando num futuro”. (SARTRE, 1987,  p. 56)  

 Batista Mondin, intencionando uma definição de autotranscendência, 

afirma: “(...) é justamente a autotranscendência que leva o homem 

continuamente para além do que já é e possui, propondo-lhe sempre novos 

objetivos e novas conquistas” (1980, p. 304).  

 O discurso de La Boétie e o grito do menino de Andersen são um convite 

para a transcendência necessária à edificação da nossa humanidade, perceber 

as possibilidades e os limites e optar pelo que mais se aproxima do nosso 

querer-dever ser. Liberdade é a faculdade de querer-ser aquilo que ainda não 

somos, um dever-ser constitutivo do mundo com os outros. O abandono à 

liberdade aponta para o abandono do ser-mais. 

   

II.6 FUNDAMENTO DO AGIR ÉTICO: ENTRE ECO e NARCISO 

 Qual o fundamento último do agir ético? Qual a razão para as nossas 

escolhas diante da questão: como devo agir para garantir o melhor para mim e 

para os outros, no contexto em que me encontro? O que eu quero atingir com 

determinada forma de agir?  

 A tradição filosófica registra duas razões inicialmente antagônicas para 

                                                 
51 “(...) pode-se subdividir a autotranscendência em duas espécies principais: horizontal e 

vertical. Chamamos autotranscendência horizontal aquela na qual o homem efetua a superação 

de si mesmo olhando para frente, orientando-se para as coisas futuras no pensar, no querer e no 

agir. Por sua vez, chamamos de autotranscendência vertical aquela na qual o homem se ergue 

sobre si mesmo, olhando para cima e notando a própria finitude. A primeira pode ser chamada 

também de autotranscendência histórica, a segunda metafísica”.  MONDIN, 1980, pp. 263-264. 
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responder esta questão: o altruísmo e o egoísmo, ambos com variações. 

Para abordamos estas duas perspectivas recorremos à história da ninfa 

Eco e do caçador Narciso52.  Eco foi castigada por Hera a só pronunciar a última 

                                                 
52 A ninfa Eco era considerada pelo gregos como a mais tagarela habitante do Olimpo. Muitas 

vezes os deuses se entediavam e invocavam a ninfa tagarela para lhes contar toda sorte de 

histórias que fosse capaz de inventar. Zeus, freqüentemente, tirava partido das visitas de Eco, 

principalmente quando desejava escapar para uma aventura amorosa, pois a ninfa distraía a 

ciumenta Hera. Por gostar das histórias e da companhia de Eco, Hera não percebia a ausência 

de Zeus.  

 Certa vez, Zeus demorou a retornar da terra e Eco ficou sem repertório, passando a 

proferir palavras sem nexo. Hera ficou zangada e infligiu-lhe um severo castigo: desde aquele 

dia, nunca mais poderia ser a primeira a falar, somente poderia responder quando interrogada e 

nas respostas deveria limitar-se a repertir a última sílaba da última palavra do seu interpelante.  

 O sofrimento de Eco multiplicou-se quando conheceu Narciso, filho do rio-deus Celfiso e 

da ninfa Liriópe.  

 Quando criança Narciso foi apresentado ao oráculo Terésias, este exarou uma ambígua 

profecia: ”por ser tão belo, ficará imobilizado pela própria imagem por toda a eternidade”.  Sem 

compreender a profecia, mas temerosos, Celfiso e Liriópe ocultaram os espelhos de Narciso, que 

ignorava a sua beleza. 

 Quando cresceu, Narciso passava o tempo caçando e rodeado de uma multidão de 

ninfas e mortais apaixonadas por sua beleza. Entre elas estava Eco. Por causa do castigo 

infligido por Hera, a ninfa se expressava de forma confusa, sendo motivo de desprezo pelo 

caçador Narciso. 

 Na tentativa de livrar-se de Eco, Narciso passou a hostilizá-la. Eco sofria ainda mais, 

pois, mesmo sabendo que o jovem caçador não queria sua companhia, não conseguia afastar-se 

dele. A cada indelicadeza de Narciso, a ninfa refugiava-se num rochedo, passando dias 

chorando e sem se alimentar. Reduzida a “pele e osso” a ninfa perdeu sua beleza e sua voz 

continuava a repetir a última sílaba da última palavra ouvida. Zeus teve compaixão da ninfa e a 

transformou em um rochedo. Até hoje, aqueles que pronunciam algo aos pés das rochas ouvem 

os lamentos de Eco. 

 Por esse motivo, Zeus pediu a Nêmesis, deusa da vingança, que vingasse a ninfa. 

Nêmesis desceu do Olimpo, na forma de caçadora, e convenceu Narciso a segui-la até um 

suposto lugar rico em caça. 

A deusa levou o rapaz para uma clareira circundada por altas árvores e em cujo centro havia 

uma fonte de águas cristalinas e paradas. Nêmesis convidou o rapaz a curvar-se sobre a fonte, 

então Narciso contemplou a sua própria imagem e ficou deslumbrado com a coisa mais linda da 

natureza. Imobilizado pela própria imagem, permaneceu se contemplando nas águas paradas, 

enquanto Nêmesis murmurava em seu ouvido: 

“Permanecerás para sempre aqui, Narciso. Permanecerá pela eternidade afora, a contemplar a 

sua imagem, mais bela que todas as ninfas e deusas. Coração algum sofrerá mais por sua 

beleza que você agora conhece”.   

Narciso precipitou-se sobre as águas para alcançar a própria imagem e se afogou. Onde 
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sílaba da última palavra do seu interpelante, portanto Eco foi condenada a não 

expressar seus pensamentos, seus sentimentos, suas razões, proibida de dizer 

a sua palavra. Tal castigo foi a causa do desprezo de Narciso. O caçador não 

compreendia o que Eco falava. Eco era só repetição.  

 De outra sorte, Narciso, ao conhecer a própria imagem, tornou-se incapaz 

de desviar-se dela e perseguindo-a até o fundo da fonte morreu.  

 Ao examinarmos a história, identificamos em Narciso uma atitude de 

centralização exacerbada em si, bem como, em Eco uma atitude de 

centralização exacerbada no outro. Podemos considerar que tais atitudes 

independiam de suas vontades, pois não emanavam de escolhas livres, ainda 

assim tomaremos como características próprias das duas personagens. Assim, 

Narciso representa o princípio egoísta e Eco representa o princípio altruísta.  

 A história da filosofia registra, desde os seus primórdios, uma 

interpretação da autotranscedência como resultado do agir humano na direção 

do aperfeiçoamento ético e conquista da felicidade. A alegoria da caverna53, de 

Platão ou as três metamorfoses54, de Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) 

ilustram a idéia de autotranscendência como aprimoramento humano. 

 Batista Mondin sintetiza esta compreensão da interpretação egoísta da 

autotranscendência nas palavras seguintes:  

Segundo o seu modo de ver, o homem na vida 

presente acha-se em situação precária, alienada, 

decaída, inautêntica, plena de deficiências e 

misérias. Há, porém, no homem a propensão à 

liberdade da escravidão da ignorância, do medo, do 

erro, das paixões. Mas esse esforço de 

autotranscendência não quer ser alienação de si 

mesmo e emersão em algum outro ser diferente de 

                                                                                                                                                  
morreu brotou uma flor: o Narciso. Cf. htt://www.igaia.hpg.ig.com.br/2359/mito2.htm. Acessado 

em 19 de abril de 2002. 

53 A república, 2001.  

54 Assim falou Zaratrustra: um livro para todos e para ninguém. s/d, p. 43-45. 
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si. O intento de autotranscendência é reencontrar a 

si mesmo mediante a aquisição de um ser mais 

verdadeiro e mais próprio, efetuando uma atuação 

mais plena e mais completa das próprias 

possibilidades (1980, p. 265).  

 

 Esta interpretação está fundada no princípio egoísta, posto que a 

autotranscendência consiste na ação individual em busca da perfeição, da 

autorealização e felicidade individual.  

 No tocante ao princípio altruísta, a consideração do outro como 

problemática são contemporâneas. Citado por Benedito Eliseu Leite Cintra, 

Georges Gusdorf ratifica o dito: 

O racionalismo clássico recusa a outrem o direito à 

existência filosófica, ao passo que o pensamento 

contemporâneo fará da reabilitação do outrem um 

de seus temas prediletos: a simpatia, a 

comunicação das consciências, as relações do Eu e 

do Tu, como também a dialética da oposição, a luta 

pelo reconhecimento, a inveja e o ódio, definem 

hoje as dimensões de uma investigação 

empenhada em estreitar de perto a realidade 

humana (1978, p. 16). 

 

 Apontando a dimensão social da nossa existência, sua importância e seus 

condicionamentos para o nosso agir; o materialismo dialético aponta a 

autotranscendência como a busca da realização humana, aperfeiçoamento ético 

e conquista da felicidade a partir das relações do indivíduo com os seus pares, 

inseridos num contexto político, social, econômico e cultural concreto55. A 

autotranscendência, pautada numa interpretação altruísta, deseja a 

transformação das condições históricas de produção e reprodução da vida 

material e simbólica para garantir o melhor a todos. Esta interpretação chama a 

                                                 
55 A respeito da autotranscendência como resultado das transformações das condições 

políticas, sociais, econômicas e culturais ver: Karl Marx. Manifesto do Partido Comunista, 2000.  
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nossa atenção para a dimensão social da existência humana ou, nas palavras de 

Batista Mondin: “(...) o homem como ser sociável que se autotranscende” (1980, 

p. 266). 

 Aqui, cabe uma consideração quanto aos denominados, por nós, princípio 

egoísta e altruísta.  Aquele, comporta uma idéia pouco receptiva, principalmente 

quando tratamos da ética. De forma inversa, o altruísmo parece ser a própria 

expressão do universo ético.  Contudo, esta não é a nossa compreensão.  

 O termo egoísmo, formado pela primeira pessoa do singular da língua 

latina, “Ego”, acrescida do sufixo “ísmo”, que indica estado doentio (empregado 

nas ciências biológicas e da saúde), indicando alguém centrado doentiamente 

em si mesmo. Então podemos considerar que o uso corrente do termo egoísmo 

está associado ao exagerado apego aos próprios interesses e, 

conseqüentemente, à desconsideração dos interesses dos outros. Contudo, na 

Filosofia o egoísmo assume outro significado, a saber: princípio de ação cujo 

fundamento é a defesa dos próprios interesses, amor-próprio. Vale lembrar que 

o sufixo “ismo” também designa a ação partidária, adepta, aderente a uma 

doutrina, filosofia ou política. Portanto, o termo egoísmo também pode designar 

alguém que age procurando a própria felicidade crente que também contribuirá 

para a felicidade dos outros.   

 Fernando Savater assume a defesa do egoísmo, procurando resgatar o 

seu significado filosófico de amor-próprio: 

Essa noção mal-afamada suporta o descrédito da 

associabilidade: egoísta é quem se nega às 

obrigações e exigências do convívio social, 

fundamentalmente condensadas na virtude da 

solidariedade. Quem assim supõe parece esquecer, 

contudo, que o ego ou eu é uma noção socialmente 

instituída e que carece de sentido fora da 

sociedade. A comunidade social é que criou a 

instituição do eu, logo não é fácil aceitar que esta 

seja radicalmente   anti ou a-social. (...) o essencial 



 85

é que eu não sou para mim contra os outros, mas 

sim porque há outros. O apego do eu a si mesmo, à 

sua própria conservação, benefício e 

potencialização, não é algo brigado com a 

sociabilidade,   mas,   ao  contrário,  a  requer 

(2000, p. 31). 

 

 Já o termo altruísmo, no uso corrente, goza de grande prestígio. Criado 

por Augusto Comte (1798-1857), tomando por radical o termo latino alter, forjou 

o termo altruísta.  De acordo com o pensamento de Comte, o altruísmo 

caracteriza-se pela tendência ou inclinação instintiva do homem que incita-o à 

preocupação com o outro. Contudo, Comte aponta que tal inclinação deve ser 

aprimorada pela educação para combater as inclinações, também naturais do 

egoísmo56. 

 Sem pretender fazer um exame pormenorizado das orientações egoístas 

e altruístas, o exposto até o momento nos parece ser suficiente para apresentar 

os argumentos eco-narcisistas, encontrados nas palavras de Rudolf Von Ihering, 

ainda que inseridas no âmbito da Filosofia do Direito: 

Como pode o mundo existir sob o regime de 

egoísmo, que nada deseja para o mundo, mas tudo 

apenas para si mesmo?... O mundo existe por 

colocar o egoísmo a seu serviço, pagando-lhe a 

recompensa que ele deseja... (...) A 

autopreservação e a propagação do indivíduo são 

condições necessárias para a realização da 

finalidade da natureza. Como ela atinge esta 

finalidade? Despertando o egoísmo.  Ela realiza 

isso, oferecendo-lhe um prêmio caso faça o que 

deveria, a saber, prazer; e ameaça com uma 
punição se não fizer o que deveria, ou se fizer o que 

não     deveria,    a    saber    o    sofrimento    (Apud 

Morris, 2002, p. 401).  

 

                                                 
56 Cf. Battista Mondin. O homem, quem é ele?  1983. p. 116-117. 
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 Ihering identifica que o homem é essencialmente ser sociável: “Nenhuma 

vida humana existe para si... Mesmo que seja o trabalhador mais insignificante, 

ele participa de um dos seus problemas; e mesmo que não trabalhe de modo 

algum, ele ajuda com a sua fala cotidiana, porque assim mantêm vivas as 

palavras da língua que lhe foram transmitidas e, por seu turno, as transmite... “   

(Apud Moris, 2002, p. 404). 

 A vida associativa se manifesta, segundo Ihering, através das finalidades 

organizadas com o intuito de garantir a “auto-afirmação física, econômica e 

jurídica” de cada sócio. A organização de interesses é o pressuposto para a vida 

associativa. Mais ainda, se cada indivíduo existe para os seus semelhantes, a 

vida associativa consiste num fato natural:  

(...) a posição de uma pessoa no mundo depende 

de três condições, sendo que de duas delas deriva 

seu direito, e na terceira se baseia o dever dela com 

o mundo:  

(1) Eu existo para mim; 

(2) O mundo existe para mim; 

(3) Eu existo para o mundo.  

Todo o sistema de direito assenta-se nessas três 

afirmações concisas, e não apenas do direito, mas 

toda a ordem ética do mundo (...) (Apud Moris, 

2002, 402).    

 

  Daí que a vontade de assegurar ou garantir a “auto-afirmação física, 

econômica e jurídica” impele o homem a vida associativa, criando um vínculo 

sociocultural bilateral, donde o indivíduo uma vez garantindo-se, garante o outro 

também. O egoísmo, enquanto engrenador da “mecânica social” de Ihering, se 

move para um escopo comum, dessa forma o egoísmo cede lugar à 

solidariedade. Eis que os “motores” da “mecânica social” são fundados no 

egoísmo (inferiores) e na ordem moral (superiores). Aqueles, salário e coação, 

vão cedendo espaço para  estes, sentimento de dever e amor, na medida em 



 87

que a vida associativa vai se aprimorando. A diversidade de interesses e 

aspirações é concatenada por estes motores: inferiores e superiores. O egoísmo  

vai cedendo lugar para a cooperação, a solidariedade57.  

 Na organização social dos interesses e aspirações, inicialmente agimos 

movidos pelo egoísmo e transitamos ou transcendemos até a solidariedade. 

Estas idéias ganha relevo nas seguintes palavras de Ihering: 

A força que move as engrenagens da sociedade 

humana é a vontade humana; essa força que, em 

contraste com as forças da natureza, se vangloria 

de sua liberdade; mas a vontade nessa função é a 

vontade de milhões e milhões de indivíduos, a luta 

de interesses, da oposição de esforços, de 

egoísmo, de vontade própria, insubordinação, 

inércia, fraqueza, iniqüidade, crime. Não existe 

milagre maior no mundo do que disciplinar e treinar 

a vontade humana, cuja verdadeira realização em 

seu âmbito mais amplo nós abraçamos na 

sociedade mundial.  

Chamo a soma de impulsos e forças que realizam 

esse trabalho de mecânica social (...) Essa 

mecânica social é idêntica ao princípio da alavanca, 

por meio do qual a sociedade põe a vontade em 

movimento para seus próprios fins.(...) 

Existem quatro dessas alavancas. Duas delas têm o 

egoísmo como seu motivo ou pressuposto; eu as 

denomino de alavancas sociais inferiores ou 

egoístas; são a recompensa e a coerção (...) 

Opostos a essas duas estão outros dois impulsos 

que não têm o egoísmo como motivo e pressuposto 

(...) Eu os chamo de alavancas do movimento social 

superiores... ou morais ou éticas. (...) São o 

sentimento  de  dever e o sentimento de Amor 

(apud Moris, 2002, p. 405). 

                                                 
57 Conforme frisamos anteriormente, a formação do juízo moral na criança dentro da perspectiva 

piagetiana segue o mesmo movimento: partimos da heteronomia, passando a semi-autonomia e,  

por fim, chegamos a autonomia.  
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 Apesar de, inicialmente, aparentar tender para uma perspectiva narcisista, 

Ihering aponta para um desenvolvimento das motivações de nossas decisões e 

ações. Assim, um transitar entre Narciso e Eco. Apontando o princípio 

narcisístico-egoísta como alavanca inferior, o que efetivamente não torna o 

referido princípio menor, pelo contrário, realça a sua comunicação, o seu trânsito 

com o princípio eco-altruísta, haja vista que não há o superior sem o inferior. 

Somos uma dualidade: indivíduo e sociedade. A questão que se coloca é: a 

sociedade movimenta-se bem só com as alavancas inferiores?  Ou só com as 

superiores? 

 Conforme a passagem do diálogo Platônico, citada no início do capítulo, 

Aidós compreende o sentimento de pudor público, o que nos leva a questionar: 

como exercer a faculdade de querer-ser-mais-e-melhor e, concomitantemente, 

permitir que o outro também possa querer-ser-mais-e-melhor?   

 Nas idéias de Ihering, a autoafirmação do indivíduo opera-se pelo 

movimento harmonioso dos “motores inferiores”  com os “motores superiores”. O 

sentimento, a decisão e o agir respeitoso com o outro, como requisito para o 

movimento social. A autoafirmação pela confirmação do outro, a 

autotranscendência efetiva-se pela transcendência do outro, ainda que sub-

liminarmente. Esta idéia está contida na obra “Evolução do Direito”, cujo ponto 

de partida é a “Lei da Finalidade”, ou seja, o homem não se determina, não age 

motivado pelo “porquê” (causa), mas para conseguir o que deseja, motivado pelo 

“a fim de quê”. Por outras palavras, o que ainda não é, mas que desejamos que 

seja. Tais motivos se dividem em dois grupos: individuais e sociais. Apesar de 

contraditória, a centralidade da sua obra, nos fins individuais, acenam para um 

ápice da mecânica social, nos fins sociais. Eis o “calcanhar de Aquiles” da sua 

obra.  
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 A perspectiva, exclusivamente narcisista, nos remete ao Robison 

Crousué: sua solidão, sua existência, sua destinação. A solidão da ilha prescinde 

de “Diké” e de “Aidós”, pois a ausência do outro, do encontro com o outro não 

requer uma razão que dirija a vontade. Assim, bastam as alavancas ou motores 

inferiores de Ihering. Contudo, nos parece, Defoé percebe que o outro é o nosso 

espelho, nosso contraponto, nosso embatente existencial. Eis que o aborígene 

“Sexta-Feira” passa a habitar a “Ilha de Crousué” e impor “Diké” e “Aidós”. 

Depois do encontro com o aborígene, Crousué já não está só, passa a ser 

Crousué co-habitante, co-existente, companheiro de “Sexta-Feira”.  O encontro 

com o outro, no romance de Defoé, bem como no cotidiano de todo-dia, nos 

impele as “alavancas ou motores superiores” de Rudolf Von Ihering: sentimento 

de dever e amor. Muito embora Crousué não se sinta co-existente na ilha, mas 

senhor da ilha: “Dei ordem para que Sexta-Feira recolhesse todos aqueles restos 

sangrentos e lhes tocasse fogo, a fim de reduzi-los a cinzas. Vi bem que o meu 

selvagem tinha vontade de comer parte daquela carne, mas mostrei-me tão 

severo que ele não se atreveu a demonstrar os seus desejos. Além disso, dei-lhe 

claramente a entender que o mataria se o visse comer carne humana” (DEFOË, 

2002, p. 92). 

 Do encontro com o outro emerge o universo da ética, da co-existência, do 

estar junto no mundo.  

 Emmanuel Lévinas, em uma entrevista concedida ao jornal “Le Monde”58, 

em 02 de novembro de 1980, afirma: “O encontro com o outro nos oferece o 

sentido primeiro, e nesse prolongamento encontramos todos os outros. A ética é 

uma experiência decisiva“. Em seguida é Interpelado: “Ela prescreve o que deve 

ser?” e responde: “A lei é resultado do fato de ter encontrado outra pessoa. Esse 

fato implica de imediato uma responsabilidade para com ela. Essa diferença é 

uma não-indiferença” . (LE MONDE, 1990, p. 130) 
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 Aqui chegamos a temática da solidão, ou melhor, da angústia ou 

desespero existencial de estar só e condenado à morte. A existência humana é 

singular, única, incomunicável. Co-existimos, co-habitamos, podemos relatar, 

mas não partilhar a nossa existência. O encontro com o outro possibilita a 

compreensão da nossa angústia, dos nossos medos, da nossa existência. Os 

outros não são o nosso inferno, mas nosso espelho: “É banal dizer que nunca 

existimos no singular. Estamos rodeados de seres e de coisas com as quais 

mantemos relações. Pela vista, pelo tacto, pela simpatia, pelo trabalho em 

comum, estamos com os outros. Todas estes relações são transitivas. Toco um 

objeto, vejo o outro; mas não sou o outro” (LE MONDE, 1990, p. 132). 

 O termo espelho emerge da língua grega: “speculum”. O espelho 

compreende o objeto que nos permite visualizar a realidade posta diante do 

objeto. Diante do espelho, a nossa realidade é reproduzida, o que é refletido. 

Assim, extrapolando Sartre, entendemos o outro não como o nosso inferno, mas 

como o nosso espelho infernal. 

 Essa perspectiva de Emmanuel Levinas é assumida por Enrique Dussel. 

Em sua “Filosofia da Libertação”, Dussel salienta que o movimento social, o 

encontro com o outro, o estar-presente-no-mundo-com-o-outro, a auto-afirmação 

através da afirmação do outro, do ser sendo com o outro consiste em perceber:  

O pobre, o dominado, o índio massacrado, o negro 

escravo, o asiático das guerras do ópio, os judeus 

nos campos de concentração, a mulher objeto 

sexual, a criança sujeita a manipulações ideológicas 

(também a juventude, a cultura popular e o mercado 

subjugados pela publicidade) não conseguirão 

tomar como ponto de partida, pura e simplesmente, 

a “estima de si mesmo”. O oprimido, o torturado, o 

que vê ser destruída a sua carne sofredora, todos 

eles simplesmente gritam, clamando por justiça: 

                                                                                                                                                  
58  Traduzida por Nuno Ramos e publicada pela Editora Ática na série “Entrevistas do Le Monde, em 1990.  
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- Tenho fome! Não me mates! Tem compaixão de 

mim! - é o que exclamam esses infelizes.  
A origem radical de tudo não é, aqui, afirmação de 

si (do eu próprio); para isso é preciso poder refletir, 

aceitar-se como valor, descobrir-se como pessoa. 

Achamo-nos bem antes de tudo isso. estamos na 

presença do escravo que nasceu escravo e que 

nem sabe que é pessoa. Ele simplesmente grita. O 

grito - enquanto ruído, rugido, clamor, protopalavra 

ainda não articulada, interpretada de acordo com o 

seu sentido apenas por quem “tem ouvidos para 

ouvir” - indica simplesmente que alguém está 

sofrendo e que do íntimo da sua dor nos lança um 

grito, um pranto, uma súplica. É uma  “interpelação 

primitiva”. É evidente que alguém deverá possuir 

“uma resposta responsável ao apelo do outro”. É 

toda uma questão de “consciência ética” e para isso 

ele terá de afirmar a si mesmo (1995, pp. 19-20). 

 

 O termo ética, conforme salientamos anteriormente, provém do grego 

“ethos”, grafado com a vogal “eta”, que originariamente quer significar a morada 

habitual dos animais, donde hábitos ou habitat e, por conseqüência, “ethos” 

grafado com a vogal “epsílon” forja-se dentro do “ethos” grafado com a vogal 

“eta”. O “Ethos”, pertencente a uma espécie, a um povo, a uma cultura, a um 

grupo encontra limites na forma de ser habitual de cada pessoa. A ética, assim 

compreendida, consiste no encontro do “Ethos” grafado com a vogal “epsílon” 

com o “Ethos”  grafado com a vogal “eta”. Queremos tomar o termo ética como o 

encontro do homem recepcionado por uma ordem cultural, mais 

especificamente, um plexo de valores pré-existentes com os seus valores 

próprios. Nem sempre o encontro pauta-se na amistosidade, mas no conflito. 

Quando o espelho não responde ao que desejamos, passa a existir a 

possibilidade de desejarmos quebrá-lo, destruí-lo. Por vezes, a nossa negação 

pelo espelho é insuportável.  
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 O encontro dos valores éticos etônicos com os valores éticos epsilônicos 

impele o indivíduo para o engajamento ético.  

 
 
 

II.7 O ENGAJAMENTO ÉTICO-PEDAGÓGICO DO EDUCADOR 

 O poeta Mário de Andrade59 nos indaga acerca da liberdade e o sentido 

da vida humana nos seguintes versos:  

   Será que a liberdade é uma bobagem? 

   Será que o direito é uma bobagem? 

   A vida humana é que é alguma coisa 

   A mais que as ciências, artes e profissões. 

   E é nessa vida que a liberdade tem um sentido, 

                                   E o direito dos homens. 

   A liberdade não é um prêmio, é uma sanção. 

   Que há de vir 

 

 Estas também foram as grandes questões filosóficas do escritor e filósofo 

francês Jean-Paul Sartre e do movimento existencialista. Segundo o filósofo 

existencialista, estamos condenados à liberdade60. No existencialismo sartriano 

a nossa humanidade é caracterizada pela liberdade. Somos seres de liberdade e 

nossas ações são determinadas por nossas escolhas.  

A posição Sartriana, no que concerne a existência precedente da 

essência, quer significar que o homem primeiramente existe, se descobre, surge 

no mundo; e só depois se define. Portanto, o homem não é tão somente como 

ele se concebe, mas também como ele se concebe durante a existência. O 

homem constitui-se através de suas ações.  

 Assim, a liberdade e a responsabilidade diante das escolhas constitui o 

cerne do engajamento ético, isto é, só há uma atitude ética e política 

autoreferente quando efetivamos escolhas absolutamente livres com o intuito de 

                                                 
59 Poesias Completas. São Paulo: Círculo do Livro, 1976. 
60 Cf. Jean-Paul Sartre. O existencialismo é um humanismo, 1987.  
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criar a si mesmo e reinventar o mundo, conforme frisamos supra. Em Sartre, o 

homem se concebe, ou melhor, idealiza uma essência que toma como projeto de 

vida, como sua manifestação própria no mundo que não escolheu. A idéia-ação 

faz o homem. 

 Nessa mesma perspectiva, a reflexão pedagógica e filosófica em torno da 

educação, no século XX, foi marcada pela busca de autonomia do indivíduo 

diante dos determinantes sociais, econômicos e políticos, aos quais está 

exposto. Em tal contexto, de modo especial, a educação popular no Brasil 

procurou elaborar uma “pedagogia libertadora”; um pensar a prática educativa 

que colaborasse com a constituição do indivíduo autônomo, mas responsável 

socialmente e mais senhor de si. A compreensão crítica dos contextos sociais 

onde o educando está imerso foi tomada como o desafio para a educação. Aliás, 

esta tem sido historicamente a tarefa da educação popular: sensibilizar para a 

reorientação das práticas educativas, tendo em vista a emancipação do 

indivíduo.   

Com efeito, a prática educativa compreende uma série de cuidados das 

gerações precedentes sobre as gerações novas, tal qual prescreveram 

consagrados educadores: Platão, Aristóteles, Comenius, Durkheim, Rousseau. 

Assim, a nossa forma de afirmação no mundo é influenciada pelos outros, os co-

habitantes do mundo. Nossas decisões, nossos pensamentos, nossos 

sentimentos, respondem, em boa medida aos desejos da família, dos diversos 

grupos sociais que participamos.  

Não negamos a incidência das expectativas e desejos do meio social 

sobre a nossa forma de existir no mundo como um aspecto da prática educativa, 

contudo, não exclusiva.  Em tempo, há uma outra dimensão que não pode ser 

esquecida: educar compreende não apenas um fazer ou uma incidência sobre o 

outro, mas compreende também um agir intencional, um pensar a si mesmo. 
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Esse aspecto já tratamos a contento no capítulo anterior quando nos referimos à 

etimologia do termo educação. Queremos então enfatizar as implicações para a 

prática educativa que emanam da liberdade que o educando detém para 

escolher a sua forma habitual de ser no mundo,.   

Alguns educadores apontam a ausência da liberdade para constituir-se 

como homem no mundo como uma das grandes questões para a reflexão 

pedagógica. Rubem Alves, por exemplo, responsabiliza o autoritarismo pela 

passividade dos sujeitos. A escola impõe uma forma de existir no mundo que 

não encontra contestações, ensina as crianças a absorção e repetição de lições 

de tal forma que “(...) se tornam incapazes de pensar coisas diferentes. Tornam-

se ecos das receitas ensinadas e aprendidas. Tornam-se incapazes de dizer o 

diferente” (1994, p. 27).  

A educação produtora de bons hábitos, atravessou o tempo impondo-se 

como a grande empreitada pedagógica e encontra suas raízes nas proposições 

pedagógicas aristotélicas, difundidas em sua “Ética a Nicômaco”. A prática 

educativa deve estar a serviço da cidade e do Estado para produzir bons 

hàbitos. “De modo geral, poderíamos dizer que a teoria aristotélica da educação 

tentou, por um lado, especificar a noção de homem cultivado, com base em sua 

participação política, sua personalidade moral e sua capacidade criadora, e, por 

outro, examinar a noção de educação como progressão do homem desde o 

estado natural até o raciocínio, passando pelo hábito”. (HOURDAKIS, 2001, p. 

13)  

A imobilização e subordinação do indivíduo perante o grupo e a crescente 

perda de autonomia impõem ao pensar pedagógico a problemática da educação 

como instrumento de libertação do homem e promoção do seu pleno 

desenvolvimento.  
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Então, centremos a nossa reflexão na problemática da postura que o 

educador deve assumir para promover a autonomia do educando, tomando 

como ponto de partida as posições explicitadas anteriormente, nesse capítulo.  

No tocante à autonomia, partimos da contribuição piagetiana para 

enfatizá-la como uma faculdade psíquica do sujeito no processo de afirmação no 

mundo, apresentando a autonomia como um governo interno do nosso agir. 

Nesse sentido Jean Piaget61, em um dos poucos trabalhos remetidos 

diretamente para a reflexão pedagógica, defende a educação do pensamento, 

da razão e da própria lógica como condição sine qua non  para a educação da 

liberdade. Preencher a memória de conhecimentos úteis não é o essencial para 

formar homens livres, antes, é, imprescindível, formar inteligências ativas.   

Postulam, Piaget e seus seguidores, a relevância da autonomia para a 

formação do indivíduo. Salientam a autonomia como a faculdade de escolha e 

motivação própria para o pensar, agir e sentir, independente da pressão de 

castigos ou de recompensas. Assim, valoriza o indivíduo que tenha respostas 

corretas, não doadas por alguém, mas porque as formulou.   

 A partir do ideal de formação do pensamento, da razão e da própria 

lógica, defendido pelo epistemólogo genebrino, podemos vislumbrar uma 

educação voltada para a autonomia, para a formação de indivíduos livres. Nas 

palavras de Piaget “é livre o indivíduo que sabe julgar, e cujo espírito crítico, 

sentido da experiência e necessidade de coerência lógica, se colocam ao serviço 

de uma razão autônoma, comum a todos os indivíduos e que não depende de 

nenhuma autoridade externa”.(PIAGET, 1998, p. 82 ) 

Quanto à liberdade, partindo da reflexão de Etienne de La Boétie, 

apontamos como um atributo humano, uma dimensão da nossa humanidade que 

pode ou não ser exercida. Ainda, como o autor do “Discurso da Servidão 

                                                 
61 Jean Piaget. Sobre a pedagogia, 1998. 
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Voluntária” identificamos como uma das causas dos homens alienarem a sua 

liberdade, o costume social, entendido como a prática social reinteirada pelo 

grupo que atribui valor à servidão. Detectamos um aspecto digno de reflexão 

pedagógica: ensinamos a subserviência e não a liberdade.  

 Ferdinand Röhr, refletindo a multidimensionalidade do pedagógico, elegeu 

três dimensões da educação, a saber: axiológica, epistemológica e ética com as 

idéias regulativas de integralidade, verdade e liberdade para orientar o seu 

pensar. No tocante à dimensão ética e à idéia de liberdade como partícipes das 

dimensões pedagógicas anteriores, “Constata-se uma especificidade do ético 

que justifica abordá-lo enquanto dimensão própria do pedagógico. É a relação 

que se estabelece entre o conhecimento ético e a pessoa que o reconhece como 

verdadeiro. Uma vez identificada a participação de um conhecimento ético da 

verdade, o homem não pode mais se distanciar dele, sem se perder de si 

mesmo. Em outras palavras, a verdade ética nos compromete com ela”. (mimeo, 

06)  

 O conhecimento, ou melhor, o reconhecimento do outro como ser digno 

de respeito, de consideração, de amizade nos compromete e impele a atitudes 

pautadas nesse reconhecimento. Aquele que apreende e compreende Aidós e 

Diké fica compelido a modificar o seu pensar, seu sentir, seu agir. 

 Assim, o engajamento ético fundado em Aidós e Diké  impele o educador 

a posturas éticas diante do educando,  até mesmo a contestar o direito e a moral 

socialmente estabelecida. O engajamento ético-pedagógico, assim 

compreendemos, constitui um nível de autonomia de pensamento, de sentimento 

e de ação que reclama o exercício da liberdade por parte do educador, no 

sentido de efetuar escolhas atentas ao melhor para os educandos e coerente 

com o seu projeto de vida profissional.   

 Então, se considerarmos que a prática educativa constitui-se numa 

decorrência da nossa incompletude, do nosso inacabamento e que a ética, por 
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sua vez, consiste num processo autopoético de edificação das nossas razões no 

mundo, a partir dos nossos encontros com os outros, podemos entender o 

engajamento ético-pedagógico como a empreitada dos educadores no sentido 

de favorecer a humanização através do respeito à autonomia e liberdade dos 

educandos.  

 



 CAPÍTULO III  
A Pedagogia Libertadora de Paulo Freire 

 
Mude, mas mude devagar, 

Porque a direção é mais importante que a velocidade.  

 
Clarice Lispector – Água Viva 

 
          Neste capítulo iremos abordar os fundamentos epistemológicos, 

antropológicos, sociológicos, políticos e didático-metodológicos contidos nas 

proposições pedagógicas de Paulo Freire, bem como a concepção de educação 

problematizadora. O estudo dos fundamentos esclarecerá as bases de sua 

pedagogia e, por conseqüência, ampliará a compreensão de educação 

problematizadora. Cabe notar que a elaboração de proposições pedagógicas 

emerge não só de um arcabouço teórico, mas principalmente da prática 

educativa vivenciada pelo proponente. Assim, antes mesmo de abordamos os 

aspectos conceituais, apontaremos alguns dados biográficos e esboçaremos 

notas acerca do contexto formativo das proposições pedagógicas freireanas. 

Não pretendemos tão somente repetir o já dito, ou fazê-lo de outra forma, mas 

salientar alguns dados e notas marginais, pouco abordados ou analisados nas 

diversas biografias do autor em tela62, a partir do já dito, escrito e divulgado. 

Com efeito, apenas uma questão de relevo.  

 
 

III.1 DADOS BIOGRÁFICOS E NOTAS HISTÓRICAS SOBRE PAULO FREIRE 

 O termo contexto, oriundo do latim contexto, significa o modo pelo qual 

as idéias de um texto estão concatenadas, encadeadas, articuladas, constituindo 

o texto.  Assim, todo texto emerge de um contexto. Por extensão, ao estudarmos  

 

                                                 
62 Biografias de Paulo Freire, ver Moacir Gadotti. Paulo Freire: uma biobibliografia, 1996; 

Pensamento pedagógico  brasileiro, 1995; História das  idéias  pedagógicas, 1997.  
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os escritos de Paulo Freire devemos deter o olhar também para os contextos 

em que se formaram. Em “Ação Cultural para a Liberdade”, o educador 

pernambucano convida à leitura dos contextos em que suas proposições 

pedagógicas e práticas educativas se forjaram: “A compreensão crítica de minha 

prática no Brasil, até março de 1964, por exemplo, exige a compreensão daquele 

contexto. Minha prática, enquanto social, não me pertencia. Daí que não seja 

possível entender a prática que tive, em toda a sua extensão, sem a inteligência 

do clima histórico em que se deu” (ACL, 1982, pp. 17-18) 

 Sendo dessa forma, compreendida a relevância da contextualização das 

proposições pedagógicas de Freire, a seguir, procuraremos situar, através de 

notas históricas e de dados biográficos, as circunstâncias em que surgiram.  

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no 

bairro de Casa Amarela, uma das regiões mais pobres da cidade do Recife63, 

filho de Joaquim Temístocles Freire, oficial da polícia militar de Pernambuco, e 

Edeltrudes Neves Freire.  Sua primeira alfabetizadora foi a mãe, dona Tudinha, 

que o ensina a escrever as primeiras palavras com gravetos no quintal de casa. 

Em 1931, devido aos reflexos da Crise de 1929, sua família mudou-se para a 

cidade do Jaboatão, hoje Jaboatão dos Guararapes, passando a residir no Morro 

da Saúde, hoje Rua Virgílio Lamenha Lins, 74.  onde permaneceu até 1941. Este 

período  em  Jaboatão  foi  designado  por Paulo Freire como  “segundo exílio”64.  

 

 

 

 
63 Nos escritos de Freire encontramos diversas passagens de apego ao Recife. Uma declaração 

de apego encontramos em “Recife Sempre” , escrito em 1969, em Santiago-CHI e publicado pelo 

próprio Freire e Sérgio Guimarães. Aprendendo com a própria história, 1987. pp. 153-160. 
64 Cf. nota de Ana Maria de Araújo Freire. In Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e 

outros escritos, 2000. pp. 51.  
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Ao rememorar o “segundo exílio”, Paulo Freire faz referência ao Morro da 

Saúde e as impressões que esta experiência deixaram em sua vida:  

Foi assim que, numa tarde chuvosa em Recife, céu 

escuro, cor de chumbo, fui a Jaboatão, à procura da 

minha infância. Se, no Recife chovia, em Jaboatão, 

conhecida como  “pinico do céu”, nem se fala. Foi 

sob a chuva forte que visitei o Morro da Saúde 

onde, menino, vivi. Parei em frente à casa em que 

morei. A casa em que meu pai morreu no fim da 

tarde de 21 de outubro de 1934. “Revi” o gramado 

extenso que havia na época em frente à casa, onde 

jogavamos futebol. “Revi” as mangueiras, suas 

frondes verdes, Revi os pés, meus pés enlameados, 

subindo o morro correndo, o corpo ensopado. Tive 

diante de mim, como numa tela, meu pai morrendo, 

minha mãe estupefata, a família perdendo-se em 

dor (PE, 2001, p. 31). 

  

 A título de informações atuais, o Morro da Saúde foi calçado em 1984, 

algumas das suas mangueiras cortadas para construção da quadra de esportes 

da Escola Moderna Piaget, sediada nos nº 26, 37, 53 do Morro. 

 Em 1943 ingressou na Faculdade de Direito do Recife, posteriormente 

integrada à Universidade Federal do Recife, hoje Universidade Federal de 

Pernambuco65. Em 1944, casou-se com Elza Maia Costa de Oliveira (1916-

1986)66, com quem teve cinco filhos67.  

 
65 Em 11 de agosto de 1946 a Faculdade de Direito do Recife, a Escola de Engenharia de 

Pernambuco, a Faculdade de Medicina do Recife, a Escola de Odontologia e Farmácia, a Escola 

de Belas Artes de Pernambuco e a Faculdade de Filosofia do Recife são reunidas para constituir 

a Universidade do Recife (UR). Posteriormente, em 1956, passa a ser designada Universidade 

Federal de Pernambuco, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, integrando o conjunto 

de instituições federais de ensino superior. 
66 Elza era professora primária e exerceu influência sobre Paulo Freire para os estudos mais 

sistemáticos sobre a educação. Eliete Maria Santiago apresentou um trabalho intitulado 

“Presença de Elza Freire em Paulo Freire”, por ocasião do III Colóquio Internacional Paulo Freire. 

Recife, 19-21 de setembro de 2001. In: Centro Paulo Freire, 2000. 
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 De 1947 a 1954 ocupou o cargo de Diretor do setor de Educação e 

Cultura do Serviço Social da Indústria - SESI e, posteriormente, de 1954-1957, o 

cargo de Superintendente. Durante as suas “experiências sesianas”68 tomou 

contato com a educação de Jovens e adultos e com a problemática educacional 

em nível local e nacional.  

A experiência no SESI foi marcante, conforme as palavras do educador 

pernambucano, por ocasião de palestra pronunciada, no Recife, em fevereiro de 

1997, em evento promovido pelo Serviço Social da Indústria69: 

Seria difícil iniciar minha conversa sem referir-me à 

minha experiência de trabalho adquirida no SESI, 

ao longo de dez anos, que constituiu – 

indiscutivelmente – uma fase inspiradora de um de 

meus livros, onde discuto essa passagem, por mim 

denominada de ‘tempo fundante’, quer dizer, um 

tempo que funda e por isso se abre à profundidade. 

 (...) 

Nos tempos do SESI, lá ficava à tarde em razão 

muitas vezes de problemas ocorridos nas escolas. 

Interessante que pensava no acontecido e buscava 

na leitura pedagógica respostas a situações reais, 

procurando uma explicação para um fato concreto 

vivenciado; é uma forma bastante concreta de 

estudar” (SESI, s.d., p. 03. grifo nosso). 

 

 

                                                                                                                                                  
67 Sobre a convivência de Freire com os filhos ver: Cristina Heiniger Freire. “Convivência com 

meus pais” In Educação e Atualidade brasileira, 2001. pp. 77-81. 
68 Conferência proferida em fevereiro de 1997, em Recife-PE. SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIAL. Mudar é difícil, mas é possível. Recife, s/d.  
69 Posteriormente, Ana Maria Araújo Freire publicou em Pedagogia dos sonhos possíveis. São 

Paulo: UNESP, 2001.  
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 Com efeito, esta “fase inspiradora” de um de seus livros, supracitada, 

refere-se à obra “Pedagogia do Oprimido”.  O Próprio Freire nos diz:  

Isso tudo me serviu demasiado. Em quinze dias 

escrevi os três primeiros capítulos de a “Pedagogia 

do Oprimido”.  O 4º foi-me mais trabalhoso; passei 

um mês nele. Mas eu tinha de tal maneira uma 

convivência com a temática que aquilo saiu como 

está no livro. 

Tenho vontade , às vezes, de fazer uma leitura sui 

generis daquela publicação, grifando as páginas e 

indicando, por exemplo, o que isto tem a ver com as 

conversas que tive no SESI em determinada época. 

Do contexto do livro e de minhas experiências 

emergem, em minhas reflexões, muitas coisas que 

eu vivi, mas passaram despercebidas naquele 

período70  (SESI, s.d., p. 05). 

 

Durante o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, sediado no Rio 

de Janeiro, de 06 a 16 de julho de 1958, apresentou o trabalho intitulado: “A 

Educação de Adultos e as Populações Marginais: o problema dos mocambos”. A 

relevância deste trabalho consiste em defender que a alfabetização dos adultos 

não deve ser somente o aprendizado de letras, palavras e frases e sim 

fundamentar-se no dia-a-dia dos educandos. Para Freire, a alfabetização deve 

levar o adulto a conhecer os problemas que enfrenta e o estimular a participar da 

vida social e política de seu meio. Dentro desta perspectiva, Ana Maria Araújo 

Freire aponta: “Sua pedagogia continha a percepção clara da cotidianidade 

discriminatória da nossa sociedade (...). Apontava soluções de superação das 

condições vigentes, avançadas para a época, dentro de uma concepção mais  

 

 

 
70 Ver também Cartas a Cristina, 1994. 
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ampla e mais progressista: a educação como um ato político” (Apud 

GADOTTI, 1996, p. 36). 

No nosso entender esta é a grande contribuição do pensar freireano para 

a Pedagogia: pensar a educação como um ato político. Em geral, a educação 

consiste no trabalho de reprodução da estrutura econômica, social, política e 

cultural, de onde emerge71. Nas sociedades divididas em classes sociais, a 

educação tanto pode servir como instrumento de reprodução da ideologia 

dominante ou como instrumento de tomada de consciência política das 

massas72.  Contudo, de forma indubitável, a prática educativa compreende um 

trabalho de produção e reprodução do mundo e do homem a partir da cultura. 

Esta dimensão esteve presente nos escritos freireanos, ainda que o próprio 

educador tenha algumas autocríticas:  

Em meus primeiros trabalhos, não fiz quase 

nenhuma referência ao caráter político da 

educação. Mais ainda, não me referi, tampouco, ao 

problema das classes sociais, nem à luta de classes 

(...). Esta dívida refere-se ao fato de não ter dito 

essas coisas e reconhecer, também, que só não o 

fiz porque estava ideologizado, era ingênuo como 

um pequeno-burguês intelectual (EM,1979,  p. 43). 

 

 No pensamento freireano, tão importante quanto ler e escrever,é ler e  

escrever a vida humana no mundo com as próprias palavras. Algo próximo da 

perspectiva nietzschiniana: “De tudo o que se escreve, aprecio somente o que 

alguém escrever com o seu próprio sangue (...)” (NIETZSCHE, s.d., p. 56). 

Importa notar que a perspectiva política, histórica, existencial das 

proposições de Freire está marcada pelo movimento existencialista.  

 

 
71 Cf. P.Bourdieu & J. C.Passeron A reprodução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 
72 Antônio Gramsci. Os intelectuais orgânicos e a organização da cultural, 1978 
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Poder escrever a própria vida constituiu a grande tônica das 

proposições pedagógicas de Freire e indica a sua aproximação com o 

movimento existencialista. Encontrar no mundo as palavras com as quais o 

mundo, a história, o futuro, a existência pode ser escrita, vivida, significada. Se o 

trabalho humano é capaz de modificar a natureza, criando uma segunda 

natureza edificada pelos homens, a saber: a cultura, então, como é possível 

negar a possibilidade de interferir naquilo que é produto das realizações do 

homem? Eis a questão política que Freire apresenta para a reflexão pedagógica.  

 Há um esforço freireano em pensar a prática educativa, o trabalho 

educativo com as categorias da filosofia existencialista em suas diversas 

orientações. Num primeiro momento, a influência da filosofia existencial mística, 

de Gabriel Marcel e Karl Jaspers, foi patente.  

Ao comentar o cenário filosófico contemporâneo, mais especificamente 

quanto às influências neo-humanistas, Antônio Joaquim Severino afirma: 

É na esfera de influência do humanismo 

existencialista que se encontra a matriz filosófica 

educacional do pensador e educador Paulo Reglus 

Freire (...) A questão dos fundamentos filosóficos da 

obra de Paulo Freire é uma questão complexa e até 

mesmo polêmica. Isto se explica pelo próprio 

contexto de sua formação, pelo caráter prático de 

sua proposta pedagógica e pela multiplicidade de 

influencias que sofreu. No entanto, a linha matriz 

dessa inspiração parece mesmo proveniente do 

existencialismo cristão, sob as formulações de 

Jaspers e Marcel, à luz do qual recebe e reelabora 

elementos inspiradores provenientes de outras 

vertentes - personalismo mounierista, vitalismo 

orteguiano, culturalismo, sociologismo  

 

mannheimiano, nacional-desenvolvimentismo-

isebiano,   fenomenologia    e    hegelianismo  

(1997, p. 132).      
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A polêmica, a qual o autor se refere, consiste nas críticas empreendidas 

ao pensamento freireano, principalmente por Vanilda Pereira Paiva73, no livro 

“Paulo Freire e o nacional-desenvolvimentismo”, quanto à ligação de Freire ao 

pensamento isebiano e, conseqüentemente, ao nacional-desenvolvimentista. 

Outra crítica empreendida consiste no ecletismo das fontes freireanas.  

Ainda que discordemos da citada autora, há uma análise por ela 

empreendida que merece ser considerada. A autora estabelece a articulação do 

pensamento freireano com a ideologia isebiana: crítica ao imperialismo e defesa 

do nacional-desenvolvimentismo. Entre os postulados da ideologia Nacional-

Desenvolvimentista encontramos a defesa da democracia participativa, pautada 

na social-democracia. Assim, efetivamente, os primeiros escritos de Freire 

contêm idéias da ideologia isebiana, tais como: educação para a participação, 

educação democratizante, educação para o crescimento econômico e 

desenvolvimento social, fortalecimento do Estado nacional via mobilização das 

classes populares, desenvolvimento faseológico.   

De fato, Paulo Freire responde aos problemas do seu tempo com as 

respostas possíveis no seu tempo. O nacional-desenvolvimentismo, naquele 

momento, constituía uma resposta possível, entre outras. Ao concordarmos com 

a vinculação do pensar freireano com tal ideologia não estamos ratificando    que  

 

 

as proposições pedagógicas de Paulo Freire se prestaram, naquela época, como 

instrumento de manipulação dos governos populistas.   

 
73 Ver ainda Vanilda Paiva Educação popular e educação de adultos, 1987. Também: Sílvia 

Maria Manfredi. Política: educação popular, 1978; e Nicanor Palhares Sá. Política educacional e 

populismo no Brasil. São Paulo, 1979. 
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Importa notar que o nacional-desenvolvimentismo, enquanto ideologia 

de alguns setores das classes dominantes emergiu no cenário político brasileiro 

na Revolução de 1930. O processo de “Substituição das Importações”, imposto 

pela crise da bolsa de Nova York, em 1929, bem como pelas dificuldades 

impostas pela I Grande Guerra Mundial, ensejou o abandono do modelo “Agro-

Exportador”, até então vigente no país74. Enquanto ideologia do Estado 

brasileiro, o nacional-desenvolvimentismo favoreceu a consolidação de 

movimentos e líderes políticos populistas, tais como Getúlio Vargas, Juscelino 

Kubistchek, Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Goulart, Carlos Lacerda. O 

nacional-desenvolvimentismo e o populismo figuraram hegemonicamente na 

política brasileira em meados da década de 50, resistindo até 1964, quando 

foram expurgados pelo golpe de Estado. Tal ideologia orientou a ação do Estado 

para a industrialização e urbanização da sociedade brasileira, ainda que 

assegurando estruturas próprias do período anterior, manifestando o caráter 

transitório da vida econômica, social e política do país. A rigor, o Golpe Militar de 

1964, no Brasil, consolidou o incremento do Capitalismo no país e está inserido 

num contexto mais amplo de golpes de Estado que se sucederam na América 

Latina nas décadas de 60, com intuito de impor o capitalismo financeiro aos 

países subdesenvolvidos, marcados pelo nacionalismo e populismo.   

Dessa forma, entendemos que o nacional-desenvolvimentismo constituía 

a própria ideologia do Estado brasileiro no período que se estende de 1930 a 

1964 e o ISEB, órgão estatal de divulgação dessa ideologia hegemônica entre  a  

 

intelectualidade do país. A gênese das idéias de Freire estão inseridas no tempo 

e no espaço de hegemonia isebiana e do nacional-desenvolvimentista com suas 

variações, logo contém elementos desse tempo e espaço contextualizado. 

 
74 Celso Furtado. A Formação Econômica do Brasil, 1989.  
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Ainda, Daniel Pécaut, citado por José Eustáquio Romão, afirma: “o Iseb 

começou pelo nacional-desenvolvimentismo [...], continuou com o nacionalismo 

populista e terminou com o nacionalismo marxista”. (EAB,  2001, p.  XXXII)  

Vanilda Paiva ainda apresenta uma outra crítica que julgamos 

impertinente: Paulo Freire tomado como um educador populista e suas 

proposições pedagógicas como um instrumento de manipulação das classes 

populares.   

Convém notarmos, tal como o faz Afonso Celso Scocuglia, no trabalho 

intitulado: “A progressão do pensamento político-pedagógico de Paulo Freire”75, 

que:  

(...) a práxis político-pedagógica freireana serviu 

muito mais à mobilização, à organização, à difícil 

batalha pela representatividade e pela cidadania 

das camadas populares do que à manipulação, 

típica dos populismos. O verdadeiro pânico causado 

em parte significativa das elites diante da 

multiplicação dos grupos que levavam suas 

propostas alfabetizadoras em frente - permeadas 

por uma “conscientização” que, com maior ou 

menor grau democrático ou manipulador, obtinha 

resultados práticos, inclusive em termos 

quantitativos -, demonstrava a positividade de uma 

ação pedagógica politicamente solidária aos 

interesses populares, tidos como desestabilizadores  

 

da “ordem” e do “progresso” (da minoria). Por outro 

ângulo, demonstrava que naquilo que era 

considerado “perigoso e subversivo” pela minoria, 

residia aquilo que era positivo e progressista para a 

maioria dos subcidadãos de “segunda e terceira 

 
75  Reelaboração das teses contidas no livro A história das idéias de Paulo Freire e a atual crise 

de paradigmas, 1999, publicadas em Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana 

en el siglo XXI no site  
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classes”. Se a proposta pedagógica de Freire 

continha equívocos e sua postura política convivia 

com o populismo, defendendo o 

nacionaldesenvolvimentismo, o concreto é que sua 

prisão e o seu exílio forçado por mais de quinze 

anos evidenciaram um “poder” político veiculado 

pelas práticas educativas ligadas às raízes e aos 

conhecimentos populares. (2002, p. 325-326) 

 

Assim, apesar de concordarmos com a perspectiva de análise da 

vinculação da produção freireana ao contexto histórico, logo ao nacional-

desenvolvimentismo com suas variações, não podemos ratificar diversas 

conclusões da citada autora, tais como: “Remetido às origens, Paulo Freire ainda 

diz algo através de suas fontes” (2000, p.29).  

Tal como entendemos e pelas razões que apresentamos, Freire não deve 

ser tomado como educador populista e manipulador. Com efeito, discordamos, 

pois o nosso educador empreendeu um esforço para articular a prática educativa 

com a produção sociocultural material e simbólica das condições de vida do 

homem do seu tempo. É importante notar que a escrita freireana expressa uma 

reflexão pedagógica pautada nas condições de vida dos homens e das mulheres 

do seu tempo e espaço. Há, pois, na sua reflexão pedagógica, uma articulação 

com a sua temporalidade, sua espacialidade, enfim, com sua radicalidade. Mais 

ainda, a sua prática educativa e reflexão pedagógica extrapolam  o    âmbito   da  

 

 

 

educação formal76, tendo como ponto de partida as experiências educativas dos 

movimentos populares e políticos. Mais ainda, suas proposições pedagógicas 

 
76 Concordamos com Moacir Gadotti quanto a não-exclusividade das proposições pedagógicas 

de Freire para a educação informal. “(...) ainda existem muitos intérpretes de Freire que pensam 
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incitam para mudança das condições de vida do homem nordestino, brasileiro, 

“terceiromundistas”, inclusive pela alteração do status quo vigente.   

Vale lembrar que o chamado “pacto populista” desejava garantir vez, mas 

não atribuir voz ao povo, contudo quanto mais o povo participa, mais reinvidica 

voz. Dessa forma, o “pacto populista”, em sua essência, contém uma 

contradição que remete a sua superação. A perspectiva freireana, nos parece, 

não contempla a manutenção do status quo através da negação da voz, antes 

atenta contra o “pacto populista”.                          

Todo pensar humano consiste numa síntese do já pensado e, nesse 

sentido, toda a razão é histórica. Não podemos, e não queremos nesse trabalho, 

aprisionar o pensamento do autor em classificações teóricas e didáticas. Ao 

identificar possíveis influências estamos apenas tentando situar a obra do autor 

dentro de um conjunto mais amplo de idéias, marcadas pela sua temporalidade e 

espacialidade, com o intuito de melhor apreendê-las.  As referências e as fontes 

teóricas de Freire são algo diferente do pensar freireano, este constitui uma nova 

forma de abordagem do mundo a partir de uma  abordagem  anterior.  Nesse 

sentido, Clarice Lispector nos  ensina:  “Ouve, ouve o silêncio. O que falo nunca 

é o que eu te falo e sim uma outra coisa. Capta essa coisa que me escapa e  no  

 

entanto vivo dela e estou à tona de brilhante escuridão. Um instante me leva 

insensivelmente a outro e o tema atemático vai se desenrolando sem plano, mas 

geométrico como as figuras sucessivas num calidoscópio” (1998. p. 14). 

 
que ele ocupou-se apenas da educação popular informal. Ele dedicou um grande período da sua 

vida trabalhando na assessoria aos sistemas educacionais das ex-colônias portuguesas na 

África. Um dos primeiros artigos publicados por Paulo Freire é sobre a “escola primária” e o mais 

antigo trabalho escrito que temos notícias no Instituto Paulo Freire, datado de 1955, fala de como 

se deve organizar a participação dos pais na escola, seja pública, seja privada”.  Paulo Freire: 

uma biobibliografia, 1996. p. 76.  
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 Retomando a temática da presença do Existencialismo em Freire, 

entendemos que tal empreendimento filosófico denota a reação do seu 

humanismo contra o reducionismo da educação às estruturas sociopolíticas, 

expressa pela compreensão funcionalista da educação, até então vigente, de 

modo especial à sociologia da educação, inspirada em Émile Durkheim e da 

filosofia essencialista.     

Inicialmente, afirmamos que o discurso pedagógico emerge da 

compreensão de homem e de mundo associada à compreensão de sua 

destinação no mundo.  Em Paulo Freire, o homem é concebido como um ser-no-

mundo, utilizando uma expressão técnica da filosofia existencialista, presente já 

nos primeiros trabalhos do educador em tela.  A destinação humana também é 

um situar-se no mundo, posto que o homem é um ser-em-projeto, construtor da 

própria identidade e destinação.  

 Entre 1954-58, lecionou História da Educação na Escola de Serviço Social 

do Recife. Em 1959 defendeu a tese: “Educação e atualidade brasileira”, em 

concurso público para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola 

de Belas Artes de Pernambuco. 

 Ana Maria Araújo Freire, em seu trabalho: A trajetória de Paulo Freire, 

atesta que:  

 Em fins de 1959, prestou concurso e obteve o título 

de Doutor em Filosofia e História da Educação, 

defendendo a tese ‘Educação e atualidade 

brasileira’. Esta titularidade assegurou-lhe, através 

da  Portaria nº  30,  de  30  de  novembro  de  1960,  

 

assinada pelo Reitor João Alfredo da Costa Lima, a 

nomeação de professor efetivo (nível 17) de 

Filosofia e História da Educação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do 

Recife, tendo tomado posse em 02 de janeiro de 

1961. 
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No ano seguinte, pela Portaria nº. 37, de 14 de 

agosto de 1961, assinada pelo mesmo reitor, foi-lhe 

também conferido o certificado de Livre-Docente da 

cadeira de História e Filosofia da Educação da 

Escola de Belas Artes de Pernambuco, uma vez 

que o concurso tinha lhe dado, por força da lei 

vigente, além do título de Doutor, o de Livre-

Docente”  (1996, p. 34). 

 

         Ao comentar a participação de Paulo Freire no concurso para a cátedra de 

História e Filosofia da Educação e a obtenção do segundo lugar no citado 

concurso, Paulo Rosas77. afirma que: “O concurso e a derrota representaram 

eventos singularmente importantes. Em primeiro lugar, porque a preparação 

para o concurso o obrigou a organizar e sistematizar suas idéias. [...] Em 

segundo lugar, por ter sido a perda da cátedra que lhe propiciou assumir o SEC 

e dedicar-se ao MCP” (2001, p. 68). Tal episódio, segundo Paulo Rosas, ganhou 

a mesma interpretação por parte de Paulo Freire: “Perdi a cátedra e ganhei a 

vida”. (Apud Rosas, 2001, p. 69, nota nº 63). Com estes relatos, desejamos 

realçar que a elaboração da obra freireana, como toda e qualquer obra humana, 

responde as nossas projeções e, simultaneamente, as contingências da nossa 

história de vida, marcadas pelo nosso tempo e nosso espaço.  Se tomarmos     o  

 

conjunto da obra freireana como uma contribuição viva e vivificada para a 

reflexão pedagógica, devemos considerar os encontros e desencontros da 

própria história de vida de Paulo Freire para compreendê-la.  

Ainda em 1960, participou da criação do Movimento de Cultura Popular – 

MCP, pelo então prefeito do Recife, Miguel Arraes de Alencar. Freire foi diretor 

 
77 Paulo Rosas, em um depoimento intitulado “Recife: cultura e participação (1950-1964)”, parte 

integrante da edição da tese de Paulo Freire, oferece algumas informações relevantes para a 
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da Divisão de Pesquisas. No interior do MCP militavam católicos entusiastas 

de Medellín e da nascente teologia da libertação, comunistas marxista-leninistas, 

protestantes renovados, de modo especial, membros das igrejas batistas.  Desse 

modo, a efervescência quanto à direção e velocidade da alfabetização das 

classes populares era intensa.  

Virgínia Bessa noticia que  

A partir das palavras geradoras povo, voto, vida, 

saúde, pão, os autores da cartilha apresentavam 

aos alfabetizandos frases feitas, tais como “o voto 

pertence ao povo”, ou “o povo sem casa vive nos 

mocambos”. Imediatamente, Freire se opôs a tal 

proposta, que retirava dos alfabetizandos a tarefa 

de compor, eles mesmos, as frases que lhes 

fizessem sentido. Para o educador, mensagens 

prontas, fossem oriundas do pensamento de 

esquerda ou de direita, provocavam sempre um 

“efeito domesticador”  (s.d., p. 372).  

 

Em 1962, assumiu a direção do Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade do Recife. À frente do referido serviço de extensão, organizou os 

primeiros trabalho de alfabetização de adultos. Neste mesmo ano teve início a 

campanha: “De pé no chão também se aprende a ler”, na cidade de Angicos, Rio 

Grande do Norte.  

 

 

Tal experiência rendeu diversas críticas ao método de alfabetização e a 

Freire. O método de alfabetização foi tomado por diversos setores como 

manipulador e “comunizante” do povo.    

 
compreensão do magistério superior na década de 50. Educação e atualidade brasileira, 2001. 

pp. 49-65.  
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Aqui se faz imperioso notar que desde o início de sua prática educativa, 

os trabalhos de alfabetização e pesquisas procuraram caracterizar a 

alfabetização como um processo mais amplo que a técnica de dominar sinais 

gráficos ou elaborar frases. Em Freire, alfabetização é um processo simultâneo 

entre domínio da técnica de codificação gráfica e fonética com a conscientização 

da condição humana no tempo e no espaço. Alfabetizar-se é tomar consciência 

da condição social em que estamos inseridos.  

Daí o esforço por criar uma nova maneira de alfabetizar, em que os 

sujeitos da relação educativa procuram compreender as circunstâncias históricas 

de sua própria vida, através da codificação e decodificação das situações 

representadas por palavras, estas entendidas como representações de seus 

pensamentos e sentimentos. Além da elaboração de palavras e frases 

pronunciadas – através de sons corporalmente produzidos através do aparelho 

fonador – e escritas – através de um sistema gráfico convencional de sinais, 

importa relacioná-las com o contexto concreto a que se referem. Há um forte 

componente de intencionalidade, evidenciado pelo esforço por desvelar à 

causalidade existente no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, identificamos na reflexão pedagógica freireana a regularidade do 

pensar a prática educativa, para além do espaço escolar, desde a publicação de 

“A Educação de Adultos e as Populações Marginais: o problema dos mocambos” 

até a “Pedagogia da Esperança”. Refletir a prática educativa enquanto trabalho 

de produção simbólica da vida humana. 

 

 

Em 1963, foi designado conselheiro estadual de educação pelo 

governador do Estado, Miguel Arraes de Alencar. Ocupou o cargo até 20 de abril 

de 1964, quando foi exonerado, por força do decreto nº. 942,  assinado pelo 
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Vice-Governador Paulo Pessoa Guerra. Ainda em 1963, foi designado pelo 

Ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, presidente da Comissão de 

Cultura Popular e posteriormente assumiu a coordenação do Programa Nacional 

de Alfabetização - PNA. 

 Por força do regime ditatorial militar instituído no Brasil, Paulo Freire foi 

obrigado a procurar exílio nas embaixadas no Rio de Janeiro. A seguir 

transcreveremos trechos da denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar, 

contra Paulo Freire, perante a Auditoria Militar da 7ª Região, sediada em Recife, 

extraída do Jornal Utopia78: 

Como diretor do Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade do Recife e Diretor do Programa 

Nacional de Alfabetização de Adultos, este 

denunciado, que fôra candidato do Sr. Miguel 

Arraes, é responsabilizado no referido IPM, como o 

promotor das “mesas redondas”, semelhantes aos 

“circulos de cultura”, em substituição às aulas 

tradicionais, “mesas” que visavam a “politização” de 

muitos brasileiros, no sentido subversivo do Partido 

Comunista Brasileiro, politização éra a meta do 

mesmo denunciado, como ficou demonstrado. [...] 

A seleção dos componentes da Equipe do SEC, 

realizada por este denunciado evidenciou, à 

sociedade, sua destinação: meta política favorável 

às “Reformas de Base” e o Endosso às “Bandeiras” 

ou “Slogans” do Partido Comunista  do Brasil. [...] 

O Movimento de Cultura Popular, praticando deste 

modo, por “abnegados alfabetizadores” éra Órgão 

atuante da “comunização” do Estado de 

 
78 informativo do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas. Recife: nº 05, nov/dez, 2001. pp. 

04. A lei citada na denúcia é a Lei nº. 1.802, de 05 de janeiro 1953. Publicada no DOU em 08 de 

janeiro de 1953. Define os crimes contra o estado e a ordem política e social, e da outras 

providências. Ver também Afonso Celso Scocuglia. Histórias inéditas da educação popular: do 

sistema Paulo Freire aos IPMs da ditadura, 2000.  
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Pernambuco, sendo certo que a “Alfabetização 

de Adultos” passou ao primeiro plano, como 

instrumento inequívoco do Partido Comunista para 

a conquista do poder.   

Ainda o denunciado referido fez da “Rádio da 

Universidade” veículo da subversão, como bem 

denuncia os “scripts” dos programas transmitidos e 

anexados ao IPM; bem como testemunhas. 

Enfim, este denunciado Paulo Reglus N. Freire, 

como diretor do Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade, fez desta entidade trampolim para o 

“Programa Nacional de Alfabetização de Adultos” 

que através de ambos e com a colaboração da 

“Rádio da Universidade” empenhou-se 

despudoradamente, com dinheiros públicos, na 

ampliação do esquema político do Presidente 

deposto e das Raízes do Partido Comunista. [...] 

Nesta condições, como se verifica dos fatos 

apurados mo I.P. M. procedido e que estabelece as 

bases para esta denúncia, fátos em que ressalta o 

proselitismo e a orientada subversão de todos eles, 

que incorreram nas penas do art. 2º, III da Lei n. 

1.802 de 5 de janeiro de 1953 – Lei de Segurança 

Nacional – é, por isto, oferecida a presente 

denúncia, afim de que, citados os referidos 

denunciados e ouvidas as testemunhas arroladas, 

com ciência desta Promotoria, venha ser apurada a 

Verdade ocorrida e aplicada a Lei de Segurança 

Nacional (Centro Paulo Freire de Estudos e 

Pesquisas, Informativo nº 5, 2001, p. 4. SIC).     

   

Em setembro de 1964 exilou-se na Bolívia. Entretanto, dentro do contexto 

de golpes militares que incidiram sobre diversos Estados latino-americanos na 

década de 60, em 02 de novembro de 1964, na denominada “Revolução 

Restauradora”, o presidente da Bolívia, Victor Paz Estenssoro, foi derrubado 

pelo general René Portunho. Dessa forma, mais uma vez é obrigado a exilar-se, 
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agora no Chile, em novembro de 1964. Esta fase é testemunhada por Cristina 

Freire que relata: “Nós ficamos com a mãe, em Recife, enquanto o pai 

organizava a ida da família. Assim foi. Em 1965, chegamos em Santiago de 

Chile, para onde o pai tinha ido, após rápida passagem pela Bolívia” (EAB, 2001, 

p. 80). 

 No Chile, lecionou na Universidade Católica de Santiago e trabalhando 

como assessor do Instituto do Desarollo Agropecuário e do Ministério da 

Educação, também atuou como consultor da UNESCO perante o Instituto de 

Capacitación e Investigación en Reforma Agrária do Chile. Permaneceu no Chile 

até abril de 1969, quando se deu a queda de Salvador Allende.  

Durante o exílio no Chile, entre 1967-69, escreveu sua obra mais 

conhecida: "Pedagogia do Oprimido", apresentando os principais conceitos e 

compreensões das suas proposições pedagógicas, entre os quais destaca-se:  

"educação problematizadora" como alternativa à "educação bancária". Esta, 

reprodutora da opressão, é denunciada por impedir que homens e mulheres 

identifiquem a "situação concreta de opressão" em que estão imersos e 

vislumbrem a superação da opressão.  A “Pedagogia do Oprimido” toma como 

foco central da reflexão da "educação problematizadora", entendida como a 

prática educativa participativa e comprometida com a superação da opressão. Ë 

uma situação gnosiológica em que educador e educando dirigem sua 

cognoscência  sobre  o  objeto  cognoscível  que  os  mediatiza,  possibilitando  a  

 

descoberta do homem e do mundo, a tomada de consciência da natureza, da 

cultura e da história. Assim, Freire enfatiza que o processo de aquisição da 

escrita e da leitura compreende, entre outras coisas, também o processo de 

conscientização.  
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De abril de 1969 a fevereiro de 1970 lecionou na Universidade de 

Harvard.   

Em 1970 mudou-se para Genebra e nos 10 anos seguintes, atuou como 

consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial de 

Igrejas. Também lecionou na Universidade de Genebra e com outros fundou o 

Instituto de Ação Cultural – IDAC, sediado em Genebra.  

A expressão “Ação Cultural” no conjunto das proposições pedagógicas 

freireanas merece relevo especial, pois consiste na inserção e intervenção 

humana nos domínios da criação cultural. Ao tomar consciência do contexto 

temporal e espacial em que está inserido, percebendo os domínios da natureza 

e da cultura, o homem passa a intervir sobre a natureza e a cultura produzindo 

mais cultura, por vezes, contrapondo-se a uma cultura dominante ou contra a 

aculturação.   

Tal compreensão de ação cultural ensejou na década de 70 a participação 

de Freire em programas de alfabetização em alguns países africanos: Tanzânia, 

Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Quênia. Igualmente em 

alguns países latino-americanos: Nicarágua, São Tomé e Príncipe, Granada. 

Este período é marcado pela expressiva transformação de sua reflexão 

pedagógica, motivada sobremaneira pelas experiências vividas na África e na 

América Latina.  

O livro de Paulo Freire “Cartas a Guiné-Bissau” manifesta estas 

transformações no refletir a prática educativa. Podemos  dividir  o  citado livro em  

 

dois momentos: o primeiro, constituído por reflexões de Freire, e o momento 

seguinte, composto por cartas remetidas por Paulo Freire a Mário Cabral, 

comissário de educação e aos membros da Comissão Coordenadora dos 

trabalhos de alfabetização da Guiné-Bissau. Mário Cabral e sua comissão de 
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alfabetização tentavam implementar as proposições pedagógicas de Freire na 

campanha nacional de libertação.  

Alguns elementos relevantes para a compreensão desse escrito freireano 

consistem na compreensão do local onde a experiência de alfabetização ocorre. 

A Guiné-Bissau da década de 70 compreendia uma recém-proclamada república 

africana, liberta do Estado português. Deve ser considerado ainda que esta 

população constituiu-se por mais de vinte grupos étnicos diferentes, logo a 

diversidade cultural era imensa: línguas, religiões, costumes. Na época tentava-

se consolidar a língua creole, língua falada por 45% da população e constituída 

pelo português, acrescido de contribuições das diversas línguas vividas no país 

(Bessa, s/d: 377). As dificuldades com a língua, já na fase de planejamento da 

experiência na Guiné-Bissau, constituíam um aspecto que já era atentado pelo 

próprio Freire, em carta a Mário Cabral, datada de 28 de julho de 1975: 

“Finalmente, entre outros tantos aspectos que vêm sendo discutidos por nós e a 

que não fiz referência na carta de hoje, há um outro que nos preocupa: o 

lingüístico.” (CGB, 1978, p. 102)  

Virgínia Bessa noticia que dos 26.000 que participaram dos círculos de 

cultura, pouquíssimos transformaram-se em alfabetizados. Assim, do ponto de 

vista da efetividade da alfabetização a experiência na Guiné-Bissau não atingiu 

resultados satisfatórios. Talvez, em função disso, a experiência tem sido muito 

criticada, principalmente entre os educadores americanos, e por isso algumas 

considerações  sejam  necessárias,  tais como as feitas por Virgínia Bessa:  

 

“Freire recebeu inúmeras críticas. Foi ainda acusado de tentar impor aos países 

africanos uma visão de mundo ocidental, alheia à cultura local, pressupondo um 

‘universalismo’ de seu método. Tais críticas, porém, não levaram em 

consideração dois fatores: a insuficiência de recursos materiais e a ausência de 
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militantes treinados que pudessem levar a cabo a campanha” (BESSA: s.d., p. 

377).  

Em 1980, antes mesmo de retornar definitivamente ao Brasil, mais uma 

vez contribui relevantemente para a democratização da sociedade brasileira 

participando da fundação do Partido dos Trabalhadores – PT, através de uma 

procuração outorgada a Moacir Gadotti.  

Em 1989, tornou-se Secretário de Educação no Município de São Paulo, 

durante a gestão da prefeita Luíza Erundina, do Partido dos Trabalhadores. 

Durante seu mandato, fez um grande esforço na implementação de movimentos 

de alfabetização e de revisão curricular. Assim, Paulo Freire, além da militância 

nas comissões de educação do Partido dos Trabalhadores, passou a atuar 

diretamente numa gestão petista. Ao ser interpelado quanto à proposta 

pedagógica do PT, respondeu: “Apesar de me saber um educador petista – aderi 

ao PT quando ainda me achava na Europa – não gostaria de dar à minha 

resposta a cor do discurso de quem fala em nome de meus companheiros. Sem 

pretender, de maneira nenhuma, dar a impressão de ser personalista, prefiro 

falar um pouco de como penso, convencido de que, substantivamente, me 

coloco no horizonte de aspirações do PT” (EC, 2001, p. 27).  

 Paulo Freire faleceu no dia 02 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de 

um infarto agudo do miocárdio. Nas palavras de Dada Maheshananda:  

Em 2 de maio de 1997 um professor brasileiro muito 

doce  e de fala suave  morreu  de  ataque  cardíaco.  

 

No seu funeral na manhã seguinte em São Paulo, 

eu estava me debatendo com muitas ironias e 

paradoxos sobre a vida de Paulo Freire. Mais de 

trezentos proeminentes membros da Esquerda do 

Brasil se reuniram para deixar suas últimas 

saudações para um homem gentil que era 

conhecido como um revolucionário.  
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Seu caixão estava envolto com a bandeira 

nacional verde e amarela junto a uma outra 

bandeira vermelha e branca de um militante do 

Partido dos Trabalhadores. [...] Logo que o padre 

terminou de dizer os últimos ritos, as pessoas 

calmamente cantaram a famosa canção de Geraldo 

Vandré que Freire amava: “Vem, vamos embora, 

que esperar não é saber, Quem sabe faz a hora não 

espera acontecer”.  

 

  

III.2 FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE 

          Como já assumimos anteriormente, toda prática educativa está pautada 

em um conjunto de compreensões de homem e de mundo, bem como de 

destinação humana no mundo. Assim, compreendemos que a reflexão 

pedagógica emerge da reflexão antropológica, sociológica e ética em torno da 

prática educativa. Tais compreensões constituem os fundamentos das 

proposições pedagógicas e são entendidas como a base ou alicerce que 

sustenta as proposições ou, dito de outra forma, a informação primária e 

elementar para a compreensão das proposições pedagógicas. 

 

 
III.2.1 FUNDAMENTO GNOSIOLÓGICO-EPISTEMOLÓGICO 
         Sendo o conhecimento o mediador dos sujeitos na prática educativa, a 

compreensão de conhecimento constitui uma dimensão basilar para a apreensão  

 

das proposições pedagógicas. De modo especial, nas proposições pedagógicas 

de Paulo Freire, dado que o conhecimento é tomado como o ato interativo do 

sujeito com o objeto, cognoscência sobre o próprio sujeito e sobre os outros 

sujeitos e o mundo. Em Freire há uma reflexão gnosiológica própria.  
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          Gnosiologia ou gnoseologia, também denominada Filosofia do 

Conhecimento, compreende a reflexão filosófica em torno do conhecimento 

humano; do grego gnosi, que significa conhecimento e logia verbo, palavra, 

discurso. Desse modo, podemos compreender a gnosiologia como a reflexão 

filosófica em torno das possibilidades de conhecimento considerando a origem, a 

essência, as formas e o valor. 

          Nas proposições pedagógicas freireanas o conhecimento é 

problematizado, quanto à sua origem, como processo dialógico. Quanto à 

essência, Freire evidencia o caráter social e político do conhecimento, tomando-

o como produto da atividade cultural do homem. Ao tratar das formas de 

conhecimento, percebemos que há um trânsito entre saber científico-filosófico e 

saber popular. O valor conferido ao conhecimento consiste em tomá-lo como 

encontro histórico-dialético das subjetividades humanas sobre a realidade 

objetiva. 

          O diálogo, uma das principais categorias das proposições freireanas, 

manifesta a condição de produção do conhecimento. O encontro de intenções de 

apreensão da realidade compreende a essência do diálogo. “Existir 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por 

sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 

pronunciar. (...) O diálogo é este encontro dos homens mediatizados pelo 

mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (PO 

1987, p. 78) 

  

Assim, o conhecimento em Freire emana da situação relacional dos 

homens. Daí emerge a compreensão do conhecimento como essencialmente 

sendo produto das relações sociais, histórica e culturalmente estabelecidas. Os 

contextos sociais, econômicos, políticos e culturais sugestionam as formas 
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possíveis de conhecimento. A historicidade do conhecimento confere 

provisoriedade e, por conseqüência, mutabilidade ao conhecimento, sempre 

superável, posto que é histórico. Aqui, intervêm os fundamentos sociopolíticos 

de suas proposições: os homens são seres que produzem o conhecimento a 

partir dos seus condicionamentos sociais.  

 Eis então que assume o diálogo em torno do mundo como uma pauta na 

radicalidade do sujeito cognoscente. O tempo e o espaço, bem como a forma 

como os homens se relacionam, estabelecem formas diferentes de 

conhecimento. As proposições pedagógicas de Freire transitam entre o saber 

científico-filosófico e o saber popular, o saber dominante e o saber dominado, o 

saber opressor e o saber oprimido. O trânsito entre estas formas de saber está 

diretamente relacionado com a posição que os sujeitos cognoscentes ocupam, 

social e epistemicamente.  

A teoria do conhecimento que sistematizamos, a 

partir do pensamento freireano, se consubstancia 

como um esforço de recuperação de estrutura 

dialética inerente ao processo de percepção da 

realidade. Mais ainda, como avivamento da 

estrutura anadialética do conhecimento, por radicar 

numa atividade específica de sujeitos humanos, de 

seres humanos como corpos conscientes que se 

confrontam dialogicamente. Deste modo, já não 

pode haver apenas a subjetividade cognoscente, 

nem a objetividade sem relação com os sujeitos, 

mas esforço de distanciamento e integração com a  

 

realidade. Se o conhecimento se caracteriza pela 

constante e progressiva tomada de consciência da 

nossa relação com a realidade, na tentativa de 

desvelamento dos nexos que interligam as 

parcialidades integrantes da totalidade, pela 

codificação simbólica do real, na superação do 

nível de simples “doxa” ou aparência, não é pelo 
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“lógos”, pela razão separada da prática social 

consciente sobre o real que alcançaremos o nível 

da conscientização. (OLIVEIRA, 1988, p. 337) 

 

Nos primeiros escritos de Freire ele evidencia a relação do sujeito 

cognoscente com o objeto cognoscível e com outros sujeitos cognoscentes.  Ao 

refletir a atuação do agrônomo-extencionista-educador, concebe Freire o 

conhecimento, pela via da negação, afirmando o que não é conhecimento: 

“Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer que seja o 

nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em 

objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que o outro lhe dá ou impõe”. 

(ExC, p. 27).  Para Freire, o conhecimento consiste na intervenção humana no 

mundo: 

O conhecimento, pelo contrário, exige uma 

presença curiosa do sujeito em face do mundo. 

Requer sua ação transformadora sobre a realidade. 

(...) Implica em invenção e reinvenção. Reclama a 

reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de 

conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, 

ao reconhecer-se assim, percebe o como de seu 

conhecer e os condicionamentos a que está 

submetido seu ato”. (ExC, p. 27)    

 

 Aqui, emerge uma outra categoria importante do pensar freireano: a 

criticidade, que deve reger o ato de conhecer.  Ao   estabelecer  uma   diferença  

 

entre o homem e os demais animais, o educador pernambucano enfatiza a 

reflexibilidade do conhecimento humano que busca, além da constatação da 

realidade, a identificação das múltiplas relações e inter-relações existentes na 

realidade. 
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 Tal busca incide não apenas sobre os objetos cognoscíveis, mas 

também sobre os sujeitos cognoscentes. Ao mesmo tempo em que o homem 

busca os “por quês” do mundo, perquire-se sobre as relações que estabelece 

com estes “por quês”; o significado de sua presença no mundo. Nesse sentido, 

vale salientar as colocações feitas por Freire ao estabelecer “considerações em 

torno do ato de estudar”79: “Esta postura crítica, fundamental, indispensável ao 

ato de estudar, requer de quem a ele se dedica: a) que assuma o papel de 

sujeito deste ato (...) b) que o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente 

ao mundo”. (ACL, 1982, pp.10-11).  

 Ao tratar dessa categoria, José Hailton Bezerra Lyra afirma: “Conforme 

Paulo Freire, à proporção que o homem age sobre a realidade objetiva em que 

se encontra e toma consciência de atuar sobre ela, assumindo-a como objeto do 

próprio conhecimento e, ao mesmo tempo, procurando responder aos desafios 

dela emanados, cada vez mais as relações homem-mundo são plenas de 

“criticidade”. (1979, p. 43, grifo nosso).  

Da criticidade do ato de conhecer, no pensamento pedagógico de Freire,  

emerge mais uma categoria relevante: a conscientização.  Esta categoria do 

pensar freireano, por sua vez, está concatenada com o método dialético 

assumido  por  Freire  para  abordar  a    prática    educativa   e    produzir    suas  

 

proposições pedagógicas. No capítulo seguinte, retomaremos estas duas últimas 

categorias abordadas.  

Por fim, Freire valoriza o conhecimento como encontro das subjetividades, 

ou melhor, o conhecimento como intersubjetividades: “Daí que a função 

gnosiológica não possa ficar reduzida à simples relação do sujeito cognoscente 
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com o objeto cognoscível. Sem relação comunicativa entre sujeitos 

cognoscentes em torno do objeto cognoscível desapareceria o ato cognoscitivo” 

(ExC, p. 65). O valor humanista é atribuído pelo educador pernambucano ao 

conhecimento como produtor de encontro, solidariedade, comunhão entre os 

sujeitos cognoscentes, entre os homens.   

 
III.2.2 FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO-FILOSÓFICO 
 
         Já adiantamos que o discurso pedagógico emerge da compreensão de 

homem e de mundo, bem como da compreensão de destinação humana no 

mundo. Assim, ao examinarmos as proposições pedagógicas de Paulo Freire, 

buscaremos, como um relevante ponto de partida, a concepção de homem 

freireana, isto é, o fundamento antropológico das suas proposições pedagógicas. 

         Em um artigo publicado na Revista Paz e Terra80, em 1969, Paulo Freire 

chama a atenção dos leitores para o fato de “não poder existir uma teoria 

pedagógica, que implica em fins e meios da ação educativa, que esteja isenta de 

um conceito de homem e de mundo”. 

Sendo assim, já nos primeiros escritos freireanos, encontramos uma 

concepção de homem existencial, não-limitado aos condicionantes do tempo e 

do espaço. Freire aponta a vocação ontológica dos homens e das mulheres para  

 

“ser-mais” através da superação dos condicionantes espaciais e temporais. Tal 

movimento do homem no mundo estabelece a vida cultural e a participação na 

história.  A situação existencial ou o “estar-presente-no-mundo”, quando 

refletida, propicia a tomada de consciência da temporalidade, espacialidade e as 

 
79  Título do primeiro texto que integra a obra: ”Ação cultural para a liberdade e outros escritos”, 

1982. pp. 09-12. Inicialmente este texto escrito em 1968, no Chile, e dirigiu-se aos participantes 

de um seminário nacional sobre educação e reforma agrária.  
80  Paulo Freire. O papel da educação na humanização. Revista Paz e Terra 09, 120-134, out, 

1969.  
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possibilidades de transcendência humana. “A possibilidade humana de existir 

- forma acrescida de ser – mais do que viver, faz do homem um ser 

eminentemente relacional. Estando nele, pode também sair dele.” (EAB, 2001, p. 

10)    

O homem interpreta a realidade e age em função dessa interpretação, 

logo, a atuação humana e humanizante no mundo emerge dos aspectos da 

realidade – homens e mundo – estruturados e significados por cada homem de 

forma coletiva. É no âmbito da cultura que o homem se forma, enquanto 

humano, e confere significado humano às suas intervenções no mundo.  

No primeiro capítulo, enfatizamos que o homem, biologicamente 

considerado, constitui uma base natural sobre a qual a cultura edifica a 

humanidade. Este processo de transposição da hominização para a 

humanização emerge também da prática educativa. Aliás, a educabilidade 

constitui nota distintiva do homem. No pensar freireano, o homem é um ser 

educador e educável:  

(...) diferente dos outros animais, que são apenas 

inacabados, mas não são históricos, os homens se 

sabem inacabados. Têm a consciência de sua 

inconclusão. Aí se encontram as raízes da 

educação mesma, como manisfestação 

exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos 

homens e na consciência que dela têm. Daí que 

seja   a    educação   um   quefazer       permanente.  

 

 

Permanente na razão da inconclusão dos homens e 

do devenir da realidade.  (PO, 1987, p. 73) 

 

 O homem educável e educador, posto que inconcluso, histórico e cultural, 

produz práticas educativas dialeticamente, isto é, produz conhecimento numa 

relação sujeito-objeto mediada pela consciência de si e do mundo. 
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Permanentemente constitui-se e constitui o mundo através de suas relações. 

Há uma unidade dialética em que o sujeito está vinculado ao objeto e o objeto ao 

sujeito, teoria à prática e prática à teoria, homem ao mundo e mundo ao homem.  

O homem é um corpo consciente. Sua consciência, 

“intencionada” ao mundo, é sempre consciência de 

em permanente desapego até a realidade. Daí que 

seja próprio do homem estar constantes relações 

com o mundo. Relações em que a subjetividade, 

que toma corpo na objetividade, constitui, com esta, 

uma unidade dialética, onde se gera um conhecer 

solidário com o agir e vice-versa. Por istomesmo é 

que as explicações unilateralmente subjetivista e 

objetivista, que rompem esta dialetização, 

dicotomizando o indicotomizável, não são capazes 

de compreênde-lo. (ExC, pp. 74-75) 

 

 Além de educador e educável, relacional, histórico e cultural, o homem é 

concebido por Freire como um ser transcendente. Ciente de sua finitude e da 

imediatabilidade do mundo e de seu corpo, que percebendo a temporalidade de 

sua existência, procura respostas para tais desafios, significando a sua presença 

no mundo. A percepção humana de sua extrapolação da natureza, por ser um 

ser também cultural, permite transitar entre o passado, o presente e o futuro 

dialeticamente, cognoscivelmente, historicamente. Daí a vocação a 

transcendência, ao ser mais.  

  

 

III.2.3 FUNDAMENTO DIDÁTICO METODOLÓGICO 

Diversos e reconhecidos trabalhos sobre o Método Paulo Freire já foram 

publicados e, assim sendo, não pretendemos reproduzi-los aqui81. Entretanto, 

 
81 Entre outros temos: Carlos Rodrigues Brandão. O que é o método Paulo Freire, 1981. Lauro 

de Oliveira Lima. Tecnologia, educação e democracia: educação no processo de superação do 

subdesenvolvimento, 1965. Aurenice Cardoso. Conscientização e alfabetização: uma visão 
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faz-se mister buscar a compreensão dos princípios norteadores deste Método.  

Desejamos apreender algumas notas do que dá sustento didático e 

metodológico ao pensar freireano, no tocante ao ato de ensinar e aprender. 

Paulo Freire se inseriu na história do pensamento pedagógico nacional e 

mundial por meio da concepção de educação popular que propôs, de modo 

especial, pelo “Método Paulo Freire de Alfabetização”. 

O contexto em que as proposições pedagógicas, pertinentes ao método, 

emergem está marcado pela opressão, massificação, exclusão, pobreza e 

miséria material e cultural do povo do Nordeste brasileiro. E, por ser assim, a 

proposição de um método de alfabetização contrário às concepções elitistas e 

massificadoras vigentes está pautada num conjunto de princípios orientadores 

da sua reflexão pedagógica. Tal proposição compreende uma concepção de 

homem e de mundo, uma compreensão de destinação humana no mundo, de 

conhecimento, de prática educativa, na perspectiva do homem nordestino 

explorado, pobre e ignorante.  

Aqui, recorremos à reflexão de Allan Kardec e encontramos uma 

perspectiva gnosiológica relevante para a problematização do método:    “uma  

 

mesma pergunta tem respostas diferentes a partir de pontos diferentes de 

apreciação”82. Freire pensa a educação a partir do não-proprietário, do não-

detentor da língua culta e padrão, do não-sabedor da própria condição de mestre 

e aprendiz, do ignorante da História, da Política, da Economia, da Sociologia, da 

Antropologia, da “Filosofia do aprender e ensinar”. Sua proposta é pensar a 

 
prática do sistema Paulo Freire de educação de adultos. In Osmar Fávero. (org.) Cultura popular; 

educação popular. Memória dos anos 60. 1983. pp. 161-172.; Sonia Couto Souza Feitosa. 

Método Paulo Freire: princípios e práticas de uma concepção popular de educação. (1999). 

Faculdade de Educação da USP (dissertação de Mestrado)  
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prática a partir de um “locus” diferenciado: o tempo e o espaço dos 

subalternos, oprimidos, espoliados, explorados. Assim, as suas respostas aos 

problemas educacionais estão marcados pelo seu ponto de vista: a educação 

pensada e vivida pelos subalternos, oprimidos, espoliados, explorados. 

Nas palavras de Carlos Rodrigues Brandão:  

A questão é que Paulo Freire não propôs um 

método entre outros. Um método psicopedagógico 

diferente e ( quem sabe?) melhor. Antes de fazer 

isso ele investiu aos brandos com uma educação 

contra outras. Por isso, depois de falar contra que 

educação a sua se apresenta e como é a educação 

em que crê, é preciso dizer contra que tipo de 

Mundo ele acredita em um outro, e por que crê que 

a educação que reinventa pode ser um instrumento 

a mais no trabalho de os homens criarem, 

transformando este que aí está. (1981, pp.15-16) 
 

 Concordamos com o autor supra, pois o chamado “Método Paulo Freire 

de Alfabetização” é uma decorrência da compreensão freireana de educação, 

prática educativa, homem, mundo e destinação humana no mundo. Tal anuência 

decorre do exame dos fatos ocorridos em torno do chamado “Método Paulo 

Freire de Alfabetização”. Inicialmente, o método foi utilizado na cidade potiguar 

de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1962 na campanha "De Pé no Chão  

 

Também se Aprende a Ler", sob a coordenação de Moacir de Góis. O contexto, 

sócio, político e econômico da experiência, permitiu uma contra-educação de 

jovens e adultos, ou melhor, uma forma diferente da até então vigente.  Nas 

proposições pedagógicas de Freire a problemática central da existência humana 

consiste na construção de sentidos para a história, ou melhor, a compreensão de 

destinação humana no mundo. Constatando o “tido” e o “vivido” e a partir de 

 
82 O livro dos Espíritos. Trad. Salvador Gentile. 107º ed. Araras: IDE, 1997.   
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instrumentais oferecidos pela cultura, entre eles a leitura e a escrita, o homem 

pode redimensionar o sentido de sua existência.  

Assim, entendemos porque o analfabeto adulto, de uma forma ou de 

outra, sempre é detentor de um sistema de representações da realidade, bem 

como de códigos de comunicação que não é necessariamente a comunicação 

escrita. Portanto, o analfabeto adulto é detentor de saberes já consolidados 

pelas experiências sociais e individuais. Aprender e apreender, construir e 

reconstruir novas representações ou significações para o real e o cotidiano 

expressa o cerne da proposta metodológica de Paulo Freire. A aquisição da 

técnica de leitura e escrita, entendidas como instrumentais novos de 

comunicação, está vinculada a uma releitura que parte e retorna ao real e 

cotidiano do analfabeto ou alfabetizando adulto.  

Lauro de Oliveira Lima, após observar as experiências de aplicação do 

chamado “Método Paulo Freire de Alfabetização”, em Brasília, no início dos anos 

60, produziu um ensaio83 em torno do referido método onde considera que a 

tomada de consciência decorre da instrumentalização do alfabetizando com a 

leitura e a escrita: “A consciência crítica (que substitui a consciência mágica) 

tende para a mobilidade crescente que tem como instrumento natural a utilização  

 

da leitura, porta de entrada em nôvo mundo cultural simbolizado pela linguagem 

escrita” (1965, p. 176) 

Devemos considerar, portanto, que o “Método Paulo Freire de 

Alfabetização” foi concebido para alfabetizar adultos e comportar três grandes 

dimensões, a saber: a dimensão social: que constata as desigualdades sociais 

e suas razões, bem como a relevância da prática educativa como 

 
83 Ensaio não intitulado que constituí o apêndice ao livro Tecnologia, educação e democracia: 

educação no processo de superação do subdesenvolvimento, 1965. pp. 175-196.  
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instrumentalizadora da intervenção humana para a manutenção ou 

transformação das desiguadades; a dimensão política: o direito de saber, o 

direito à educação que jovens e adultos detém e o dever do Estado e da 

sociedade em oferecer oportunidades de aprendizagem a todos, 

independentemente da idade, sexo, cor, credo, orientação filosófica, política ou 

sexual; e, por conseqüência,  a dimensão pedagógica: uma reflexão dos meios 

e instrumentos que viabilizam o ensino e a aprendizagem de jovens e adultos, 

em seus aspectos psicológicos e sociais, capaz de formar homens inventores, 

interventores e senhores. 

Aqui, adentramos no terreno da metodologia, uma decorrência da 

didática. Entendemos o termo metodologia como o estudo dos procedimentos, 

técnicas e meios estabelecidos a partir de aportes teóricos emergentes das 

diversas Ciências e Filosofia para fazer algo. No grego, méthodos: meta 

“através, em seguida” e hodós “caminho”. Dessa forma, método é o caminho 

para alcançarmos uma meta estabelecida e, por sua vez, metodologia o estudo, 

a palavra sobre o método.   

Quando perquirimos acerca do “Método Paulo Freire de Alfabetização” 

estamos perguntando sobre o embasamento teórico que justifica o método de 

alfabetização proposto pelo educador pernambucano.  Usando outras palavras, 

perguntamos  sobre  as  metas   estabelecidas  e    as  razões  das  escolhas  de  

 

determinados procedimentos para alcançar tais metas. Freire estabelece alguns 

princípios norteadores para alcançar uma prática educativa capaz de ensinar a 

técnica da leitura e da escrita e, ao mesmo tempo, conscientizar a leitura e a 

escrita do real e cotidiano, são eles:  
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 Não-autoritarismo epistemológico ou “ninguém educa ninguém”.84 

(dimensão social) 

 Politicidade ou Não-Neutralidade do ato educativo ou “ninguém se educa a si 

mesmo”.85 (dimensão política) 

 dialogicidade do ato educativo ou “Os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”.86 (dimensão pedagógica) 

  A proposição metodológica freireana considera inicialmente a prática 

educativa como diálogo dos saberes do educando e do educador. Assim, o 

educador deve estudar a realidade dos educandos, ou seja, considerar a fala 

dos educandos como condição sine qua non  para a organização dos 

conhecimentos ou conteúdos. A organização dos conhecimentos ou conteúdos 

constitui a principal manifestação da fala do educador. Tal consideração dos 

conhecimentos dos educandos favorece a identificação dos “Temas Geradores” 

que emergem da problematização das práticas cotidianas e vivenciais dos 

educandos. Assim, a eleição dos conteúdos de ensino é resultado de um diálogo 

entre o tempo e o espaço do educador e o tempo e o espaço do educando.  

Tal como saliente Lauro de Oliveira Lima: 

A técnica proposta pelo formulador do processo 

consiste em fazer a alfabetização decorrer de um 

processo  de  substituição  de  elementos  reais  por  

 

elementos simbólicos: primeiro figurados (cartazes), 

depois verbalizados oralmente (discussão). Para, 

finalmente, chegar a fase de sinais escritos 

padronizados (leitura), seqüência inversa à utilizada 

para as crianças, em que a leitura figura como 

elemento instrumental de construção e 

enriquecimento dos círculos de representação 

 
84 Pedagogia do Oprimido. 1987. pp. 68 e ss.   
85 Iden Ibidem.  
86 Iden Ibidem. 
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mentais. No adulto, já existindo, 

abundantemente, estas representações, o problema 

está em fazê-las figuradas e significadas a fim de 

permitir maior operacionalidade psicológica, só 

possível através de símbolos e sinais. (1965, p. 

176)  

 

Em um momento anterior, nesse capítulo, apresentamos algumas 

considerações quanto à concepção de conhecimento, ou melhor, quanto aos 

fundamentos gnosiológicos e epistemológicos das proposições freireanas. 

Agora, pretendemos  articulá-las com a forma de produzir novos conhecimentos 

e, por que não, de reproduzi-los. Cada indivíduo envolvido na ação educativa 

dispõe, em si mesmo, dos conteúdos necessários para compreender novos 

conteúdos.  

A relação educativa em Freire é horizontal. Educador e educando se 

posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. Elimina-se a relação de 

autoridade no que diz respeito à detenção do conhecimento, viabiliza o exercício 

da crítica como condição mínima para a conscientização de ambos. Aqui, 

queremos salientar, por ser oportuno e imperioso, que a dialogicidade na relação 

educativa não expurga a autoridade do educador, este continua exercendo 

autoridade. O educador desempenha um papel relevante no que diz respeito à 

condução da prática educativa. A crítica efetivada por Freire as práticas 

opressoras  dos  educadores  incide , justamente,   no fundamento  autoritarismo  

 

 

epistemológico, ou seja, a autoridade do educador fundada na suposição de que 

este detém todo o conhecimento e que o educando é objeto da sua ação.  

Com efeito, o educador participa da relação educativa com papéis 

específicos e definidos, entre eles: a condução ou coordenação das atividades, a 
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organização formal dos conhecimentos a serem trabalhados, a disciplina, a 

avaliação da aprendizagem dos educandos.  

Entendemos que a crítica ao autoritarismo epistemológico não destitui ou 

dispensa o educador do exercício da autoridade.  

Igualmente, as proposições pedagógicas de Freire remetem 

fundamentalmente para a inserção do educando na realidade econômica, social 

e política, ciente do seu potencial  transformador das relações sociais.   

O diálogo dos homens entre si e com o real e o cotidiano torna consciente 

a capacidade produtora e transformadora da cultura. A identificação das relações 

sociais como um diálogo dos homens com a natureza e a cultura remete a 

instrumentalização para este diálogo, pois aprender é compreender a realidade e 

apreender os instrumentos de intervenção sobre a realidade, conferindo-lhe 

sentidos. 

Assim, o princípio da não-neutralidade da prática educativa ou da 

politicidade da educação consiste na compreensão do real e cotidiano como 

signicados atribuídos socialmente e, na mesma medida, das possibilidades e 

limites de significação e resignificação que emerge da ação humana sobre a 

realidade.  

A compreensão da realidade cultural, erguida sobre a realidade natural, 

como o espaço de possibilidades de invenções e intervenções humanas. A não-

neutralidade da prática educativa consiste, justamente, em expurgar a 

compreensão fatalista, mítica e mágica da  realidade,  apontando  a  causalidade  

 

dos fatos e a análise crítica da realidade, apresentada como imutável e 

determinada.  

O “Método Paulo Freire de Alfabetização” toma a ação humana como 

causa da modificação da natureza e criadora da cultura. Logo, a leitura e a 
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escrita do mundo ocorre através da ação dos homens e pode ser manifesta, 

inclusive, pela leitura da linguagem escrita.   

Tal princípio dirige-se para a superação da visão ingênua ou mítica da 

realidade, redutora dos homens à condição de servos, destituídos de vontade e 

liberdade. Na mesma medida, combate às práticas epistemológicas e 

pedagógicas autoritárias.  

E, justamente no tocante à postura do educador, que assume o princípio 

da não-neutralidade da prática educativa, é que encontramos uma crítica 

empreendida por José Carlos Libâneo87 dirigida a chamada “Pedagogia 

Libertadora” e, por conseqüência, a Paulo Freire, tomado como principal 

expoente da referida pedagogia, e que julgamos impertinente. Segundo Libâneo, 

a valorização do saber agir em detrimento dos demais  

(...) tem levado, ora à neutralidade da prática 

docente que valoriza um professor ausente, ora a 

um compromisso pessoal político ou religioso tão 

envolvente que dissolve a especificidade do ensino 

escolar – o saber e o saber fazer. 

É deste último tema que pretendo partir e a razão é 

a seguinte: o admirável esforço para se colocar em 

evidência o significado político da educação trouxe 

consigo a separação entre o saber/saber fazer e o 

saber ser, fragmentando o pedagógico, o técnico e 

o político na ação pedagógica escolar. (1998, p. 45) 

 

III.2.4 FUNDAMENTO SÓCIO, ECONÔMICO E POLÍTICO 

 Se buscarmos a etimologia do termo fundamento encontraremos 

duas significações básicas: fundamento como alicerce ou como a informação 

prévia e mínima ao exercício de uma arte ou ofício. Na primeira acepção os 

fundamentos da educação são as bases materiais e simbólicas da formação 
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histórica em que a prática educativa se insere. Assim compreendido, o 

fundamento do fazer-agir educativo e das proposições pedagógicas são as 

condições materiais e simbólicas de produção e reprodução da vida social.   De 

forma diversa, o termo fundamento, tomado como informação básica e prévia 

para o exercício da prática educativa, pode ser compreendido como a 

justificativa sociológica, psicológica, filosófica, antropológica, metodológica e 

didática do fazer-agir educativo, das opções por determinadas proposições 

pedagógicas. Temos, pois, um discurso forjado em torno das condições 

materiais e simbólicas que justificam uma forma específica para a prática 

educativa. Entendemos, portanto, esta última significação como mais apropriada 

para abordarmos a expressão: “fundamentos sociais, econômicos e políticos da 

educação”. 

 E, sendo assim, ao buscarmos os fundamentos sociais, econômicos e 

políticos da educação em Paulo Freire, identificamos uma aproximação da 

reflexão pedagógica de Freire e o materialismo histórico, principalmente de Karl 

Marx. A antropologia freireana parte do mesmo ponto da antropologia marxista: o 

homem transforma o mundo através do seu trabalho, sua interação com os 

homens e com a natureza sendo, portanto, promotores do movimento histórico.  

 Assim, em Paulo Freire, educação e política estão ligados de forma 

indissociável,  posto  que  o  conhecimento,  produto  das  relações  dos  homens  

 

 

entre si e com o mundo, produz uma atitude ativa diante da realidade. O homem 

através de sua ação faz e refaz a si e ao mundo.  

 
87 No mesmo sentido são as críticas estabelecidas por: Maria Manuela Alves Garcia (1994), Ilma 

Passos Alencastro Veiga (1994), Dermeval Saviani (1992). 
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 Sobre a aproximação entre Paulo Freire e o pensamento marxista, 

Edna Gusmão Brennand oferece a seguinte reflexão: 

Há nas primeiras formulações de Freire sobre o 

homem e o mundo uma ambigüidade curiosa : ele 

busca em Marx a concepção de homem construtor 

da sua historicidade e da sua temporalidade dado 

que se refere constantemente a um homem que 

capta dados objetivos da sua realidade 

“entendemos que para o homem, o mundo é uma 

realidade objetiva, independente dele, possível de 

ser conhecida” ao mesmo tempo mostra também a 

influência das formulações filosóficas de 

pensadores cristãos, como por exemplo, Mounier e 

Maritain. “A sua transcendência está também, para 

nós, na raiz de sua finitude. Na consciência que tem 

desta finitude. Do ser inacabado que é e cuja 

plenitude se acha na ligação com seu criador”.  

Num primeiro momento, esta concepção de homem 

e mundo é baseada numa visão humanista que 

supervaloriza o papel central do homem na história. 

Este homem construtor do processo histórico é no 

nosso ponto de vista colocado de forma genérica e 

abstrata no sentido ontológico, porque ele não o 

situa nas relações de poder que fundam a 

sociedade. Num segundo momento, Freire vai situar 

este homem de uma forma menos genérica porque 

vai se referir ao homem brasileiro e sua inserção 

nos processos de transformações estruturais 

decorrentes do processo de industrialização. (2002, 

p. 02) 

 

Concordando com a citada autora, entendemos que a presença do 

Marxismo na obra de Paulo Freire, especificamente nos escritos anteriores        a  
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Pedagogia do Oprimido, a concepção de homem e de mundo está marcada 

pelo humanismo e existencialismo cristão, bem como breves aproximações com 

a compreensão marxista.  

A partir dos escritos do final da década de 60, paulatinamente, o 

pensamento marxista vai ganhando relevo na obra de Freire. Cada vez mais a 

subjetividade vai sendo marcada pelos dados da realidade, com as pluralidades 

das relações sociais. Um movimento de constatação do homem tal como se 

apresenta, mas marcado pelo seu contexto, o homem contextualizado.  

Nosso intuito, nesse momento, consiste em conferir relevo à aproximação 

de Freire com o pensamento marxista, não apenas a Karl Marx; até mesmo 

porque também há aproximações com o pensamento de Antonio Gramsci.   

Nas proposições pedagógicas de Freire a luta de classes está presente 

desde os escritos iniciais, ainda que de forma subliminar ou implícita.     

Quanto ao pensamento pedagógico, influenciado pela doutrina marxista, 

Mochcovitch pontua a função da educação para a socialização do indivíduo, 

dentro dos parâmetros da organização econômica e social capitalista:  

A maioria dos estudiosos dos problemas 

educacionais que seguem a orientação marxista 

têm afirmado que à escola está reservada a função 

de reproduzir desigualdades sociais, na medida em 

que contribui para a reprodução da ideologia das 

classes dominantes e  mesmo  para a reprodução 

das próprias classes sociais, inculcando códigos, 

símbolos e valores das classes dominantes. Alguns 

chegam a admitir que a escola é imprescindível 

para a reprodução capitalista. (1990, p. 07).  
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Esta compreensão das relações sociais, quer sejam jurídicas, políticas 

e, porque não, educacionais, fundadas na base econômica   da  organização   

social têm suas raízes no pensamento marxista. Karl Marx, pronunciando sua 

compreensão do Direito e da Economia Política , diz:  

Minhas investigações me conduziram ao seguinte 

resultado: as relações jurídicas bem como as 

formas de Estado não podem ser explicadas por si 

mesmas, nem pela chamada evolução geral do 

espírito humano; estas relações têm, ao contrário, 

suas raízes nas condições materiais de existência, 

em sua totalidade, relações estas que Hegel, a 

exemplo dos ingleses e franceses do século XVIII, 

compreendia sob o nome de 'sociedade civil' 

[bürggerliche Gesellschaft]. Cheguei também à 

conclusão de que a antinomia da sociedade 

burguesa deve ser procurada na Economia Política. 

(1983, p. 32) 

 

 Tomada dessa forma as relações sociais, as proposições pedagógicas 

encontram sua razão de ser no fazer-agir educativo nas condições materiais e 

simbólicas de produção e reprodução da vida social. Cada sociedade impõe ao 

indivíduo seu modo de educar, sua educação. E esta se presta a reproduzir as 

condições materiais e simbólicas de produção e reprodução da vida social. As 

idéias, os valores e os costumes que orientam a educação não constituem, em 

sua totalidade, criação dos educadores. Antes, são produtos da vida em 

sociedade e exprimem as necessidades da vida social.  

João Francisco de Souza, expondo o embate dos movimentos sociais e 

políticos em Pernambuco, no período de 1955-196488, declara: “No seio de toda  

 

 
88 O autor restringir sua análise ao período de 1960-1964, correspondente ao governo estadual 

de Miguel Arraes, contudo, há no texto referências a períodos anteriores.  
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essa movimentação ideológica (política e educacional), devem ser 

encontradas pedagogia que, naturalmente, são produzidas de acordo com a 

polarização dos interesses em conflito”. (1987:20) Assim, não vamos encontrar 

uniformidade no concernente aos fundamentos sociais, econômicos e políticos, 

pelo contrário, a fundamentação sociológica, econômica e política do fazer-agir 

educativo institui-se como arena de embate teórico e ideológico. Em um mesmo 

tempo e espaço convivem fundamentações sociais, econômicas e políticas 

divergentes, gozando uma delas da posição hegemônica.   

Por isso, nas últimas três décadas, o pensamento pedagógico brasileiro 

vem sendo influenciado pelo embate entre as proposições pedagógicas dos 

nominados “reprodutivista” e “emancipadores”. Estes, entendidos como 

educadores que vislumbram para o fazer-agir educativo, em certa medida, uma 

função emancipadora do indivíduo, da prática educativa e das relações sociais 

opressoras. Apontam na perspectiva da mudança das relações de produção dos 

bens materiais e simbólicos capitalistas, através de novas relações educativas, 

pautadas no compromisso com a emancipação humana.  

Por seu turno, os reprodutivistas apontam o fazer-agir educativo como 

instrumento social de reprodução e manutenção das condições materiais e 

simbólicas, exclusivamente. Os “aparelhos ideológicos de Estado”, de Louis 

Althusser e “A Reprodução” de Bourdieu e Passeron são expressões dessa 

interpretação marxista para o âmbito educacional.  

Assim, a sociedade brasileira, pautada em um modo de produção dos 

bens, de organização do aparelho estatal e das instituições políticas, jurídicas, 

religiosas e culturais produz um determinado tipo de educação.  Com efeito, o 

exposto não implica que exista um tipo único de educação ou concepção 

pedagógica. Pelo contrário, ratifica a  convivência  desarmônica  de  concepções  
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de educação e prática pedagógica.  No mesmo tempo e espaço convivem 

concepções de homem e sociedade, educação e prática pedagógica, entretanto, 

uma se sobrepõe as demais por via da força coercitiva ou por via do consenso 

social. Uma concepção é hegemônica. 

A educação brasileira sofreu a influência do Iluminismo, o qual imprimiu a 

compreensão do homem como ser individual, considerando que este constrói a 

história através de suas realizações pessoais. A crítica de Freire a esta 

compreensão, aproximando-se da doutrina de Karl Marx, consiste na defesa de 

que não são apenas as realizações individuais que determinam a história, mas 

as formações sociais que propiciam o progresso e o desenvolvimento histórico. 

Logo, os homens fazem a história, ainda que não sejam conscientes 

disso. Daí emerge a necessidade de tornar o proletariado consciente de sua 

historicidade e superar os entraves desta compreensão ensejados pela 

exploração capitalista. 

 O desafio consiste em pôr termo à visão idolátrica da natureza e da vida 

social mantida pelas relações de produção e manutenção da organização 

política e social. 

Retomando o pensamento reprodutivista, no âmbito educacional, temos 

Louis Althusser e sua doutrina em que o sistema de representações e idéias 

vigentes é expressão da visão de mundo das classes dirigentes reproduzidas 

pelos "aparelhos ideológicos de Estado". A transformação das concepções de 

homem e de mundo implica na rejeição da ideologia dominante transmitida pela 

escola. O embate ideológico se dá na oposição aos aparelhos de Estado e à 

ideologia  transmitida. Na perspectiva althusseriana a escola não compreende 

um espaço de transformação social, mas tão somente um aparelho ideológico 

responsável pela reprodução social. 
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Diversamente, em Antônio Gramsci esta doutrina é ampliada com o 

aprofundamento da relação entre "estrutura" e "superestrutura", pela reflexão da 

realidade social e os condicionamentos das relações de produção.  

Gramsci via a realidade por um prisma diferente. 

Assim como Marx, ele era crítico do sistema 

capitalista e das formas de organização social e 

política que lhe eram correspondentes. Assim como 

Marx, ele era crítico da organização capitalista do 

trabalho, que submetia os trabalhadores às formas 

primárias de ação e reflexão. Assim como Marx, ele 

queria universalizar as conquistas econômicas, 

sociais, políticas e culturais (MOCHCOVITCH, 

1990, p.40).  

 

Contudo, segundo Gramsci, a 'superestrutura' compreende dois planos: a 

sociedade política ou Estado e a sociedade civil. Aquele “(...) corresponde à 

função de 'hegemonia' que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e 

àquela de 'domínio direto' ou de comando, que se expressa no Estado e no 

governo jurídico(...)" e este, por seu turno, compreende "(...) o conjunto de 

organismos chamados comumente de privados". Estes planos constituem 

"(..)uma rede complexa de funções educativas e  ideológicas, aquilo em função 

de que a  sociedade é não apenas comandada, mas também dirigida." (1978, pp. 

10-11) 

 A escola e outras instituições sociais são atribuídas "funções educativas e 

ideológicas", portanto, responsáveis pelas idéias de manutenção da dominação 

econômica, política e ideológica ou transformação do status quo:  "A escola - em 

todos os seus níveis - e a Igreja são as duas maiores organizações culturais de 

todos os países, graças ao número do pessoal que utilizam".  Logo, a história é 

feita pelos homens nas relações entre "hegemonia" e "contra-hegemonia" (Cf. 

GRAMISC, 1978). 
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Partindo deste entendimento, podemos dizer que a educação escolar 

pode promover a "reforma intelectual e moral" preconizada por Gramsci, mas o 

discurso escolar oficial  exclui a educação do terreno da luta ideológica. A escola 

pode ser um espaço de elaboração de uma nova ordem cultural ou de 

manutenção do status quo. 

Da mesma forma, Paulo Freire aponta para a escola duas perspectivas 

quanto à sua função: manutenção do status quo e transformação das relações 

econômicas, políticas e sociais. Em 1970, por ocasião da publicação da 

"Pedagogia do Oprimido", Freire se contrapôs à educação bancária, pautada nas 

concepções de homem e de mundo, de natureza e sociedade ensejadoras da 

manutenção das condições de exploração e opressão, a educação problemática. 

Contrapõe-se ao processo formal de aprendizagem, a primazia do científico que 

ignora outros saberes.  

Seguindo a orientação do Materialismo Histórico, Paulo Freire procurou 

salientar a interelação entre idéias e realidade, entre as condições materiais de 

produção e a estrutura político-ideológica, entre educação e política.  

 Tanto Gramsci quanto Freire reconhecem que as "classes subalternas" ou 

os "oprimidos" possuem saberes próprios, frutos da sua intervenção na natureza 

e na sociedade.  Igualmente, reconhecem que se faz necessário extrair o "núcleo 

de bom senso" e partindo desse universo próprio, promover a elevação cultural 

das classes subalternas. Entretanto, atentemos que, em Freire, não são os 

intelectuais que promovem a conscientização, mas os educandos que se 

conscientizam.  

 Na "Pedagogia do Oprimido" expõe sua concepção de educação, 

entendendo-a como "(...) situação gnosiológica em que os sujeitos  incidem  seu  
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ato cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza." ( 1987:98), 

atribuindo à educação a função conscientizadora.  

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos 

a esfera espontânea de apreensão da realidade, 

para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 

realidade se dá como objeto cognoscível e no qual 

o homem assume uma posição epstemológica (CO, 

1980:26) 

Quanto mais refletem de maneira crítica sobre sua 

existência, e mais atuarem sobre ela, serão mais 

homens. (CO, 1980:33) 

 

 Eis porque acreditamos que há uma relação entre as proposições 

pedagógicas de Paulo Freire e a reflexão marxista, principalmente quanto ao 

marxismo revisionado de A. Gramsci.  

 

III.4 PROPOSTA DA EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA-DIALÓGICA PARA 
A SUPERAÇÃO DA EDUCAÇÃO BANCÁRIA 
 
 Como já adiantamos, Paulo Freire empreendeu um fecundo trabalho de 

crítica aos objetivos estabelecidos para a educação, as estruturas educacionais 

vigentes, a prática educativa então praticada.  Insurgiu-se contra a concepção 

estática e passiva do homem e do mundo, donde emana uma educação 

domesticadora, acrítica, opressora.  

 A crítica a educação, então vigente, se deu através da denúncia da 

educação bancária, seus objetivos e seus fins:  

Na concepção “bancária” que estamos criticando, 

para a qual a educação é o ato de depositar, de 

transferir valores e conhecimento, não se verifica 

nem pode verificar-se esta superação da “cultura do  
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silêncio”, a “educação” ”bancária” mantém e 

estimula a contradição. 

Daí, então, que nela:    

a) educador é o que educa; os educandos,  os que 

são educados; 

b) educador é o que sabe; os educandos os que 

não sabem; 

c) educador é o que pensa; os educandos;  os 

pensados; 

d) educador é o que diz a palavra; os educandos, 

os que a escutam docilmente; 

e) educador é o que disciplina; os educandos, os 

disciplinados; 

f) educador é o que opta e prescreve a opção; os 

educandos, os que seguem a prescrição; 

g) educador é o que atua; os educandos; os que 

têm a ilusão de que atuam, na atuação do 

educador; 

h) educador é o que escolhe o conteúdo 

programático; os educandos, jamais ouvidos na 

escolha, se acomodam a ele; 

i) educador identifica a autoridade do saber com a 

sua autoridade funcional, que opõe 

antagonicamente à liberdade dos educandos; 

estes devem adaptar-se às determinações 

daquele; 

j) educador, finalmente, é o sujeito do processo; 

os educandos, meros objetos;  (PO, 1987, p. 59) 

 

Assim, na “educação bancária” o homem é tomado como ser de 

adaptação e ajustamento (PO, 1987, p. 60). Em decorrência dessa compreensão 

antropológica, o sustento gnosiológico consiste na compreensão do 

conhecimento como “(...) uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam 

nada  saber  [...] em  lugar  de  comunicar-se,  o  educador ‘faz’  comunicados  e  
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depósitos que os estudantes, meras incidências, recebem pacientemente, 

memorizam e repetem”. (PO, 1987, p. 66). 

Logo, a tarefa da prática educativa bancária consiste em reproduzir a vida 

simbólica culturalmente produzida tal e qual, mantendo o status quo e a 

opressão vigente. “Quanto mais adaptados, para a concepção ‘bancária’, tanto 

mais ‘educados’. Porque adequados ao mundo”. (PO, 1987, p. 63) 

Daí que “Quanto mais se adaptam as grandes maiorias as finalidades que 

lhes sejam prescritas pelas minorias dominadoras, de tal modo que careçam 

aquelas do direito de ter finalidades próprias, mais poderão estas minorias 

prescrever” (PO, 1987, p. 63). 

Eis que a concepção "bancária" da educação, em que a única margem de 

ação que se oferece aos educandos compreende a recepção e guarda do 

conhecimento, serve as estruturas de dominação, inibe a criatividade e, ainda 

que, não podendo matar a intencionalidade da consciência como um 

desprender-se do mundo, a "domestica", negando aos homens, na sua vocação 

ontológica e histórica, humanizar-se, poder ser mais. Negando a casualidade 

das relações sociais, políticas, jurídicas, religiosas, educacionais, a “educação 

bancária” presta-se a formação de uma visão mítica do mundo e da realidade e 

nega o poder interventivo do homem sobre a natureza e a cultura.   

Por estas razões, Paulo Freire apresenta uma “educação libertadora’, 

fundada numa concepção de homem e de mundo dinâmica. O homem e o 

mundo não são, ao contrário, estão sendo através das relações homem-mundo e 

homem-homens, mediatizados pelo real e cotidiano, através da ação-reflexão 

crítica e dialógica.  

 Desse ponto, emergindo da “dramaticidade da hora atual”, o homem 

problematiza o mundo e a si mesmo, constituindo uma pedagogia, isto é, uma  

 



 148
reflexão da prática educativa apta a auxiliá-lo na superação dos limites posto. 

Este é o ponto de partida da proposição de uma pedagogia do oprimido, 

manifesta por Freire em 1970.   

Assim, na “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire propõe uma concepção 

de educação problematizadora-dialógica, desejosa de servir à libertação e 

fundada no acolhimento da incompletude, do inacabamento humano. Tal 

concepção estimula a reflexão e a ação transformadora dos homens sobre a 

realidade, buscando atinar para sua vocação ontológica original, como seres que 

não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora.  

Diversamente da concepção bancária, com sua ênfase à permanência, a 

concepção problematizadora-dialógica incentiva a mudança. Tal concepção 

nomeamos de problematizadora-dialógica por entender que a problematização 

do existir humanamente no mundo efetiva-se no encontro dos homens em 

diálogo permanente acerca das possibilidades de existir. Mais ainda, implica em 

compreender e pronunciar o mundo, modificando-o constante e 

incessantemente. A compreensão e pronúncia do mundo compreendido e 

pronunciado, por seu turno, remete o mundo compreendido e pronunciado, de 

forma problematizada, aos sujeitos compreendedores e pronunciantes para 

novas compreensões e pronúncias. 

Problematizar no diálogo, eis a proposta nuclear de Freire para superar a 

“educação bancária” e a opressão, para oferecer mecanismos de vez e voz aos 

sujeitos da relação educativa. A dialogicidade problematizadora empresta relevo 

à compreensão de que é por meio da palavra atuante e reflexiva que os homens 

se constituem, se formam, se inserem no mundo.   

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma  imposição  – um conjunto  
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de informes a ser depositado nos educandos -, mas a estruturação, a 

organização, a sistematização daqueles elementos que lhe entregaram a cultura 

do “locus” do educando, de forma assistemática.  

 Sendo assim, educação autêntica, problematizadora e dialógica não se 

efetiva através da ação do educador para ou sobre o educando. Antes, pelo 

contrário, através da ação conjunta de educador e educando, mediatizados pelo 

mundo, pelo conhecimento do mundo. Justamente esta atitude de permanente 

ação transformadora da realidade objetiva possibilita aos homens, 

simultaneamente, criar a história e se assumirem como seres históricos, sociais. 

Nas palavras de Freire: “O educador-problematizador refaz, constatemente, seu 

ato cognoscente na cognoscibilidade dos educandos [...] e estes, em lugar de 

serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos em 

diálogo com o educador, investigador crítico, também” (PO, 1987, p. 80). 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, é que os 

homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria 

visão do mundo.  O fim último da prática educativa problematizadora-dialógica é 

a emancipação dos educandos através da reflexão crítica das condições e 

possibilidades de existir humanamente.  

Importa notar que Freire atribui aos oprimidos o papel histórico de 

humanizar o mundo, tal como consta na “justificativa da pedagogia do oprimido”.  

É como homens que os oprimidos têm de lutar e 

não como “coisas”. Ë precisamente porque 

reduzidos a quase “coisas”, na relação de opressão 

em que estão, que se encontram destruídos. Para 

reconstitui-se é importante que ultrapassem o 

estado de quase “coisas”. Não podem comparecer à 

luta como quase “coisas”, para depois serem 

homens. É radical esta exigência. A ultrapassagem  
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deste estado, em que se destroem, para o de 

homem, em que se reconstroem, não é a posteriori. 

A luta por esta reconstrução começa no auto-

reconhecimento de homens destruídos”. (PO, 

1987, p.55) 

 

 

 No capítulo seguinte procuraremos apresentar como estes dados 

biográficos e notas históricas, bem como fundamentos e concepção de 

educação, remetem para uma postura ética do educador, própria daqueles que 

assumem as proposições pedagógicas freireanas.  

 

 

 

 

 
 



CAPÍTULO IV  
O AGIR ÉTICO E O ENGAJAMENTO ÉTICO-PEDAGÓGICO DO EDUCADOR 

NAS PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS DE PAULO FREIRE 
 
 
 

Atenção 
Essa vida contém cenas explícitas de tédio 

Nos intervalos da emoção 
 Quem não gostar que conte outra, 

encontre, corra atrás, 
enfrente, tente, invente 

sua própria versão 
Aqui não tem 

segunda sessão 
 

Arnaldo Antunes - Atenção 
 

 
 

Nesse capítulo procuraremos apresentar a reflexão acerca do agir-

educativo, focando na prática do educador a partir da reflexão ética na obra de 

Paulo Freire. Para tanto, os aspectos abordados nos capítulos precedentes 

serão retomados em confronto com o discurso freireano, contido nos seus 

escritos pedagógicos, através da técnica de comentários89. Assim, efetuaremos 

a leitura, nos detendo naquilo que julgamos ser revelador da compreensão de 

ética e engajamento ético-pedagógico, oferecendo comentários aos trechos da 

obras de Freire selecionados.   

 

IV.1 SABER-AGIR E ENGAJAMENTO ÉTICO NA OBRA DE PAULO FREIRE.  

Analisando a relação educativa sob o foco do educador e educando, M. 

D'Oliveira90 aponta três dimensões, a saber: “(...) dos valores presentes na 

relação, transmitidos através das idéias verbalizadas em sala de aula e refletidas 

                                                 
89 Sobre a técnica de comentários ver: Dominique Folscheid. Metodologia Filosófica, 1997. 

James Pryor. Como se escreve um ensaio de filosofia, 2002. 
90 Analisando a relação professor-aluno: do planejamento à sala de aula, 1987.  
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nas ações e nos objetivos de trabalho; o dos modelos dados, ou seja, do que se 

faz e que é dado como exemplo, que pode ou não ser imitado, e o da interação 

propriamente dita: das reações das pessoas ao que o outro faz” (1987, p. 03. 

Grifo nosso). Ao enfatizar a dimensão dos modelos, identificamos uma referência 

à dimensão ética da prática educativa, uma referência ao agir-educativo através 

do qual o educador transmite valores e idéias, experiências acumuladas e 

conhecimentos. 

Curiosamente, prosseguindo a análise da relação educador-educando, a 

autora afirma que os recursos didáticos muitas vezes são usados de forma 

punitiva e autoritária, constituindo o meio precípuo para a manifestação da 

autoridade do educador. (D’OLIVEIRA, 1987, pp. 17-18). Esta afirmação não 

causa estranhamento, pois, historicamente, a aplicação de punições 

corresponde a um dos papéis do educador, atribuído e esperado pelas 

instituições sociais.  

Sendo assim, podemos questionar a possibilidade de uma prática 

educativa não-punitiva e não-autoritária, comprometida com a formação do 

homem autônomo e livre, que respeite a autonomia e liberdade do educando?   

Para levar adiante esta questão, faz-se necessário resgatar a relevância 

do educador na formação do educando, seja como agente social de adaptação 

do educando à sociedade, seja como incentivador dos processos autopoéticos 

de constituição do ser autônomo. Josephina Hillal chama a atenção para este 

aspecto ao salientar que: “O primeiro professor de uma criança tem grande 

importância na atitude futura desse educando, não só durante a sua fase de 

aprendizagem, mas na sua relação com os sucessivos professores". (1985, p. 

19). Diríamos que não apenas “o primeiro professor”, mas o educador – pais, 

autoridades sociais diversas, professores -, sempre marcam o educando, pois 
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além da transmissão de conhecimentos e experiências, também inculcam 

valores e idéias, vivenciam a relação educativa com estes.   

No mesmo sentido, Maria Célia Abreu e Marcos Tarcíso Masetto atestam 

que o fazer-agir-educativo do educador expressa o plexo de valores socialmente 

adquiridos por este e transmitidos ao educando: "é o modo de agir do professor 

em sala de aula, mais do que suas características de personalidade que 

colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos. O modo de agir do 

professor em sala de aula fundamenta-se numa determinada concepção do 

papel do professor, que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade." 

(1990, p. 115). Defendem ainda que o educador precisa desenvolver algumas 

qualidades, tais como a “autenticidade” e a “compreensão empática” no trato 

com os educandos. As qualidades exigidas do educador miram para a criação de 

facilidades para a aprendizagem do educando. Assim, a aprendizagem do 

educando está, para estes autores até aqui citados, condicionada em boa 

medida à postura do educador.  

Então, pensamos que uma prática educativa que queira ser formadora do 

homem autônomo e livre deve considerar como pressuposto de ação o respeito 

à liberdade e à autonomia do educando. Esta postura respeitosa ante o 

educando emerge do modo de ser habitual do educador, da sua compreensão 

do homem e do mundo, da compreensão que tem de si mesmo, do seu projeto 

de vida, inclusive projeto de vida profissional. O agir-educativo do educador 

emana do projeto individual e profissional que vislumbra para si mesmo.    

Aquilo que o educador no seu cotidiano pensa e faz constitui o seu saber-

fazer e o seu saber-agir educativo, resultantes dos processos de aquisição e 

aplicação de conhecimentos, interação com seus próprios contextos e com os 

educandos e seus contextos. Por serem saberes práticos, se manifestam no 

interior do discurso pedagógico com intuito de orientar e re-orientar a prática 
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educativa. Assim, há também um saber-fazer e um saber-agir que o educador 

detém e que o orienta por uma determinada reflexão pedagógica.  

Dirigidas para o agir-educativo, isto é, para as posturas que o educador 

assume no seu cotidiano diante do educando, as proposições pedagógicas, 

muitas vezes, assumem o caráter de prescrições e regras de conduta, um código 

de ética profissional. Entretanto, a ética, no sentido de uma forma de ser habitual 

do indivíduo, emana da sua opção de existir no mundo, pautada não em regras 

ou prescrições, mas nas projeções que o indivíduo vislumbra para si.  

 Pensamos que a reflexão em torno do agir do educador não incide sobre 

prescrições ou regras apriorísticas, pois o real e o cotidiano interagem com os 

valores que o educador detém e geram formas próprias de agir-educativo. 

Entendemos, igualmente, que o agir-educativo orienta-se por propostas de 

educação, pautadas em concepção de homem e de mundo e destinação 

humana no mundo que o próprio educador formula. A concepção de homem e 

de mundo, bem como a de educação e de homem educado oferece elementos 

para forjar um projeto de vida profissional, uma projeção daquilo que o educador 

deseja constituir, uma consciência da sua ação sobre os educandos, um querer-

ser educador para isso ou aquilo.  

Portanto, a forma como o educador engaja-se num projeto de vida 

profissional forja-se a partir de uma projeção de atuação profissional e não em 

prescrições ou regras, ainda que possa estar pautada em uma pedagogia ou 

tendência pedagógica.  

Certamente que a adesão a uma pedagogia também implica numa 

adesão a um projeto de vida, uma escolha de destinação que o educador faz 

para si. Justamente por isso, entendemos que o engajamento ético do educador 

implica na adesão, quer condicionada ou não, a uma pedagogia ou a uma 

tendência pedagógica. Para ilustrar o dito, basta recordarmos que muitos 
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educadores brasileiros durante a ditadura pós 1964 tomaram iniciativas 

contrárias às diretrizes educacionais instituídas pelo governo de 1964. Apesar da 

instituição oficial do tecnicismo pedagógico, havia indivíduos motivados por suas 

próprias convicções a insurgir-se contra às regras e técnicas impostas. Cabe 

considerar que foi durante a repressão militar que a denominada “tendência 

libertadora” começou a se fazer presente entre nós. Então a prática do educador 

não se define por decreto, mas por idéias e aportes teóricos aliados à 

convicções íntimas do educador. Afirma Telma Weisz que:  

Para compreender a ação do professor é preciso 

analisá-la com o objetivo de desvelar os seguintes 

aspectos: Qual a concepção que o professor tem, e 

que se expressa em seus atos, do conteúdo que ele 

espera que o aluno aprenda; Qual a concepção que 

o professor tem, e que se expressa em seus atos, 

do processo de aprendizagem, isto é, os caminhos 

pelos quais a aprendizagem acontece; Qual a 

concepção que o professor tem, e que se expressa 

em  seus  atos,  de  como deve ser o ensino”  

(2002, p. 55. grifo nosso )  

 

Esses três elementos da prática educativa apontados, a saber: o ensino, a 

aprendizagem e os conteúdos, são concebidos pelo educador e orientam o fazer 

e o agir do educador, quer seja consciente ou não disso. Efetivamente, a forma 

como o educador forja o seu projeto de vida profissional, pautado nas suas 

concepções de ensino e de aprendizagem, bem como na sua interpretação dos 

conteúdos, pode ocorre na heteronomia, mas também na autonomia.  

Conforme já salientamos, o agir é uma ação cujo único fim encontra-se 

nela mesma, conduzindo ao aperfeiçoamento do indivíduo. O aperfeiçoamento 

individual permanece com o indivíduo e apenas aproveita a ele mesmo. Então, 

apesar da consciência que o educador tem do potencial educativo do seu agir, 
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devemos considerar que este não poderá ser utilizado intencionalmente para 

educar.  

Assim sendo, uma vez ciente que a sua forma de proceder habitual 

também é recurso de ensino, incidindo sobre a aprendizagem dos educandos, 

não poderá o educador convertê-la em um jogo cênico para alcançar objetivos 

estabelecidos e atingir fins determinados. Antes, articula a sua forma de ser 

habitual com o seu fazer-educativo, como forma de testemunhar tão somente as 

suas opções éticas. Caso contrário, o engajamento ético do educador se 

converteria numa empreitada modeladora e, por que não, manipuladora dos 

educandos. O educador seria um produtor de moldes e formas indeléveis. 

Por fim, tal como foi proposto por Protágoras, consideremos que a forma 

de ser habitual é formada socialmente, mas não determinada. Assim, o 

testemunho ético que o educador oferece através do seu agir apenas pode 

sensibilizar o educando para a necessidade de referências éticas na orientação 

das ações. Ninguém pode ensinar a ética, apenas testemunhá-la.   

A partir daqui procuraremos refletir o agir-educativo, eticamente orientado, 

à luz das proposições pedagógicas de Paulo Freire, cujos destinatários 

preferenciais são os educadores engajados na emancipação humana.   

 
 
IV.2 TRÊS MOMENTOS DO DISCURSO ÉTICO-PEDAGÓGICO NA OBRA DE 
PAULO FREIRE 

 

Seguindo a proposta metodológica de Afonso Celso Scocuglia, cujo  

critério adotado para periodização dos escritos freireanos é a temporalidade e 

espacialidade das práticas educativas e reflexões pedagógicas, podemos 

identificar no discurso pedagógico freireano três momentos: “O primeiro, 

corresponde aos escritos realizados entre 1950 e 1970; o segundo, corresponde 
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à década de setenta e o terceiro, com seus escritos mais recentes nos anos de 

oitenta e no começo da atual década”. (1987, p. 23).  

Assim, situando as práticas educativas e proposições pedagógicas 

freireanas no tempo e no espaço, focaremos, doravante, o engajamento ético do 

educador através da compreensão e explicação dos escritos de Paulo Freire em 

três momentos distintos, a saber: Primeiro Momento: a pedagogia do oprimido 

ou a educação como prática social, politicamente orientada. Nesse primeiro 

momento focaremos a experiência como educador no Serviço Social da Indústria 

e teceremos comentários sobre três obras do período caracterizado no capítulo 

anterior: “Educação e Atualidade brasileira”, “Educação como prática da 

liberdade” e “Pedagogia do Oprimido”.  

No momento seguinte, enfatizaremos os escritos dialógicos ou embates 

teóricos das práticas teorizadas e vivenciadas na África e América Latina. A 

intervenção de Paulo Freire no Programa Nacional de Alfabetização da Guiné-

Bissau e as “Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo” 

serão objetos de comentários.   

Por fim, no terceiro momento, vasculharemos as reflexões mais recentes, 

oriundas do reencontro com a pedagogia do oprimido, com as experiências no 

Brasil pós-exílio. Os comentários incidirão sobre a passagem de Freire pela 

Administração Pública paulistana e os seguintes escritos “A educação na cidade” 

e “Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos”.  

Os comentários que teceremos assumem a postura diante dos escritos 

freireanos na mesma perspectiva que Rubem Alves prescreve, em sua 

“Educação Romântica”: “O que permanece, de um texto, não é o que está 

escrito, mas aquilo que ele faz pensar. Eu jamais pediria que um aluno repetisse 

o que um autor escreveu, num texto. Jamais pediria que ele ‘interpretasse’ o 
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autor. Pediria, ao contrário, que ele escrevesse os pensamentos que ele pensou, 

provocado pelo que leu...” (2002, p. 11)  

 

 
IV.2.1 CONCEITO DE ÉTICA NAS PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS DE 
PAULO FREIRE 
 
 Apesar de constantemente se referir, explicitamente, à imperatividade da 

ética para a forma de existir humanamente no mundo, dedicando, por vezes, 

cartas, diálogos ou capítulos inteiros a esta temática, não identificamos no 

conjunto das obras de Paulo Freire um conceito de ética. Da mesma forma, a 

expressão “ética-pedagógica”, usada até o presente momento como chave 

hermenêutica, não encontra a significação por nós atribuída nos escritos do 

autor em tela. Na melhor das hipóteses identificamos alguns posicionamentos 

que remetem para o “engajamento ético-pedagógico”, tais como o que segue, 

firmado num diálogo com Donaldo Macedo e James W. Fgraser, em agosto de 

1996, publicado posteriormente a morte de Paulo Freire por Ana Maria Freire:  

Um dos requisitos éticos que temos como seres 

históricos é a busca da coerência. [...] a questão de 

identidades complexas não é apenas técnica, ou 

política, ou pedagógica; é também uma questão 

ética.  

E, se posso dizer isso, é à dimensão ética que os 

programas de formação de professores nos Estados 

Unidos e em outros países precisam estar atentos. 

É essencial criar uma situação na qual futuros 

professores e professoras possam envolver-se 

numa discussão significativa sobre a ética da 

educação. Não é apenas conhecendo uma teoria do 

oprimido com suas várias e múltiplas identidades; é 

necessário também saber como se posicionar – 

eticamente – cara a cara com as identidades 

múltiplas e estratificadas geradas pela história da 

opressão.  (2002, 65. grifo nosso) 
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 Dessa forma, intentaremos encontrar no conjunto dos escritos freireanos 

um conceito subjacente de ética e menções ao engajamento ético-pedagógico 

do educador que, conforme nos propusemos a efetivar, ofereça pistas quanto às 

implicações de tais conceitos para a prática educativa e para a reflexão 

pedagógica.  

  

IV.2.2 PRIMEIRO MOMENTO: A GÊNESE  DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO 

A partir da leitura das três obras selecionadas para este primeiro 

momento, identificamos a indicação de três postura éticas necessárias para o 

agir-educativo coerente com a educação problematizante-dialógica: abertura 

para o diálogo, respeito à autonomia e liberdade do educando e solidariedade e 

compromisso com a emancipação do homem91. 

Na tese de 1959, Paulo Freire defende a compreensão da educação 

brasileira e de seus problemas vinculada à compreensão crítica da “contextura 

histórico-cultural”. Defende assim, uma compreensão da organicidade da prática 

educativa com o contexto em que está inserida, logo a educação como prática 

política: 

O problema educacional brasileiro, de importância 

incontestavelmente grande, é desses que precisam 

ser vistos organicamente. Precisam ser vistos do 

ponto de vista de nossa atualidade. No jogo de suas 

forças, algumas ou muitas dentre elas, em 

antinomia umas com as outras. 

Todo planejamento educacional, para qualquer 

sociedade, tem que responder às marcas e os 

valores dessa sociedade. Só assim é que pode 

funcionar o processo educativo, ora como força 

                                                 
91 Ver: Gilson Sales de Albuquerque Cunha. A reflexão ética da prática docente na pedagogia do 

oprimido: o que pode e o que não pode fazer o educador. Anais do XV Encontro de Pesquisa 

Educacional do Norte Nordeste. 2001.  
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estabilizadora, ora como fator de mudança. [...] De 

qualquer modo, para ser autêntico, é necessário ao 

processo educativo que se ponha em relação de 

organicidade com a contextura da sociedade a que 

se aplica  (EAB, 2001, pp.09-10. grifo nosso). 

 

 Assim, ao longo dos capítulos desta obra, Paulo Freire aborda três 

grandes problemáticas, a saber: inexperiência democrática e a emersão do povo 

na vida pública, como a antinomia fundamental da sociedade brasileira; o 

autoritarismo e anti-diálogo, em que estão imbuídas as relações sociais, de 

modo especial as relações educativas; e, por fim, as práticas educativas como 

mantenedora do status quo vigente ou promotora de mudanças sociais e 

instrumento de emancipação do homem. A partir do desenvolvimento dessas 

temáticas o educador pernambucano apresenta uma crítica à educação vigente 

e propõe uma educação problematizante e dialógica. Este desenvolvimento das 

problemáticas apontadas se dá num movimento de constatação da realidade e 

projeção de um querer-ser-diferente. Justamente esta projeção de um querer-

ser-diferente consubstancia um projeto de homem e de mundo diferente do 

constatado, conduzindo a proposição de uma educação superadora do 

autoritarismo, do anti-diálogo.  

 Desde já, Paulo Freire vai manifestando apreço pela liberdade humana, 

expresso na crítica ao centralismo e autoritarismo. Empreende, pois, uma crítica 

ao autoritarismo presente nas relações sociais e identificado, principalmente nas 

relações educativas:  “(...) Anti-diálogo do nosso educando com a sua realidade. 

Antiparticipação do nosso educando no processo de sua educação. Anti-

responsabilidade a que se relega o nosso educando na realização de sua própria 

vida. De seu próprio destino” (EAB, 2001, p. 13) . 

 Toma, então, a defesa da democracia como uma questão de atitudes 

sociais e individuais. A superação da inexperiência democrática se processa 
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pelo abandono de relações verticais, passando pela experiência democratizante 

de participação através do diálogo. Aqui, já identificamos, além da valorização da 

liberdade, a valorização do outro como referência orientadora das ações 

humanas. Criticando a verticalidade das relações sociais, Paulo Freire 

empreende o resgate da igualdade entre os homens e aponta para a injusta 

instauração de relações de dominação. O cerne das relações de dominação está 

justamente na redução de homens à condição de servos, coisa, objeto.  

Certamente, esta é uma relevante questão ética que orienta o educador. 

Ao criticar as relações verticalizadas, de modo especial, as relações educativas 

verticalizadas, Paulo Freire empreende a defesa da dignidade do homem e das 

condições que possibilitem o exercício da liberdade. Relembrando Etiene de La 

Boétie: pior que a servidão voluntária, é o ensino da servidão voluntária.  

Este apreço pela liberdade do educando como sujeito de sua educação, 

como sujeito autoreferente, sujeito da autopoésis de sua existência, ao longo da 

obra de Freire, e, principalmente, a partir da publicação da “Pedagogia do 

Oprimido” vai constituir a temática central das suas proposições pedagógicas. A 

emancipação humana passa a constituir o eixo central da reflexão ética de 

Freire, a grande temática ético-pedagógica.  

 Muito embora em “Educação e Atualidade brasileira” a discussão em torno 

da liberdade não constitua o cerne, ficando adstrita a prática educativa como 

instrumento de mudança social, identificamos, ainda que de forma subliminar, a 

temática ética presente através da defesa da participação e do diálogo, logo do 

respeito à autonomia e liberdade dos educandos.   

 As idéias centrais contidas em “Educação e Atualidade brasileira” são 

retomadas em “Educação como Prática da Liberdade”, além de incorporar a 

reflexão das experiências de alfabetização de adultos realizadas no Brasil. Este 
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escrito do período do exílio no Chile, desde o seu título, amplia na obra de Freire 

a reflexão em torno da Liberdade.     

 O resgate das idéias de inexperiência democrática e a emersão do povo 

na vida pública como a antinomia fundamental da sociedade brasileira, bem 

como a transitoriedade da sociedade e da consciência, remete para a 

compreensão das práticas educativas como promotora de mudanças sociais e 

instrumento de emancipação do homem. Neste escrito, Freire enfatiza a 

emancipação do homem através da superação da consciência intransitiva rumo 

à consciência crítica.  Ao defender o crescimento econômico, traço de sua 

compreensão faseológica da realidade nacional, e o desenvolvimento da 

democracia, agrega a emancipação do povo como condição para a 

democratização da sociedade. A emancipação compreendida como a 

participação na vida social92. 

 Nos dois primeiros escritos em tela, Paulo Freire permanece influenciado 

pelas idéias dos isebianos, do existencialismo cristão, da democracia social. A 

emancipação humana é emancipação das condições castigantes,  imposta pelo 

incipiente desenvolvimento econômico e político. O direito de participar da nova 

ordem econômica e política. A partir da “Pedagogia do Oprimido” este 

 
92 Consideramos que o respeito à dignidade da pessoa humana, entre outras exigências, requer 

a garantia ao homem do direito de participar ativamente na solução dos problemas que lhes são 

afeitos. Logo, tomar parte na vida comunitária através da inserção no desenvolvimento social e 

crescimento econômico constitui um direito inalienável da pessoa humana. Tal prerrogativa do 

homem pode se manifestar, por exemplo, na fiscalização da atuação dos governantes e dos 

órgãos públicos. Também a participação em grupos, associações, sindicatos e partidos políticos 

constituem formas de atuar socialmente.   

        Podemos, então, compreender que o direito à participação consiste em tomar parte na 

organização da vida social. Não se trata apenas do aceso aos benefícios do crescimento 

econômico e do desenvolvimento social, mas o direito de tomar parte nas decisões e ações para 

a sua realização. A esse respeito ver o nosso trabalho apresentado no Encontro de Filosofia da 

Educação do Norte e Nordeste: Desafios para o século XXI. Gilson Sales de Albuquerque 

Cunha. As proposições pedagógicas de Paulo Freire e os direitos humanos: educação para a 

participação e construção da justiça social. 2002.  
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posicionamento vai se desenvolvendo rumo ao Marxismo e existencialismo 

sartreano. 

Aqui, cabe uma consideração quanto à essência do direito à participação. 

As bases desse direito repousam na concepção de que a pessoa humana deve 

ter sua dignidade respeitada, através do reconhecimento da sua natureza social. 

Mais ainda, o reconhecimento da pessoa humana como agente do processo de 

desenvolvimento social e crescimento econômico, em lugar da redução à 

condição passiva de mero receptor. Consiste, portanto, num processo de 

inserção do povo na vida social fundado no reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana. Esclarecedoras são as palavras de Dalmo de Abreu Dallari ao 

afirmar que “Não existe respeito à pessoa humana e ao direito de ser pessoa se 

não for respeitada, em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as 

situações a integridade física, psíquica e moral da pessoa. E não há qualquer 

justificativa para que umas pessoas sejam mais respeitadas do que outras”. 

(1995, p. 13). 

Nas proposições pedagógicas iniciais de Paulo Freire, todo homem é 

capaz de ler e escrever, bem como de participar da história, contudo a 

participação fica adstrita aos “limites institucionais”. Após a saída para o exílio e 

a convivência com experiências políticas diferentes, tal como o processo de 

reforma agrária no Chile, a obra de Freire se aproxima da compreensão de 

participação mais ampla.   

Na “Pedagogia do Oprimido” e nos escritos posteriores hà compreensão 

de participação como a ativa intervenção nos processos de decisão política, do 

desenvolvimento social e crescimento econômico, posto que todo homem é 

capaz de pronunciar, escrever e ler a sua palavra. Leitura e escrita passam a ser 
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instrumentos políticos de defesa da liberdade e, sem dúvida, também uma 

defesa da igualdade entre os homens.  

No conjunto das obras do período ora estudado, há uma defesa do direito 

à participação popular nos espaços públicos e liberdades civis e políticas, muito 

embora a defesa mais crítica, considerando questões de classes sociais só se 

dê a partir da “Pedagogia do Oprimido”.  

Ao comentar as experiências de alfabetização de adultos vividas no Brasil, 

Freire aponta os fundamentos antropológicos, sociais, econômicos, políticos das 

opções metodológicas adotadas por ele e sua equipe, justificando as opções 

tomadas no sentido de integrar o homem ao seu contexto:  

“A integração ao seu contexto, resultante de estar 

apenas nele, mas com ele, e não a simples 

adaptação, acomodação ou ajustamento, 

comportamento próprio da esfera dos contatos,  ou  

sintoma de sua desumanização, implica em que, 

tanto a visão de si mesmo, como a do mundo, não 

podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se 

desgarrado e suspenso ou levando-o a julgar o seu 

mundo algo sobre que apenas se acha. A sua 

integração o enraíza. (...) 

Não houvesse esta integração, que é uma nota de 

suas relações, e que se aperfeiçoa na medida em 

que a consciência se torna crítica, fosse ele apenas 

um ser da acomodação ou do ajustamento, e a 

História e a Cultura, domínios exclusivamente seus, 

não teriam sentido” (EPL, 1991, p. 42. grifo nosso).  

 

 O destaque que efetuamos na citação supra pretende resgatar um outro 

fundamento da pedagogia freireana: o ético. Paulo Freire atribui à educação a 

tarefa de humanizar os homens e tomar a prática educativa como 

essencialmente humana e humanizadora. Mais ainda, aponta para o respeito à 

autonomia e à liberdade do educando. 
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 No início desse trabalho verificamos que através da prática educativa o 

homem migra dos processos de hominização para a humanização. É, 

principalmente, através das práticas educativas que o homem edifica a sua 

humanidade. A expressão “pessoa humana” quer significar a unidade de todas 

as dimensões do homem: ser de liberdade, ser de comunicação, ser histórico e 

cultural, ser consciente de sua finitude, ser inconsciente, ser educável e 

educador, sendo, portanto, uma diversidade de dimensões sobre um mesmo 

suporte. Esta unidade-diversidade reside numa base biológica sobre a qual 

edifica-se a humanidade do homem. Então, humanizar é desenvolver e tomar 

consciência das potencialidades diversas contidas nas dimensões tipicamente 

humanas. Tomamos o processo de humanização como um ser-mais que a 

natureza, a constituição de uma segunda natureza, uma opção por querer ser 

mais.  

 Daí que o ajustamento, a acomodação, a adaptação, ainda que 

promovidas pela prática educativa, não conduzem à humanização, não educam.     

Esta compreensão está presente no pensar de Paulo Freire: a idéia de 

construção social da natureza humana, decorrência da inconclusão do homem, 

não conduz necessariamente para a humanização. Tal idéia também comporta a 

possibilidade oposta, a desumanização, entendida como a permanência no 

estado de pura natureza e de não-participação da vida social. Daí seu 

entendimento da educação como um meio de contribuir com a construção da 

humanidade do ser humano, mas também um instrumento de desumanização.   

Em “Educação como Prática da Liberdade”, o educador pernambucano 

afirma que, na sociedade fechada, se fez uma fenda entre os grupos que a 

mantinham fechada. Da fenda, emergiu o trânsito de homens e instituições, 

apesar do retorno ao fechamento com o golpe militar. No momento de trânsito, 



 167

  

diversas forças se manifestaram, umas de forma radical e outras de forma 

sectária. O homem radical caracteriza-se, segundo Paulo Freire:  

(...) O homem radical na sua opção, não nega o 

direito ao outro de optar. Não pretende impor sua 

opção. Está convencido do seu acerto, mas respeita 

no outro o direito de também julgar-se certo. Tenta 

convencer e converter, e não esmagar o seu 

oponente. Tem o dever, contudo, por uma questão 

mesma de amor, de reagir à violência dos que lhe 

pretendam impor silêncio. Dos que em nome da 

liberdade, matam, em si e nele, a própria liberdade. 

A posição radical, que é amorosa, não pode ser 

autoflageladora. Não pode acomodar-se 

passivamente diante do poder exarcebado de 

alguns que levam à desumanização de todos, 

inclusive dos poderosos   (EPL, 1991, pp. 50-51). 
  

 Estas colocações revelam um discurso ético. A chave hermenêutica: o 

agir ético do educador está apresentado na citação supra tanto na apreensão do 

outro, como ser digno de respeito e consideração, como na crítica a 

desconsideração do outro. Ao optar, explicitamente, pela radicalização nas 

opções para estar no mundo com os outros, Freire assume o respeito à 

autodeterminação do outro. Identificamos, nessa postura, um elemento essencial 

para a reflexão ética na perspectiva autopoética anteriormente apontada.  

Respeitar o outro é considerá-lo como sujeito capaz de autodeterminar-se.  

Remetida para a temática central deste trabalho, podemos derivar que o 

agir ético do educador consiste em respeitar as opções dos educandos, ainda 

quando as considere equivocadas. Na mesma medida, entende Paulo Freire que 

para agir eticamente o educador deve tornar clara as suas opções e tomar 

posição diante das situações que lhe são apresentadas. Por fim, um agir ético do 

educador também se consubstancia na defesa da liberdade de manifestação dos 
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educandos, mesmo quando as posições dos educandos sejam contrárias às 

suas. 

 Anteriormente fizemos referência à vinculação de Paulo Freire à ideologia 

do ISEB e, por conseqüência, ao populismo. Uma das críticas mais difundidas 

contra o autor ora estudado consiste na diretividade política das proposições 

pedagógicas. Aliás, como apresentamos anteriormente, esta foi uma das 

acusações implementadas no IPM e difundidas pelo regime militar que se 

instaurou no Brasil pós-golpe. Também no capítulo anterior, apontamos a crítica 

efetivada por Vanilda Paiva no sentido da recepção das proposições freireanas 

como instrumento populista de manipulação dos setores que dirigiam o Estado 

brasileiro.  

 Então, retomaremos esta questão para a reflexão em torno da postura 

ética do educador. Como propor uma prática educativa tendente a promover a 

emancipação humana através de práticas diretivas?  

 Vanilda Paiva aponta para a diretividade do “Método de Alfabetização 

Paulo Freire”, articulando com a sociologia de Karl Mannheim e o pensamento 

isebiano, como um instrumento de formação do homem para a democracia. 

Logo, o propósito do Método de alfabetização seria responder às necessidades 

de mudança econômica e política da sociedade brasileira no final da década de 

cinqüenta e início da década de sessenta, a saber: passagem para uma 

sociedade urbana, industrial e democrática. De forma subliminar, atualização do 

modo de produção capitalista e aprimoramento da democracia liberal. Assim, o 

“Método de Alfabetização” e o conjunto das idéias de Freire se prestariam à 

condução das mudanças dirigidas pelas elites. A diretividade aqui tomada como 

manipulação.   

 Ao analisar o método de alfabetização em “Educação como prática da 

liberdade”, Vanilda Paiva conclui: “(...) Mas os que vêem em Educação como 
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prática da liberdade a expressão de uma pedagogia não-diretiva e de esquerda, 

precisam, para poder fazê-lo, saber ler suas indicações passando por cima do 

modo de pensar herdado nos anos 50” ( 2000, p. 167). 

 Na leitura de Vanilda Paiva, a diretividade encontra motivação no 

propósito de possibilitar a compreensão das mudanças e favorecer a 

participação popular no aceleramento dessas mudanças. Portanto, a diretividade 

se apresenta como uma prática populista para implementar o desenvolvimento 

nacional.  De forma inversa, consideramos o contexto em que emerge e 

entendemos diferente da citada autora. 

O nacional-desenvolvimentismo, ideologia do Estado brasileiro, 

consolidou movimentos e líderes políticos populistas, tais como Getúlio Vargas, 

Juscelino Kubistchek, Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Goulart, Carlos 

Lacerda, de orientações políticas distintas, de esquerda e de direita. Não 

tomamos a prática política de Miguel Arraes e Leonel Brizola, marcadamente de 

esquerda, da mesma forma que a prática de Carlos Lacerda, tendente à direita.  

Ainda assim, mister se faz ressaltar que Paulo Freire não estava vinculado a 

nenhum partido político, de esquerda ou de direita, no período pré-64. Foi 

apenas em 1980 que veio filiar-se ao PT.  

A aproximação de Freire com as esquerdas pernambucanas se deu 

através de sua participação no MCP, instituído por Miguel Arraes. Ora, como o 

próprio Freire assevera, dentro do populismo abre-se possibilidades de 

mobilização social: “Eis aí um dos aspectos do caráter ambíguo do populismo. 

Manipulador mas, ao mesmo tempo, um fator de mobilização democrática” (ACL, 

1982, p. 76).  

 Ao se referir a este período de sua vida, Paulo Freire relatou a Sérgio 

Guimarães: “(...) Não tive uma participação direta no governo Arraes, se por aí 

se entende participação como membro do governo. Mas participava diretamente 
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enquanto solidário da política desse governo, trabalhando como educador, nessa 

época, no Movimento de Cultura Popular (MCP), que começou quando Arraes 

era o prefeito e o acompanhou quando se tornou governador” (FREIRE e 

GUIMARÃES, 1987, p. 16). Efetivamente houve, usando uma expressão do 

próprio Paulo Freire, “uma solidariedade política”93.  

 Paulo Freire, ao se reportar a sua postura diante de interferências de 

ordem política na condução dos trabalhos do PNA, durante o governo João 

Goulart, afirmou para Sérgio Guimarães:  

Senhor ministro, gostaria de deixar muito claro aqui 

um ponto de vista que defendo, não puritanamente, 

mas com toda seriedade. Acho impossível fazer 

política sem ética e no meu caso isso tem a ver com 

o respeito às classes populares. Não poderia aceitar 

permanecer numa assessoria no Ministério se não 

me encontrasse realmente envolvido num trabalho 

para valer. Neste sentido, por exemplo, não poderia 

jamais aceitar que a programação de nosso 

trabalho de cultura popular – na época, nós não 

falávamos ainda em educação popular – fosse 

determinada pelos interesses de políticos pouco ou 

nada sérios. Se o senhor não tem condições de 

assegurar o respeito indispensável a um trabalho 

dessa ordem é melhor que não deixe o Recife 

(FREIRE e GUIMARÃES, 1987, p.14). 

 

 
93 Segundo Francisco Weffort, populismo é um fenômeno político de massas, um fenômeno de 

participação política das classes populares típico das "regiões atingidas pela intensificação do 

processo de urbanização", pautado por uma relação entre os indivíduos e o poder político; esse 

poder é exercido através de um líder carismático mediador, "em contato direto com os indivíduos 

reunidos na massa"  (1978, pp. 28-36).   

 A ação carismática compreende-se "como uma expressão política de interesses 

determinados de classe". (1978, p. 26) A massa ganha visualidade através da atuação do líder 

carismático, entendido como o representante político. Assim, a atuação dos setores populares 

pressiona o aparelho estatal através dos apelos ideológicos e demagógicos da liderança, uma 

expressão de participação política passiva.  
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 Outro dado relevante, que atesta de forma favorável a não vinculação de 

Paulo Freire e do Método de Alfabetização com as iniciativas populistas: “Em 

janeiro de 1964, a insatisfação com a técnica pedagógica de Freire e o 

desconforto em torno do conteúdo político do programa levaram a Aliança para o 

Progresso a retirar seu suporte financeiro” (Jerome Sevinson e Juan de Onís 

apud FREIRE e GUIMARÃES, 1987, p. 29) 

 Retomando a temática da diretividade e manipulação das classes 

populares, gostaríamos de estabelecer uma consideração de ordem etimológica. 

O termo diretividade, quando pensado em relação ao método, refere-se à 

qualidade de direcionar intencionalmente as atividades com o intuito de atingir 

um objetivo estabelecido. A diretividade é inerente à prática educativa, pois o 

educador dirige os momentos e situações educativas.  

De outra sorte, o termo manipulação emerge de forma precípua do jargão 

farmacológico e culinário, querendo significar o preparo de fórmulas e receitas 

com o uso das mãos. Há ainda outro significado possível: a utilização de 

máquinas, de utensílios ou de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos. 

Daí falarmos que o telegrafista manipula o telégrafo.  

Metaforicamente, utilizamos o termo manipulação para significar a 

condução da vontade do outro. Alguém com as próprias mãos configura o outro. 

A metáfora consiste em identificar as mãos com as motivações, as razões, os 

interesses daquele que a utiliza sobre outro. Esta metáfora quer nos remeter a 

situações em que, dissimuladamente, alguém age no sentido de conduzir o outro 

na direção de interesses alheios e escusos.  

A dissimulação consiste em apresentar motivações e razões falsas para o 

agir proposto, escusando o caráter prejudicial ou maléfico do agir proposto.  Do 

ponto de vista ético, isto é, da avaliação que o sujeito efetua acerca da ação 

praticada ou pretendida, a metáfora endereça para a negação de autonomia do 
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agir humano. Quem manipula, age maliciosamente para obter a aprovação do 

outro, convencendo-o com argumentos escusos. O manipulador reduz o outro à 

condição de coisa, meio para atingir um fim, desconsidera a competência para 

autodeterminação. E ainda, atenta contra a dignidade do outro, justamente por 

desconsiderar que o homem não deve ser meio, mas fim.    

Então, estabelecida a distinção entre diretividade e manipulação,  

adjetivos atribuídos as proposições pedagógicas de Freire e,  principalmente, ao 

método de alfabetização, entendemos que efetivamente a pedagogia de Freire é  

diretiva, decorrência da diretividade inerente à prática educativa. Entretanto, não 

entendemos como uma pedagogia manipuladora.  

Segundo Paulo Freire, a manipulação constitui uma ação inautêntica, 

tanto na esfera individual quanto na esfera social, pois consiste num meio para 

alcançar os interesses e manter ou mudar situações vigentes negando a 

liberdade através do antidiálogo. A antidialogicidade contida na manipulação 

reside no autoritarismo cognitivo e político: alguém ou alguns pesam e decidem 

para os outros. A expurgação da manipulação nas proposições de Paulo Freire 

passa pela compreensão de duas categorias centrais: conscientização e diálogo. 

O binômio conscientização-diálogo se impõe contra a manipulação e intenciona 

ser um instrumento promotor da emancipação humana.  

Conscientização constitui uma das categorias sumulares das 

proposições de Paulo Freire. O termo é extraído da principal obra de Álvaro 

Borges Vieira Pinto (1909-1987), “Consciência e Realidade Nacional”, muito 

embora tenha sido consagrado no vocabulário pedagógico através dos escritos 

de Freire94. Ambos, Vieira Pinto e Freire, assumem a conscientização como 

 
94 Segundo Freire, “Acredita-se geralmente que sou o autor deste estranho vocábulo 

‘conscientização’ por ser este o conceito central de minhas idéias sobre educação. Na realidade, 

foi criado por uma equipe de professores do INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS 
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manifestação da historicidade do homem dirigida para a transformação da 

realidade.  

Conscientização deriva do termo consciência. Este, significa a faculdade 

humana de perceber e conhecer o que ocorre, interna e externamente, ao 

homem. Também é atribuída à consciência a faculdade para julgar as ações 

praticadas ou pretendidas. Costumamos, inclusive, utilizar a expressão: “escutar 

a voz da consciência”.  Consciência vem do latim “Conscientia”, isto é, com 

conhecimento, com ciência.  

No conjunto da obra de Paulo Freire, conscientização assume o 

significado de ação político-pedagógica que intenciona oportunizar ao educando 

o conhecimento da sua realidade, através da reflexão crítica de sua existência. 

Implica, pois, numa unidade teoria-prática, objetividade-subjetividade, saber agir-

saber fazer. Conscientização tomada como o movimento de transição da 

consciência ingênua para a consciência crítica.  

Na gênese do “Método de Alfabetização” estava a preocupação de 

conjugar a aquisição da escrita e leitura com a conscientização para a 

participação na sociedade industrial e urbanizada. Esta preocupação não 

confere um caráter local ou regional às proposições de Freire, conferindo-lhes 

aplicabilidade restrita a contextos próximos ao da gênese do método. Em “Ação 

Cultural para a Liberdade” o educador pernambucano vai apresentar a 

conscientização como processo universal de trânsito entre os níveis de 

consciência menos elaborados e oprimidos para níveis mais elaborados e 

emancipados. (ECL, 1982, pp. 69 e ss.) Com efeito, considerando que a 

opressão não consubstancia peculiaridade exclusiva do Brasil, a conscientização 

é tomada como processo de emancipação humana da opressão, portanto, digna 

de recepção em qualquer parte do mundo.  

 
BRASIELIROS por volta de 1964. Pode-se citar entre eles o filósofo Alvaro Pinto e o professor 
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Conscientização assume a feição de um contextualizar-se humano 

mediante o diálogo.  Em “Educação e Atualidade brasileira”, bem como em 

“Educação como prática da Liberdade” os três níveis de consciência são 

caracterizados em sua correspondência com as fases de desenvolvimento social 

e crescimento econômico e a passagem da consciência transitiva ingênua para a 

consciência crítica opera-se pela ação dialógica, conforme o quadro seguinte:  

 
QUADRO 03 

CONTEXTOS SOCIAIS E NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA NAS  

PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS DE PAULO FREIRE 

 

 SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

FECHADA 
AGRO-

EXPORTADORA 

 SOCIEDADE 
BRASILEIRA  EM 

TRANSIÇÃO 

 SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

INDUSTRIALIZADA 

  

⇒   

⇒ 
  

⇒ 

  
CONSCIÊNCIA 
INTRANSITIVA 

  
CONSCIÊNCIA 
 TRANSITIVA 

INGÊNUA 

  
CONSCIÊNCIA  

TRANSITIVA CRÍTICA 

 
   ⇒AÇÃO DIALÓGICA⇒ 

 “(...)se caracteriza pela 
quase centralização dos 
interesses do homem em 
torno de formas 
vegetativas de vida (...)” 
(EAB, 2001,  p. 32)  

 “(...) se caracteriza, ao 
contrário,por 
preocupações acima 
dos interesses 
meramente 
vegetativos” (EAB, 
2001, p. 32) 

“Esta consciência 
transitiva é, porém, num 
primeiro estágio, 
predominantemente 
ingênua. Num segundo, 
predominantemente 
crítica. A transitividade 
ingênua, fase em que nos 
encontramos nos centros 
urbanos,(...),  A 
transitividade crítica, pelo 
contrário, se caracteriza 
pela profundidade na 
interpretação dos 
problemas (...)”(EAB, 
2001, pp. 32-33).  
 

                                                                                                                                                  
Guerreiro” (CTPL, 1980, p. 25) 



 175

  

 

A conscientização é possível, pois “O homem, qualquer que seja o seu 

estágio, é sempre um ser aberto. Ontologicamente aberto”(EAB, 2001, p. 37). 

Através do convívio humano e, portanto, do diálogo o homem efetiva encontros 

dinâmicos com a sua existência. O diálogo é possível, pois há um mínimo de 

consciência transitiva, ou seja, um mínimo de abertura. (EAB, 2001: 35) 

Por essas razões, a necessidade de uma prática educativa 

conscientizadora e a abertura humana para o diálogo, juntamente com a 

categoria conscientização, figura outra categoria sumular de Paulo Freire: o 

diálogo. “E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de 

uma matriz crítica e gera criticidade”. (1991, p. 107) 

Emergente da língua grega, o termo diálogo compreende a fala entre 

sujeitos. Dialogar consiste na ação de conversar, de conviver, de se relacionar 

que um sujeito estabelece com outro ou outros sujeitos. Dialogar é um encontro, 

um convívio de sujeitos, de subjetividades. Queremos destacar a idéia de 

convívio por ser, talvez, o significado mais humano do termo dialogar. A idéia de 

convívio, de viver em comum, viver junto remete para uma significação lapidar 

do termo convívio: banquete ou festim.  

Entre as aspirações mais almejadas pela humanidade figura a 

fraternidade, a concórdia entre os homens e o diálogo parece ser o caminho 

para alcançar esta aspiração. Assim, a proposta do diálogo como instrumento 

para a promoção do crescimento humano, como forma das gerações 

precedentes cuidarem das gerações vindouras, manifesta a proposição de uma 

educação humanizadora, eticamente orientada.     

Na “Pedagogia do Oprimido” Freire elabora uma teoria da ação dialógica 

através da crítica à ação antidialógica. Por antidiálogo, entende o educador 

pernambucano a relação verticalizada entre os sujeitos. Pensando o antidiálogo 
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especificamente na prática educativa, temos a verticalidade nas posições entre 

educador e educando. O antidiálogo na prática educativa constitui uma 

imposição de um sujeito sobre o outro sujeito e, conseqüentemente, uma 

desconsideração com a autonomia e o direito de autodeterminação do outro. O 

cerne da ação antidialógica consiste em estabelecer relações de opressão e jugo 

entre os homens, onde um dos interlocutores arroga para si o direito de dirigir a 

relação. Eis então uma expressão do autoritarismo epistêmico. Igualmente, de 

forma subliminar, está contida a idéia de manipulação: alguém molda algo ou 

alguém, ainda que atentando contra a liberdade, daquele que recebe a ação.  

Diversamente, o diálogo consiste na ação humana de criação e recriação 

do mundo através de encontros horizontais dos homens, ou ainda, nas palavras 

do próprio Freire: “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo 

mundo, não se esgotando, portanto na relação eu-tu” (PO, 1987: 78) O diálogo é 

entendido como colaboração entre sujeitos epistêmicos. 

Remetido para a prática educativa, o diálogo “é uma exigência existencial. 

E se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos 

endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a 

um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se 

simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes” (PO, 1987, p. 

79) Opondo-se ao autoritarismo epistemológico, a cognoscibilidade do educador 

e do educando incide sobre o objeto cognoscível, mediador dos sujeitos, através 

do diálogo. Não há um pensar do educador para o educando, mas um pensar 

com o educando.  Logicamente, há um papel próprio atribuído ao educador na 

relação educativa: problematizar o contexto do educando.  

 A problematização, não como tarefa exclusiva, mas precípua do 

educador, consiste em apontar pista para a análise crítica da realidade.   
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Tal como expusemos no capítulo I, a relação educativa comporta dois 

pólos: educador e educando mediados pelo conhecimento e detentores de 

papéis específicos, a saber: ensino e aprendizagem. Então, retomamos aquele 

quadro apontado e acrescentamos o diálogo como a postura educativa 

sintetizadora da relação educativa:  

 
QUADRO 04 

RELAÇÃO EDUCATIVA NAS PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS DE PAULO 

FREIRE 

 

  
AÇÃO DIALÓGICA 

 
  

CONTEXTO DO EDUCADOR E DO EDUCANDO 
 

 
EDUCADOR 

<=  CONHECIMENTO  => 
ELEMENTOS CULTURAIS PARA O 

ENSINO/ APRENDIZAGEM 

 
EDUCANDO 

  
CONTEXTO DO EDUCADOR E DO EDUCANDO 

 

  
AÇÃO DIALÓGICA 

 
  

 
 

Freire defende uma educação dialogal, “Uma educação que possibilite ao 

homem discussão corajosa de sua problemática. De sua inserção nesta 

problemática. Que o coloque em diálogo constante com o outro. Que o 

predisponha a constantes revisões” (EAB, 2001: 38). 

Na temática da ação dialógica temos o encontro de subjetividades ou a 

intersubjetividade como nota essencial da prática educativa em Freire. A postura 



 178

  

dialógica avança contra a auto-suficiência e pretensão de submeter o outro, pois 

possibilita a visualização do outro como ser detentor de dignidade. A postura 

dialógica impele ao pudor mínimo com o outro, impedindo que se tome o outro 

como coisa ou meio. 

Retomando o trânsito entre as razões eco-altruístas e narciso-egoístas 

verificamos que no encontro com o outro há necessidade de revisões do 

pensado, do pronunciado, do praticado. Temos assim, por dentro das escolhas, 

das palavras, das práticas que efetivamos a necessidade de considerar o outro. 

Dessa forma, o agir do educador deve considerar as razões, a palavra, o agir, o 

contexto do outro.    

O outro é o espelho, o impulsionador da reflexão. “Ninguém educa 

ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo. Em verdade, não seria possível à educação 

problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da 

educação bancária, realizar-se como prática de liberdade, sem superar a 

contradição entre o educador e os educandos. Como também não lhe seria 

possível fazê-lo fora do diálogo” (PO, 1987, p.68). É justamente como 

contraponto, percepção diferente do mundo e dos homens, que o outro se 

apresenta como espelho.  Pelo diálogo, o educador está, permanentemente em 

embate consigo, pois o educando interpela o agir-educativo. Pensamento, 

palavra e ação ganham legitimidade e aceitação pela maneira como o educador 

elabora seu pensamento e manifesta a sua palavra. A ação do educador sobre o 

educando constitui matéria de aprimoramento do educador, quer do ponto de 

vista técnico, quer ético. Ao promover o educando, oportunizando experiências 

de autonomia e responsabilidade, o educador consolida a própria autonomia e 

responsabilidade.  A escuta do educando permite ao educador avaliar a 

aproximação do seu querer-ser-mais educador, humano.  
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Já afirmamos que o educador desempenha papéis sociais específicos na 

relação educativa: diretivo, coordenativo, disciplinar, avaliador dentre outros. Do 

elenco de papéis atribuídos emerge a autoridade do educador. Então, ao 

refletirmos o diálogo, que deve permear a prática educativa, fatalmente 

refletiremos a autoridade do educador. Em Paulo Freire, o educador não é 

destituído de sua autoridade, antes a autoridade é tomada de forma coerente 

com a proposta de educação problematizante-dialógica.  

Em “Educação e Atualidade brasileira”, ao se referir à inexperiência 

democrática, Freire aponta para a crise da autoridade como uma manifestação 

da inexperiência democrática.  Focalizando esta problemática através do trânsito 

dos valores, de forma especial na família:  

Trânsito que a família brasileira ainda não soube 

realizar – da autoridade externa, vertical e inflexível, 

do patriarcalismo, para a interna, que a 

democratização está a exigir. 

Um dos mais sérios perigos, aliás, contido na nossa 

atualidade é este. O desta passagem da autoridade 

externa, verticalmente autoritária e ajustada ao 

clima cultural do patriarcalismo, para a autoridade 

interna, permeável, crítica e flexível, ajustada ao 

clima cultural da democratização em que estamos 

inseridos. O perigo está em que, em nome do 

império da autoridade interna ou da criticidade, 

indispensável à democracia, se chegue à diluição 

da autoridade externa, sem que se tenha operado 

no homem brasileiro, a sua “introjeção”, que lhe 

daria a criticidade ou a autoridade interna. E se 

chegue assim, como se está chegando, as formas 

de disciplina não propriamente democráticas, mas 

de um novo e perigoso “laissez-faire”. (EAB, 2001, 

p. 45) 

 

 O termo autoridade deriva do latim “auctoritate”. Este termo latino tem sua 

origem em auctor,  que significa aquele que atua para tornar maior, amplificador.  
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Assim, a autoridade compreende uma incumbência inerente a um ministério. 

Quem usa de autoridade está investido de poderes e competências para 

conduzir ao crescimento aqueles ou aquilo que lhe foi confiado, pois detém 

autoridade para tal. Então, autoridade não se opõe à liberdade, à autonomia, à 

humanização e, via de regra, o uso da autoridade constitui um pressuposto  para 

alcançar a plena condição de humano. Aquele que detém maior maturidade 

conduz aquele que ainda não tem maturidade suficiente, esforçando-se para 

conduzir de tal forma que amplie as possibilidades do outro ser-mais autônomo, 

livre, responsável.  

 Exatamente dessa noção de autoridade emanam as normas éticas latu 

sensu. A moral, o direito, os usos e costumes sociais e preceitos religiosos 

contém comandos que intencionam criar condições de concórdia e colaboração 

entre os seus destinatários, preservar Aidós e Diké. As normas éticas expressam 

comandos para o agir e são elaborados por autoridades. Efetivamente, as 

normas sociais podem ser destituídas da qualidade de autoridade para 

expressar o desvio de sua destinação, tal como ocorre quando são manifestação 

de autoritarismo. Autoritarismo entendido como o desvio da destinação própria, 

pois um dos significados do sufixo “ismo” corresponde justamente ao desvio, ao 

estado doentio. Daí falarmos pedagogismo, populismo, autoritarismo.  

Embora Paulo Freire se refira à crise da autoridade na esfera particular, 

temática em tela, mantém relação também com a esfera política, as relações 

autoritárias na sociedade brasileira. O educador advoga o desvio de duas 

posturas extremas: o autoritarismo e a licenciosidade ou “laissez-faire”. 

Na relação educativa estes extremos estão presentes, ora nas práticas 

punitivas e avaliativas em que o educador tudo pode, desconsiderando a 

responsabilidade do educando na manutenção da disciplina necessária às 

atividades ou desconsiderando possíveis contribuições do educando para a 
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avaliação educacional e avaliação da aprendizagem. Nessas hipóteses, o 

autoritarismo emana da resistência do educador em dialogar com o educando. O 

poder de punir e avaliar atende aos interesses do educador, da instituição, da 

sociedade, contudo, ignora o educando e seu direito de participar dos processos. 

A resistência ao diálogo com o educando, da mesma forma, enseja 

práticas licenciosas. O educando tudo pode, sem limites ou regras.  O educador 

não desempenha os papéis socialmente conferidos pela sociedade, seja porque 

não os compreende, seja porque se nega a cumpri-los. Com efeito, ao educador 

compete papéis desagradáveis e difíceis de serem executados, contudo, outro 

não poderá fazê-lo por carecer de autoridade.  

Pensamos que a autoridade em Paulo Freire compreende uma qualidade 

que surge da experiência e competência para lidar com os conteúdos e com os 

educandos de forma mais democrática, ou seja, maior domínio dos conteúdos e 

mais experiência para dirigir o diálogo garantindo a participação e sem impor o 

conhecimento como eterno e absoluto. Para ser educador e, conseqüentemente, 

investido dos poderes necessários à direção da prática educativa: “Basta ser 

homem para ser capaz de captar os dados da realidade. (...) Daí que não haja 

ignorância absoluta, nem sabedoria absoluta”. (EPL, 1991, p. 105) A autoridade 

do educador não emana de uma superioridade intelectual, ou física, ou política, 

ou econômica, mas da sua condição de igualdade ao educando acrescida da 

maior experiência.   

De outra forma não poderia ser, pois a horizontalidade dialogal que Paulo 

Freire reclama para a relação educativa decorre da igualdade entre os homens. 

Ainda que detentores de experiências, valores, crenças e outros diferenciais, 

portanto, plurais, há entre os homens um duplo caráter de igualdade e distinção, 

no dizer de Hanna Arendt: “Se os homens não fossem iguais, eles não seriam 
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capazes de compreender os homens que os precederam e nem planejar o futuro 

e prever as necessidades daqueles que virão depois deles” (1981: 188). 

Nesse sentido, esbarramos na crítica quanto à igualdade postulada entre 

educador e educando por Paulo Freire. Se o educador é igual ao educando, qual 

o seu papel?   

Educador é aquele que se propõe a apresentar e transmitir 

conhecimentos e experiências acumuladas, bem como problematizá-las. O papel 

do educador é específico e não se confunde com o do educando, a saber: 

partindo dos conhecimentos e experiências acumuladas, apresentadas e 

problematizadas, o educando reelabora a sua cognição.  

João Francisco de Souza, ao tratar da efetivação das práticas educativas 

pelo educador, atribui a este o papel de favorecer a recognição, reinvenção e 

ressocialização do conhecimento pelos educandos: “Para os intelectuais, 

professores ou assessores de movimentos sociais populares, os processos de 

recognição implicam a capacidade de identificar e respeitar o que os populares 

sabem, o seu conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a competência de, a partir 

desse saber e do saber científico do qual  devem ser portadores, ajudá-los a 

construir um novo saber (realizar a recognição e reinvenção)”. (SOUZA, 1999, p. 

107)  

Assim, o educador dirige o processo de ressocialização do conhecimento, 

entendido como processo decorrente dos processos de recognição e reinvenção. 

Tal processo implica na elaboração pelo educador e do educando de 

compreensões de homem e de mundo, de ação humana no mundo. Cabe ao 

educador atuar, isto é, fazer e agir educativamente, de forma a favorecer o 

desencadeamento dos processos de recognização, reinvenção e ressocialização 

(SOUZA, 1999, p. 25). 
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Logo, afirmar que educador e educando são iguais, no âmbito das 

proposições de Paulo Freire, consiste em identificar a igualdade de condições 

para conhecer. Esta igualdade consiste na oposição das relações verticais entre 

educador e educando e superioridade dos saberes do educador sobre os 

saberes do educando.  

Esta compreensão da democratização das relações educativas e, por 

conseqüência, esta compreensão da autoridade, se mantém como uma 

constante ao longo da obra de Paulo Freire, entretanto, na “Pedagogia do 

Oprimido”, ganha os contornos que a consagraram: “Ninguém educa ninguém, 

ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si” (PO, 1987, p. 68) 

Importa notar que esta concepção de educação democrática exclui dois 

extremos: a educação domesticadora-antidialógica-opressora e a auto-

educação. A educação autêntica, segundo Freire, se dá através do diálogo, do 

convívio dos homens.  

Contudo, ocorre que a contextualização do homem, circunstanciando-o 

pela dialetização das condições objetivas e subjetivas, individuais e sociais, 

teóricas e práticas do seu sentir, do seu pensar e do seu agir no mundo, 

temporal e espacialmente condicionado, permite a Paulo Freire identificar a 

divisão dos homens em blocos, quanto ao acesso ao poder e acesso aos bens 

produzidos: opressores e oprimidos. Da mesma forma, identifica níveis de 

consciência correspondente a cada bloco. Refere-se assim a uma consciência 

opressora e uma consciência oprimida: “Em verdade, instaurada uma situação 

de violência, de opressão, ela gera toda uma forma de ser e comporta-se nos 

que estão envolvidos nela. Nos opressores e nos oprimidos. Uns e outros, 

porque concretamente banhados nesta situação, refletem a opressão que os 

marca” (PO, 1987, p. 45). 
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Encontramos, portanto, dentro da categoria consciência, duas 

“subcategorias”: consciência opressora e consciência oprimida. Estas 

“subcategorias” são focadas a partir da “pedagogia do Oprimido”. Nos escritos 

anteriores Paulo Freire refere-se à consciência sem considerar a divisão da 

sociedade em classes sociais.  Temos aqui uma aproximação do educador 

pernambucano com a doutrina marxista.   

A consciência opressora expressa a posição de domínio que a posse de 

bens e controle das relações sociais possibilita. A consciência opressora 

consiste, portanto, numa unidade teoria-prática, objetividade-subjetividade, 

saber-agir saber-fazer que situa o homem como dominador do mundo, entendido 

o mundo como uma pluralidade de coisas a serem controladas. A consciência 

opressora controla, inclusive, as consciências alheias, reduzindo os homens à 

condição de coisa a ser possuída, controlada, dominada. “É que, para eles, 

pessoa humana são apenas eles. Os outros, estes são ‘coisas’ “(PO, 1987, p. 

45). 

A gênese da consciência opressora emerge da forma como a sociedade 

está estruturada quanto ao acesso aos bens e ao poder: 

 Na análise da situação concreta, existencial, 

de opressão, não podemos deixar de supreender o 

seu nascimento num ato de violência que é 

inaugurado, repetimos, pelos que têm poder. 

Esta violência, como um processo, passa de 

geração a geração de opressores, que se vão 

fazendo legatários dela e formando-se no seu clima 

geral. Possessiva do mundo e dos homens. Fora da 

posse direta, concreta, material, do mundo e dos 

homens, os opressores não se podem entender a si 

mesmos”  (PO, 1987, p. 45).  
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 A dominação constitui uma forma de ser vinculada ao modo de ser 

socialmente. Logo, o opressor vê os homens como objetos do seu domínio. A 

consciência opressora é uma consciência mediatizada pelo mundo. 

 No pólo oposto está a consciência oprimida, configurada pelo contexto 

espaço temporal do qual dialeticamente emerge : “Dentro desta visão inautêntica 

de si e do mundo os oprimidos se sentem como se fossem uma quase ‘coisa’ 

possuída pelo opressor. Enquanto, no seu afã de possuir, para este, como 

afirmamos, ser é ter à custa, quase sempre dos que não têm, para os oprimidos, 

num momento de sua experiência existencial, ser nem sequer é ainda parecer 

com o opressor. Mas é estar sob ele. É depender” (PO, 1987, p. 51-52). 

 A consciência oprimida se caracteriza por ser existencialmente dual, ou 

seja, além da compreensão de si mesma como oprimida comporta a introjeção 

do opressor. Também é fatalista, passivamente aceita a situação de opressão 

por não identificar possibilidades de mudança. Assim, cria uma visão mágica da 

realidade, atribuindo a razão de ser da realidade a Deus, à sorte, ao destino. A 

consciência oprimida não estabelece nexos de casualidade para a realidade. 

Igualmente a consciência opressora, é violenta: ”Ao agredirem seus 

companheiros oprimidos estarão agredindo neles, indiretamente, o opressor 

também ‘hospedado’ nele e nos outros” (PO, 1987, p. 49).  

 Diante da existência da consciência opressora e consciência oprimida, a 

tarefa da prática educativa e o papel do educador consiste na formação da 

consciência crítica. Consciência crítica corresponde a criticidade ante o 

conhecimento.  Nos escritos anteriores à “Pedagogia do Oprimido”, a expressão 

“consciência crítica” corresponde à consciência “transitivo-crítica”. Naqueles 

escritos o contexto em que se forja a consciência “transitivo-crítica” e, por 

conseqüência, os conflitos de classes sociais, não se manifestava nas idéias de 

Paulo Freire. A partir da “Pedagogia do Oprimido” as relações sociais, 



 186

  

econômicos e políticos passam a constituir elementos de ponderação para a 

compreensão da consciência crítica. O que permanece entre os escritos 

anteriores e a “Pedagogia do Oprimido” é, justamente, a compreensão de 

criticidade, isto é, a possibilidade de trânsito entre os níveis de consciência, 

através do diálogo.  

A partir de então, o discurso pedagógico de Paulo Freire assume uma 

postura política mais diretiva no sentido de superação das classes sociais, pois a 

consciência crítica caracteriza-se pela ânsia de profundidade dos problemas, 

procurando superar as explicações mágicas por explicações causais através do 

estímulo à inquietação e investigação inerente ao diálogo (EM, 1979, pp. 40-41). 

 
QUADRO 05 

CONTEXTOS SOCIAIS E NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA NAS  

PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS DE PAULO FREIRE 

 

 SOCIEDADE DE 
CLASSES 

 SOCIEDADE 
SUPERADORA DAS 

RELAÇÕES CLASSISTAS 

SOCIEDADE SEM 
CLASSES 

  

⇒   

⇒ 
 

⇒ 

  
CONSCIÊNCIA 
OPRESSORA E 

OPRIMIDA 

  
CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

 
CONSCIÊNCIA  

LIBERTA 

      

   ⇒AÇÃO DIALÓGICA⇒ 

 

Assim, para o educador que assume o compromisso com a libertação dos 

homens da opressão, através do restabelecimento das condições para a 

realização da “vocação ontológica do homem, podemos identificar nas 

proposições pedagógicas de Paulo Freire, situadas no primeiro momento de sua 

obra, algumas posturas necessárias ao educador.  
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A primeira qualidade exigida do educador comprometido com a educação 

problematizadora-dialógica é a abertura para o diálogo. Ao enfatizar o caráter 

antidialógico da educação bancária e o papel desempenhado pela ação 

antidialógica para a manutenção do status quo, Freire diz: “Na concepção 

bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, 

de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode 

verificar-se esta superação [contradição educador-educando]. Pelo contrário, 

refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da 'cultura do silêncio', a 

'educação bancária' mantém e estimula a contradição”  (PO, 1987, p. 59).  

 A contradição opressor-oprimido, no âmbito escolar, manifesta-se pelo 

autoritarismo epistemológico e pela postura antidialogal do educador.  Ao propor 

uma prática educativa conscientizadora e crítica, Paulo Freire convida o 

educador a assumir uma postura problematizante da realidade através do 

diálogo. A impossibilidade de superar a consciência oprimida - em toda a 

extensão caracterizadora: existência dual, fatalista, mítica e violenta, através de 

práticas antidialogais - consiste em, violentamente, impedir a realização da 

atividade cognoscente do educando. Tanto a consciência opressora quanto a 

consciência oprimida emerge da violação da dignidade da pessoa humana. Esta, 

por ignorar ou negar a sua “vocação ontológica para ser mais”. Aquela, por 

utilizar a violência física e simbólica para manter e reproduzir a compreensão 

“coisificante” do outro.  

 Tomar o diálogo como ponto de partida para a prática educativa exige 

que o educador queira facultar a palavra ao educando, mais ainda, que esteja 

disposto a escutá-lo.  

Sendo a palavra, nas proposições pedagógicas de Freire, a mediadora 

dos homens entre si e dos homens com o mundo, a concentração da palavra por 

uma minoria é instrumento de dominação. Daí porque a conquista de autonomia 
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e da liberdade consiste na apropriação da palavra: “Somente na comunicação 

tem sentido a vida humana. (...) o pensar do educador somente ganha 

autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados pela 

realidade, portanto, na intercomunicação. Por isso, o pensar daquele não pode 

ser um pensar para estes nem a estes imposto” (PO, 1987, p. 70).  

Convém ressaltar neste ponto uma advertência empreendida por Freire: 

“Já temos afirmado que a educação reflete a estrutura do poder, daí a 

dificuldade que tem um educador dialógico de atuar coerentemente numa 

estrutura que nega o diálogo. Algo fundamental, porém, pode ser feito: dialogar 

sobre a negação do próprio diálogo”. (PO, 1987, p. 62, nota nº 03)  

Além da abertura para o diálogo, encontramos uma outra postura 

desejável para o educador: respeito à liberdade do educando. Desejamos 

centrar nessa postura do educador a nossa reflexão quanto à ética-pedagógica 

que deve presidir o agir-educativo.  

Tal qualidade se manifesta na recusa a impor valores e conteúdos. Neste 

sentido, o educador não considera o educando como um receptor passivo, um 

depósito a ser preenchido com valores e conteúdos e nem se considera senhor 

da verdade.  

O respeito à liberdade e à autonomia dos educandos constitui uma 

condição prévia para o diálogo. O diálogo encontra razão de ser na liberdade 

dos seus participantes de se expressar, de si pensar e pensar o mundo com 

suas referências, de recognar e reinventar.  O respeito pela liberdade e 

autonomia do educando garante o direito de participar, de se escolher, 

retomando a aproximação da autopoiésis defendida anteriormente.  

Os biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, desejando 

superar a antinomia existente entre as teorias mecanicistas e as vitalistas, 

apontam uma terceira via explicativa dos fenômenos vitais: a organização auto-
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referencial dos seres vivos. O processo autopoético compreende a organização 

interna a partir da interacção dos seus próprios elementos. Assim, a autopoiésis 

compreende um processo auto-reprodutivo, auto-referencial, auto-manutenção, 

autoprodução. Autopoéisis é um processo pelo qual uma organização  se produz 

a si mesma. Estas idéias foram divulgadas no livro: "De Máquinas y Seres 

Vivos", em 1973.  

Através de procedimentos heurísticos, o modelo de explicação dos 

fenômenos vitais de Maturana e Varela foi transportado para o âmbito das 

ciências sociais, dando origem à teoria autopoiética do Direito, de Niklas 

Luhmann95.  

O termo autopoiésis, oriundo do grego, donde auto quer significar: por si 

próprio;  e poiesis: criação, produção, poesia.  

Luhmann trouxe e possibilitou a utilização desta teoria das Ciências 

Biológicas através de algumas rupturas com a autopoiésis biológica. Intentando 

adequar esta teoria à realidade dos fenômenos sociais, empreendeu a análise 

dos sistemas explicativos biológicos de forma autônoma em relação aos 

sistemas sociais. Os sistemas biológicos tomam como elemento constitutivo a 

vida e sua reprodução. De outra sorte, os sistemas sociais, não confundindo-se 

com aqueles ou constituindo um subsistema de segundo nível, são sistemas 

culturais em que a reprodução da vida social se efetiva através da comunicação. 

Tais sistemas sociais ganham autonomia através dos processos comunicativos 

próprios. 

Luhmann entende que o homem está imerso no mundo e que há uma 

multiplicidade de possibilidades de experiências e ações. Esta multiplicidade de 

 
95 Mais informações ver: Niklas Luhmann. Sistemas Sociales: Lineamentos para una teoría 

general. Trad. Sílvia Pappe e Brunhilde Erker. México: Alianza Editorial/Universidad 

Iberoamericana, 1991. Sociologia do Direito. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1983. (vols. I e II) 
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possibilidades de experiências e ações extrapola as possibilidades de 

assimilação e ação consciente dos sujeitos. Assim, “Cada experiência concreta 

apresenta um conteúdo evidente que remete a outras possibilidades que são ao 

mesmo tempo complexas e contingentes”. (1983, p. 45) Entenda-se por 

complexidade a contínua existência de mais possibilidades do que pode ser 

realizado e por contingência o “perigo de desapontamento e necessidade de 

assumir riscos” (1983, p. 46).  

As relações sociais apresentam uma multiplicidade de contingência que 

não dependem apenas do indivíduo, mas do plexo de relações que o indivíduo 

estabelece com os outros.  O risco de não adequação às expectativas do grupo 

aumenta e os sistemas sociais devem minimizar tais riscos.  

Assim, o termo autopoiésis refere-se aos processos em que os sistemas 

produzem seus componentes elementares, emergindo de si mesmo e mantendo 

autonomia em relação ao meio. Aproximando esta perspectiva teórica para a 

nossa reflexão sobre a ética que deve nortear o agir do educador, temos no 

respeito à liberdade do educando uma questão ética de respeito à dinâmica 

autopoiética do educando, pois “A liberdade, que é uma conquista, e não uma 

doação, exige uma permanente busca” (PO, 1987, p. 34). 

Humberto Maturana toma que conhecimento é vida, processo de auto-

organização do sujeito, assim sendo a atividade cognoscente se dá por 

processos biológicos (1995,  p. 92).  

Se Maturana toma o conhecimento como expressão da atividade auto-

organizativa da vida, uma perspectiva biológica; Luhmann assume que os 

sistemas sociais, da mesma forma, são autoreferentes, isto é, se constituem 

internamente no intercâmbio com outros sistemas. Um aponta para a perspectiva 

do sujeito, o outro para os sistemas comunicativos dos sujeitos, indivíduo e 

grupo.   
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Em termos educacionais estamos tomando o educando como o sujeito 

de conhecimento, detentor de uma estrutura física que se desenvolve e cresce 

através de processos bio-psicológicos e através da sua inserção no meio social, 

perspectiva fundada na psicologia interacionista de Jean Piaget.   

Pensando então que a aquisição do conhecimento ocorre tanto por 

processos bio-psíquicos quanto por processos sociais, e transpondo a nossa 

compreensão de ética como um modo de ser habitual ensinado pelo grupo social 

e, concomitantemente, elaborado individualmente, temos que a questão ética-

pedagógica do respeito à liberdade e à autonomia do educando consiste na 

consideração da autopoiésis ética do educando, logo, respeito pela autonomia e 

liberdade. 

Diante das situações desafiadoras do ponto de vista ético, o educando 

desenvolve posturas éticas segundo suas próprias compreensões. Inicialmente, 

tende a imitar, seguir prescrições externas, mas seguindo um processo de 

desenvolvimento progressivo passa a organizar compreensões quanto ao seu 

agir em função de exigências internas. Eis porque pode, do ponto de vista ético 

se contrapor à moral e à moralidade vigente.  

Dessa forma, favorecer a formação da consciência crítica não é tão 

somente assimilar informações, conhecimentos e experiências transmitidas, mas 

recognar e reinventar.  

Uma convicção ética, por exemplo, não pode ser transmitida e inculcada, 

antes apenas pode ser problematizada e dialogada com o educando. O 

conhecimento ético, tal como os demais conhecimentos, só constitui um 

conhecimento na medida em que se incorpora a prática do indivíduo, na medida 

em que responde às exigências do indivíduo. Não conseguimos vislumbrar um 

meio pelo qual o educador possa estabelecer critérios de justiça ou de bem que 

se incorporem à prática do educando sem que, necessariamente, tais critérios 
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sejam compatíveis com as convicções mais íntimas e incomunicáveis do 

educando.  Na melhor das hipóteses, o educador através do seu exemplo, pode 

testemunhar a coerência de determinado critério através do seu agir-educativo, 

isto é, seu testemunho pessoal. A coerência entre a teoria e a prática do 

educador. 

O termo coerência, do latim cohaerentia, quer significar uma adesão, 

ligação íntima, nexo, conexão entre partes, harmonia entre idéias e fatos.  

Apresentando uma biografia de Paulo Freire, Moacir Gadotti aponta um 

“roteiro para discussão nos Círculos de Pais e Mestres”, datado de 1955, em que 

identificamos questões concernentes ao engajamento ético-pedagógico do 

educador e que indagam quanto aos limites éticos de sua prática:  

1. A criança traz do berço a conduta que apresenta, 

ou adquire certos hábitos na convivência dos pais, 

mestres e dos companheiros? 

(...) 

3. Sendo o exemplo e a experiência os fatores mais 

preponderantes na educação, nós, pais e mestres, 

educamos mesmo quando não temos nenhuma 

intenção de educar? 

(...) 

6. Os pais que adotam o “faça o que eu digo e não 

faça o que eu faço” terão êxito em suas tentativas 

de educar? 

7. As crianças espancadas obedecem porque se 

educam ou porque têm medo? 

8. As crianças que só obedecem no lar porque são 

espacandas sentem necessidade de obedecer na 

escola onde não há surras? 

(...) 

13. Por que os pais que enganam aos filhos ou lhes 

fazem promessas impossíveis ficam tão zangados 

quando os meninos procuram enganar ou “enrolar 

as pessoas”? (GADOTTI, 1996. pp. 76-77). 

 

 



 193

  

                                                

 
Antes mesmo de publicar as suas proposições pedagógicas, Paulo Freire, 

nas suas práticas educativas, refletia a eticidade do fazer-agir educativo. No 

“Roteiro” supra encontramos nas questões formuladas uma ligação com o 

respeito à liberdade e à autonomia do educando e a coerência ética exigível do 

educador, isto é, o seu engajamento ético.  

Para que haja diálogo entre o educador e o educando, deve existir uma 

correspondência entre o pensar e o falar com as ações daquele de forma tal que 

suscite a confiança na sua palavra. Na prática educativa o testemunho constitui 

um elemento dialógico, pois em muitas situações a relação educador-educando 

se estabelece através do testemunho do educador: “O testemunho em si, porém, 

é um constituinte da ação revolucionária”  (PO, 1987, p. 175)96. 

Da parte dos educandos o “feed-back” corresponde à uma ação de 

acolhimento ao pensado, ao falado e ao testemunhado pelo educador. Se entre 

o discurso e a prática do educador não há um mínimo de coerência, então pode, 

legitimamente, o educando concluir que o conteúdo do discurso não detém 

relevância prática, pois nem mesmo o educador assume aquele conteúdo.  

Entre os elementos constitutivos do testemunho, 

que não variam historicamente, estão a coerência 

entre a palavra e o ato de quem testemunha, a 

ousadia do que testemunha, que o leva a enfrentar 

a existência como um risco permanente, a 

radicalização, nunca a sectarização, na opção feita, 

que leva não só o que testemunha, mas aqueles a 

quem dá o testemunho, cada vez mais à ação. A 

valentia de amar que, segundo pensamos, já ficou 

 
96 Entende-se ação revolucionária como expressão sinônima de ação cultural. Esta, entendida 

como o encontro da cognoscência de educador e educando, incidindo sobre o mundo para 

transformá-lo. No pensamento de Paulo Freire o homem reflete com os outros sobre o mundo e 

os sentidos que lhe são atribuídos, logo o homem é criador de cultura. A ação cultural seria então 

o encontro reflexivo e crítico dos homens que permite a conscientização e, conseqüentemente, 

impele para a transformação da realidade. (Cf. Paulo Freire, Ação Cultural para a liberdade, 

1982. e Pedagogia do Oprimido, 1987.) 
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claro significar a acomodação ao mundo injusto, 

mas a transformação deste mundo para a crescente 

libertação dos homens ” (PO, 1987, p. 175-176). 

 

O testemunho coerente, ousado, radical, valente corresponde à 

capacidade de dialogar do educador, funcionando como critério de verdade. 

Tanto mais dialogará quanto for capaz de testemunhar coerentemente suas 

opções teóricas, pedagógicas, políticas e éticas. O testemunho confere sentido 

ético, político, pedagógico e, conseqüentemente, humano à prática do educador. 

Sendo o testemunho, a concretização do querer-ser-mais do educador, a 

efetivação do seu projeto de vida pessoal e profissional.  

O testemunho consubstancia a consideração mínima e necessária com o 

outro. Pensar e falar, mas não praticar, expressa a redução do outro à coisa, 

meio para algo. A incoerência consiste em apresentar algo como bom, justo ou 

verdadeiro e, no entanto, não desejá-lo para si. Por meio do testemunho o 

educando pode aproximar-se da verdade pronunciada, pois capta a mesma na 

prática vivenciada pelo pronunciante.   

 

 

IV. 2.3 SEGUNDO MOMENTO: OS ESCRITOS DIALÓGICOS 
 

 Tomando a partir daqui as três posturas éticas identificadas no capítulo 

anterior, a saber: abertura para o diálogo, respeito à autonomia e liberdade do 

educando e solidariedade e compromisso com a emancipação do homem, 

passaremos a perquirir a prática educativa de Paulo Freire no período 

compreendido da publicação da “Pedagogia do Oprimido” até a volta do exílio, 

em 1980.  

 Para tanto elegemos a obra “Cartas à Guiné-Bissau” para ser estudada 

porque, conforme as palavras de Paulo Freire: “A intenção fundamental é a de 
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oferecer aos leitores e leitoras, através delas, (...) uma visão mais ou menos 

dinâmica das atividades que se estão desenvolvendo naquele país e alguns 

problemas teóricos que elas suscitam. Daí o título do livro: Cartas à Guiné-

Bissau – registros de uma experiência em processo” (CGB, 1978, p. 14). Assim, 

a unidade teoria-prática advogada anteriormente pode ser visualizada através 

dos registros epistolares. 

 Datada de 26 de janeiro de 1975, a primeira carta de Paulo Freire ao 

comissário de Estado para a Educação, Mário Cabral, onde advoga por uma 

postura ética para o planejamento e execução do programa nacional de 

alfabetização da Guiné-Bissau, ante uma postura meramente técnica:  

(...) discutiríamos não apenas os meios de como 

viabilizar a nossa contribuição, mas também 

algumas linhas gerais para um trabalho de 

alfabetização de adultos na Guiné-Bissau. 

Alfabetização de adultos que, numa perspectiva 

libertadora, enquanto ato criador, jamais pode 

reduzir-se a um quefazer mecânico, no qual o 

chamado alfabetizador vai depositando sua palavra 

nos alfabetizando, como se seu corpo consciente 

fosse um depósito vazio a ser preenchido por 

aquela palavra (CGB, 1978, p. 91) 

 

 A dimensão ética da relação educativa na carta supra é manifesta na 

crítica ao “quefazer mecânico”, crítica ao fazer-educativo dissociado do agir-

ético. Como postura ética desejável para os educadores envolvidos no 

planejamento e execução da campanha de alfabetização está a abertura para o 

diálogo, pois o fazer-educativo não deve ser dissociado do agir-educativo do 

educador, sob pena de reduzir o processo de ação cultural a ser desenvolvido 

num monólogo do educador para o educando. Esta abertura para o diálogo se 

apresenta de forma imbricada com o respeito à autonomia do educando. O 

diálogo é necessário, pois o educando é um corpo consciente.  
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 A expressão “corpo consciente” remete aos fundamentos antropológicos 

freireanos. A compreensão do homem como ser sociável que produz e reproduz 

as condições de vida material e simbólica, inclusive através dos processos 

educativos, indicam o homem como ser histórico e cultural. Diversamente dos 

demais animais, o homem atribui significados ao mundo objetivo através do 

encontro de subjetividades que opera com outros homens. Assim, a consciência 

que tem de si e do mundo é o conhecimento que elabora do homem e do mundo 

com os homens no e com o mundo.  

 O corpo consciente emerge do distanciamento que opera em relação aos 

seus produtos culturais, quer de forma crítica, quer de forma alienada. O homem 

estabelece nexos causais entre os fatos e conferindo-lhes temporalidade procura 

compreender o passado e o presente para projetar o futuro. Enquanto corpo 

consciente o homem compreende a sua incompletude e projeta um ser diferente, 

um ser mais.  

 Na perspectiva do autor estudado, a consideração do educando como 

corpo consciente revela o respeito à sua autonomia. O educando tomado como 

ser educável, não modelável, posto que é um ser capaz de projetar a si mesmo e 

vislumbar um querer-ser-mais.  

 A grande preocupação de Paulo Freire com o respeito à autonomia dos 

educandos se expressa também no cuidado com o planejamento e execução no 

sentido de evitar prescrições:  

(...) de uma coisa estamos convencidos, não 

apenas em função das nossas experiências 

anteriores, mas sobretudo devido à nossa opção 

política, à qual procuramos ser fiéis – de que nada 

teremos a ensinar aí se não formos capazes de 

aprender de e com vocês. Por isso mesmo é que 

iremos à Guiné-Bissau como camaradas, como 

militantes, curiosa e humildemente, e não como 

uma missão de técnicos estrangeiros que se julga 
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possuidora da verdade e que levasse consigo um 

relatório de sua visita, quando não escrito, já 

elaborado em suas linhas gerais, com receitas e 

prescrições sobre o que fazer e como  (CGB, 1978, 

p. 93). 

 

 Aqui, o respeito à autonomia dos alfabetizadores, posto à máxima 

freireana quanto à horizontalidade que deve permear o diálogo entre educador e 

educando, no sentido de que, apesar de desempenharem papéis diferenciados 

sempre há ensino-aprendizagem. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa 

sozinho. Pois “Desta forma, a prática realizada ou realizando-se no contexto A 

só se torna exemplar ao contexto B se os que atuam neste a recriam, recusando, 

assim, a tentação dos transplantes mecânicos e alienantes” (CGB, 1978, p. 94).  

 Tal posicionamento de Paulo Freire evidencia uma postura ética oposta a 

qualquer forma de julgo, seja do educando pelo educador, seja do educador 

pelos técnicos. Esta forma de proceder, antes de tudo, responde a uma 

exigência de opor-se ao autoritarismo epistêmico. Aliás, no que diz respeito à 

experiência na Guiné-Bissau, esta foi uma das críticas feitas a Paulo Freire. 

Pesa sobre Freire a acusação de impor uma visão ocidental sobre uma recém 

proclamada república africana.   

 As “Cartas à Guiné-Bissau” são escritas antes e durante o 

desenvolvimento do programa nacional de alfabetização de adultos e desde 

então o respeito à autonomia dos guineenses97, como educandos e educadores, 

foi enfatizada. Em carta datada de 28 de julho de 1975, Freire escreve:  

 
97 Optamos pelo gentílico guineense para identificar os habitantes da Guiné-Bissau e não 

confundi-los com os habitantes da Guiné. Aos nascidos na Guiné é atribuído o gentílico 

guineano, ao passo que os nascidos na Guiné-Bissau são atribuídos os gentílicos guineense e 

guineano. Cf. Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da língua portuguesa e Francisco Fernandes, 

Dicionário brasileiro globo. 
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Nos nossos encontros em Genebra, vimos 

fixando nossa preocupação sobre três áreas 

de reflexão, ligadas entre si:  

(... )  

b) a de uma tomada de distância crítica das 

diferentes experiências de alfabetização de 

adultos de que participamos, direta ou 

indiretamente, no Brasil ou em outros países 

da América Latina, no sentido de pensar e 

repensar as positividades e negatividades 

das mesmas. (...) como enfatizei na carta 

anterior, de que as experiências não se 

transplantam, se reinventam” (CGB, 1978, p. 

96) . 

 

 Fica patente que Paulo Freire e sua equipe, no nível das intenções 

manifestas, de maneira alguma, posicionou-se no sentido de domesticar ou 

treinar os educadores guineenses. Esta opção ética de respeito à autonomia dos 

educadores e educandos da Guiné-Bissau manifestam-se na compreensão 

fundamental da coerência que deve orientar a prática  do educador:  

Na sua posição de classe, ideologizado, o educador 

não percebe mesmo quando verbaliza uma opção 

revolucionária, que conhecer não é comer 

conhecimento, que o ato de ensinar pressupõem o 

de aprender e vice-versa. Dessa forma, se arvora 

em educador do povo sem aceitar ser educando do 

povo. À sua oralidade revolucionária se contrapõe 

uma prática alienante, reacionária (CGB, 1978, p. 

100). 

 

 A unidade diáletica entre teoria e prática preconizada por Paulo Freire, no 

seu discurso pedagógico, ganha contornos de exigência de coerência entre o 

pensar e falar diante do fazer e agir do educador. Para Freire a coerência emana 

das opções éticas do educador: “As qualidades ou virtudes são construídas por 

nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e 
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o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a 

prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis – a coerência” (PA, 1996, p.72). 

 A coerência constitui uma postura mínima exigível para que o educador 

possa desenvolver aquelas três posturas supracitadas: abertura para o diálogo, 

respeito à autonomia e liberdade do educando e solidariedade e compromisso 

com a emancipação do homem.  

Linda Harasim, em sua dissertação de doutorado98, apesar do seu 

posicionamento crítico em relação à experiência na Guiné Bissau, argumenta 

que parte do insucesso da experiência tenha a ver com a incompreensão das 

proposições de Freire e, acrescentamos nós, conseqüentemente, com a 

dissociação entre as proposições assumidas e a prática efetivada:  

A introdução do método de Freire nas condições da 

realidade guineana resultou num aprendizado 

mecânico, dirigido, baseado em memorização - 

exatamente ao que Freire se opunha. A maior parte 

dos alunos eram incapazes de progredir além das 
primeiras cinco ou seis palavras no manual; aqueles 

que foram incapazes de 'criar' novas palavras. 

Mesmo onde havia um alto nível de participação 

dos camponeses, percebeu-se que após seis 

meses os alunos eram capazes de ler e escrever, 

mas quando eram questionados sobre o que eles 

estavam lendo e escrevendo, a compreensão era 

nula: eles não podiam entender nada.”  (HARASIM 

apud TORRES, 1996, p. 140.  Grifo nosso). 

 

 Talvez, o fato da participação de Paulo Freire e de sua equipe ser 

financiada por recursos obtidos pela equipe do IDAC (Cf. CGB, 1978, p. 106) e a 

necessidade de angariar recursos para promover a alfabetização naquele país 

em reconstrução tenha fadado o programa nacional de alfabetização da Guiné-

                                                 
98 Citada por Carlos Alberto Torres. Linda M. Harasim. Literacy and National Reconstruction in 

Guinea-Bissau" A critique of the Freirean literacy campaign.  University of Toronto, 1983.  
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Bissau a uma aceitação condicional das propostas de Freire em detrimento da 

compreensão necessária a sua implementação.  

 Dessa forma, devemos considerar que um discurso pedagógico, 

entendido como conjunto de proposições acerca da prática educativa, quando é 

mal compreendido e assumido não pode promover a própria defesa. Mais ainda, 

a aceitação teórica das proposições de Paulo Freire não corresponde a uma 

atitude ativa de assumir tais proposições na prática educativa. Há possibilidade 

do educador proferir um discurso freirista e manter uma prática distinta. 

Comentando experiências vivenciadas no Brasil, afirma Freire: 

observamos, por exemplo, que a nível intelectual os 

participantes do seminário de capacitação 

aceitavam totalmente nossas análises em torno da 

alfabetização de adultos como um ato criador, em 

que os alfabetizandos, por isso mesmo, deveriam 

assumir o papel de sujeitos do processo de 

aprendizagem de sua língua e de expressão de sua 

linguagem. (...) Entendiam facilmente certos 

procedimentos metodológicos coerentes com esses 

princípios. 

Na prática, porém, muitos deles, condicionados por 

sua posição de classe, pelos mitos de sua 

“superioridade” em face dos camponeses e dos 

operários urbanos, mitos assimilados em sua 

educação, também de classe, reduziam os 

alfabetizandos a meros depósitos de “seus” 

conhecimentos. (CGB, 1978, p. 100) 

 

 Para usar uma expressão popular: “Falar é fácil, fazer é que são elas”. A 

educação libertadora advogada por muitos, de modo especial por Freire, exige 

coerência entre o discurso e a prática do educador. Assumir o respeito à 

autonomia do educando exige do educador uma postura dialogal permanente 

consigo. A revisão do fazer-educativo e do agir-educativo objetivando a 

recognição e reinvenção da prática. 
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É a reflexão crítica sobre a prática diária de vocês 

com os alfabetizandos e com os coordenadores que 

mais que outra coisa lhes irá abrindo caminhos para 

preencher “certas lacunas” que você constata no 

trabalho ao nível em que se encontra hoje. Esta 

reflexão crítica sobre a prática dando-se é 

absolutamente indispensável e não deve jamais ser 

confundida com um blábláblá alienado e alienante. 

Enquanto fonte de conhecimento, a prática não é, 

porém, a teoria de si mesma. É entregando-se 

constantemente à reflexão crítica sobre ela que a 

prática possibilita a sua teoria que, por sua vez, 

ilumina a nova prática.  

Por isso é que sempre insisto em que minhas cartas 

não têm nada de prescritivas. São antes desafios 

que lhes faço e me faço para que nos engajemos na 

prática da reflexão sobre a prática num projeto em 

processo, que não repete, necessariamente, em 

todos os seus aspectos, as experiências de que já 

participei. (CGB, 1978, p. 144) 

 

 A unidade dialética entre teoria-prática tem, no conjunto das cartas ora 

estudadas, relevância central. Não apenas por refletir a aproximação crescente 

de Paulo Freire com o Marxismo, mas também e, principalmente, porque revela 

a inclinação para a Filosofia Existencial, prática99. Nesta aproximação das 

próprias proposições através de sua prática educativa junto aos educadores e 

educandos guineenses, Paulo Freire efetivamente opera a unidade dialética 

entre teoria e prática no seu fazer e agir-educativo. A cada carta enviada, 

refletindo os trabalhos da equipe do IDAC e os desenvolvidos pelos educadores 

guineenses, Freire retoma temáticas expostas em livros anteriores, relata 

experiências vividas no Brasil e no Chile. Nota-se na forma como se dirige aos 

 
99 Ver Jorge Jaime. Historia da filosofia no Brasil. São Paulo: Vozes, 2000. v.3; Antônio Joaquim 

Severino. A filosofia contemporânea no Brasil: conhecimento, política e educação. Petrópolis: 

Vozes, 1997.  
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educadores guineenses um “solidarizar-se” com a luta dos seus interlocutores, 

sendo expressivo o vocativo que encabeça as cartas: “Camaradas”.  

Ainda que esteja propondo para outros educadores o movimento teoria-

prática, prática-teoria para vivenciar a relação educativa, o educador 

pernambucano efetiva uma unificação da sua prática educativa, como 

colaborador do programa nacional de alfabetização de adultos e suas propostas 

pedagógicas. Somemos a isso as suas colocações posteriores quanto à 

exigência de “reflexão crítica sobre a prática” (PA, 1996, 42 e ss.).  Tal 

posicionamento já encontramos na obra ora estudada.  

Ao refletir sobre a proposta de associação do trabalho intelectual e o 

trabalho manual e a convivência comunitária entre educadores e educandos 

Paulo Freire re-enfatiza a unidade existente entre teoria e prática e a necessária 

coerência entre o discurso e a prática do educador: 

Uma das vantagens de um projeto como este, ao 

propor a reflexão crítica sobre a realidade 

“contextual’’ com ela, é a de estimular o surgimento 

de um novo tipo de escola – a que, em sintonia com 

o projeto de nova sociedade que se procura criar na 

Guiné-Bissau e Cabo Verde, não dicotomiza teoria 

da prática, reflexão de ação, trabalho intelectual de 

trabalho manual (CGB, 1978, p. 159). 

 

Paulo Freire vislumbra para os educadores o papel de dirigentes do 

diálogo com o real e o cotidiano dos educandos. Daí a idéia “da escola no país” 

desejando integrar o trabalho produtivo com as atividades normais da escola, 

criando uma unidade entre teoria e práxis social:  

O papel de uma pequena equipe de educadores, 

devidamente capacitados e que devem incorporar-

se totalmente à vida comunitária, participando de 

sua atividade produtiva da mesma forma que os 

camponeses, seria, entre outros, o de tentar aquele 
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esforço de sistematização a que me referi. Esforço 

realizado com a população e nunca simplesmente 

para ela” (CGB, 1978, 152).  

 

Aqui, retomamos a temática da liberdade e diretividade da prática 

educativa. O educador, enquanto sistematizador detém considerável poder de 

condução dos trabalhos. Então aquela postura ética que se funda no respeito à 

autonomia do educando, defendida por Freire, merece ser examinada com mais 

vagar. Segundo o educador pernambucano “A educação, qualquer que seja ela 

– a educação autoritária como a educação democrática – ambas implicam uma 

certa diretividade. Para mim, o problema que se coloca é que a educação 

democrática tem uma diretividade que se limita. A diretividade do educador, 

numa postura democrática, é limitada pela capacidade criadora do educando”. 

(SE, 1982, p. 93). 

Nas proposições pedagógicas de Paulo Freire a autonomia do educando 

decorre da sua criatividade, curiosidade, liberdade para conhecer e, ao mesmo 

tempo, constitui o limite da ação dirigente do educador. Todo fazer e agir-

educativo que extrapole este limite constitui manipulação, ação de configurar o 

outro com as próprias mãos, pois “(...) a educação como ato de conhecimento e 

atividade eminentemente política, centrando-se numa temática que emerge da 

realidade concreta dos educandos e associada à produção, deve ser vista como 

um fator importante no processo de transformação do pensamento do povo” 

(CGB, 1978, p. 152). 

Acreditamos que Freire atribui o papel sistematizador dentro desses 

limites, dado que, ao extrapolar tais limites o educador apenas reproduz o 

conhecimento, impedindo a agregação de elementos novos oriundos das 

contribuições do educando. O limite para a diretividade do educador consiste na 

liberdade para o educando exercer a criatividade, a curiosidade. Evidentemente 
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que o educando sempre será livre para aprender e apreender o mundo, pois 

ninguém pode obrigar ninguém a aprender. Contudo o educador pode cercear o 

exercício da liberdade de criar e pesquisar do educando, obrigando-o à 

memorização, repetição.  

Lamentavelmente, este é um aspecto que não foi contemplado a contento 

nas “Cartas à Guiné-Bissau”. 

  

IV.2.4 TERCEIRO MOMENTO: O REENCONTRO COM A PEDAGOGIA DO 
OPRIMIDO 

Nos escritos do período brasileiro após o exílio, identificamos uma 

constância quanto às três posturas éticas necessárias ao educador que assume 

a educação problematizante-dialógica, entretanto, há um maior aprofundamento 

da reflexão em torno dessas posturas. Há um processo de aprofundamento 

teórico em torno das posturas éticas desejáveis para um educador democrático. 

O próprio Paulo Freire atina para a processualidade do “ser educador”: “Ninguém 

começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde. 

Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão sobre a prática” (EC, 2001, 58). 

A experiência educativa escolhida, para este momento, conforme já 

anunciamos, foi a gestão da Secretaria de Educação da Cidade de São Paulo, 

durante o governo da prefeita petista Luiza Erundina100.  

 
100 Os relatos dessa experiência estão preferencialmente registrados no Livro “A educação na 

cidade”, contudo há outros relatos relevantes efetuados por terceiros. Ver: Carlos Alberto Torres. 

A voz do biógrafo latino-americano: uma biografia intelectual. In. Moacir Gadotti. (Org.). Paulo 

Freire: uma biobibliografia, 1996; Moacir Gadotti. A voz do biógrafo brasileiro: a prática à altura 

do sonho. In In. Moacir Gadotti. (Org.). Paulo Freire: uma biobibliografia, 1996; Adriano Nogueira; 

João W. Geraldi (Orgs.). Paulo Freire: trabalho, comentário, reflexão, 1990. 
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Como Secretário de Educação, Freire achou uma 

oportunidade ímpar de implementar sua filosofia de 

educação em seu próprio país, não como um 

orientador acadêmico, mas como um ativista político 

num município governado por um partido socialista. 

Os objetivos socialistas do Partido dos 

Trabalhadores, no entanto, devem ser considerados 

no ambiente da nova reforma democrática e 

constitucional no Brasil (TORRES, 1996, p. 143). 

 

A idéia de “escola pública popular” orientou o projeto político-pedagógico 

da administração da educação na cidade de São Paulo, na compreensão de 

Paulo Freire consistia na escola respeitosa pelo educando, seu direito de 

participar ativamente da escola e sua autonomia de aprenderem: 

Não devemos chamar o povo à escola para receber 

instruções, postulados, receitas, ameaças, 

repreensões e punições, mas para participar 

coletivamente da construção de um saber, que vai 

além do saber de pura experiência feita, que leva 

em conta as suas necessidades e o torne um 

instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-

se em sujeito de sua própria história” (EC, 2001, p. 

16).  

Tomando como ponto de partida estas palavras de Freire extraídas do seu 

primeiro pronunciamento ao educadores de São Paulo e considerando que entre 

o gestor e os educadores se estabeleceu uma relação educativa, passemos a 

busca das razões de se instaurar relações entre o secretário e os educadores 

pautadas no diálogo, no respeito à autonomia e na solidariedade com estes.  

Uma das posturas advogadas pelo educador pernambucano, desde os 

escritos iniciais, foi a abertura para o diálogo, enquanto gestor da secretaria de 

educação e esta opção ética de considerar a palavra do outro clama por 

materialização, por manifestação prática. Nesse ponto, tanto os escritos do 
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próprio Paulo Freire quanto os registros da imprensa e relatos dos biógrafos são 

unânimes em atestar a instauração de relações dialogais entre o gestor e os 

educadores.  

Numa perspectiva realmente progressista, 

democrática e não-autoritária, não se muda a “cara” 

da escola por portaria. Não se decreta que, de hoje 

em diante, a escola será competente, séria e alegre. 

Não se democratiza a escola autoritariamente. A 

administração precisa testemunhar ao corpo 

docente que o respeita, que não teme revelar seus 

limites a ele, corpo docente. A administração 

precisa deixar claro que pode errar. Só não pode é 

mentir (EC, 2001, p. 25).  

 

 Poderíamos pôr em dúvida a validade do testemunho, posto que quem 

exara é o próprio Paulo Freire. Dentro das possibilidades efetivas do presente 

trabalho, nos limitamos a verificar nas biografias e relatos do período. 

Possivelmente, há pontos ou aspectos daquela gestão que podem suscitar 

críticas, algumas posturas passíveis de críticas, mas certamente nada que 

desabone. Não encontramos registradas informações que desabonem a 

passagem de Freire pela Administração Pública Paulistana. Antes, encontramos 

testemunhos no sentido da busca de coerência entre a teoria e a prática.  

 Moacir Gadotti testemunha de forma favorável à intervenção de Freire na 

gestão da educação em São Paulo:  

Para os que conheciam de perto Paulo Freire, não 

foi surpresa a sua capacidade administrativa. O 

segredo dele foi saber governar de forma 

democrática. Nos quase dois anos e meio à frente 

da Secretaria da educação, ele conseguiu criar uma 

equipe de cinco ou seis auxiliares que podiam 

trabalhar com muita autonomia e podiam substituí-lo 

em qualquer emergência. Existia apenas uma 
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reunião semanal em que se discutiam as linhas 

gerais da política da Secretaria. Se fosse 

necessário, novos rumos eram tomados. Paulo 

Freire defendia ardorosamente suas opiniões, mas 

sabia trabalhar em equipe, muito longe do 

espontaneísmo de que havia sido acusado. Ele 

tinha autoridade, mas exercia-a de forma 

democrática. (GADOTTI, 1996, 94) 

  

 Entendemos que o diálogo, no conjunto das proposições pedagógicas de 

Paulo Freire, extrapola a palavra escrita e verbalizada e consiste na própria 

forma de ensinar e aprender. O encontro com o outro manifesta o caráter 

essencial do diálogo e a opção ética freireana de apreço pela liberdade de 

ensinar, de aprender, de ser dos educadores. A coerência com esta opção de 

dialogar com a autonomia do outro, sem ser autoritário nem licencioso, trás para 

a prática educativa implicações práticas.  Demanda reuniões, encontros, 

discussão e este aspecto serve de pretexto para o não-diálogo.  A opção pela 

abertura ao diálogo, implica num acréscimo de trabalho e responsabilidade, pois 

requer um esforço maior para coordenar interesses, muitas vezes, diferentes e 

divergentes. Com efeito, Freire ofereceu um testemunho de coerência ao tentar 

implantar uma gestão democrática no sistema educacional da capital paulista.  

 A abertura para dialogar com as partes que compunha a secretaria de 

educação se manifestou, entre outras formas, através do restabelecimento dos 

grêmios estudantis e dos conselhos de classe nas escolas, instrumentos de 

valorização da participação dos educandos e da comunidade: “(...) a minha 

opção  de como fazer a mudança da escola implica ouvir todos os que fazem a 

escola (pais, educadores, alunos, funcionários, bem como a comunidade em que 

esta se situa e os especialistas nas diferentes áreas de conhecimento” (EC, 

2001, p. 96)  
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Outro aspecto revelador do compromisso com o diálogo e o respeito à 

autonomia dos educadores e educandos na cidade de São Paulo encontramos 

no esforço para promover a reforma curricular. Conforme os relatos, este 

processo contou com a participação de especialistas de diversas áreas do 

conhecimento e demais seguimentos das escolas. Por dentro da reforma 

curricular estava o desejo de considerar o conhecimento e as experiências das 

crianças e dos jovens das classes populares. Continha, assim, a reforma 

curricular o conceito de interdisciplinaridade, passando a exercer papel relevante 

nas reflexões de Paulo Freire: “Articular saber, conhecimento, vivência, escola, 

comunidade, meio-ambiente etc, é o objetivo da interdisciplinaridade que se 

traduz na prática por um trabalho coletivo e solidário na organização do trabalho 

na escola. Não há interdisciplinaridade sem descentralização do poder, portanto, 

sem uma efetiva autonomia da escola” (GADOTTI, 1996, p. 102). 

 O testemunho de Paulo Freire quanto à consideração pelo outro e a 

opção de não reduzi-lo à coisa, durante a gestão da Luiza Erundina, focou-se, 

principalmente, na abertura para o diálogo com os diversos setores envolvidos 

nas ações da pasta que lhe foi confiada. Na mesma medida, o respeito à 

autonomia dos educadores e educandos, dirigentes, técnicos e comunidade 

também orientaram a ação de Paulo Freire, enquanto gestor público da 

educação paulistana. As ações, no sentido de permitir a vivência de experiências 

em que se vislumbrasse possibilidades de ser, diferentes das até então vigentes, 

um querer-ser-mais a partir do já dado e constituído. A mensagem ética de tais 

ações consiste na ênfase dada à necessidade de educadores e educandos, 

dirigentes e comunidade aprenderem que a autonomia de um se efetiva pela 

consideração da autonomia do outro. “As crianças precisam crescer no exercício 

desta capacidade de pensar, de indagar-se e de indagar, de duvidar, de 

experimentar hipóteses de ação, de programar e de não apenas seguir os 
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programas a elas, mais do que propostos, impostos. As crianças precisam de ter 

assegurado o direito de decidir, o que se faz decidindo” (PI, 2000, pp. 58-59). 

 Aqui, aquela terceira postura desejável do educador problematizador e 

dialógico: a solidariedade e compromisso com a emancipação do homem. Paulo 

Freire advoga para o educador o papel de estimular e possibilitar nos diversos 

momentos da prática educativa, a iniciativa e a crença na intervenção humana 

como construtora de novas realidades. Assim, o educador é aquele que não se 

coloca indiferente diante da situação de opressão dos educandos. O testemunho 

se dá pela crença na “imperiosa necessidade de luta na feitura da história como 

‘façanha da liberdade’”(PI, 2000, p. 61) e pela tomada de posição diante do 

contexto do educando: “O fundamental, se sou coerentemente progressista, é 

testemunhar, como pai, como professor, como empregador, como empregado, 

como jornalista, como soldado, cientista, pesquisador ou artista, como mulher, 

mãe ou filha, pouco importa, o meu respeito à dignidade do outro ou da outra. Ao 

seu direito de ser em relação com o seu direito de ter” (PI, 2000, p. 55). 

 Este testemunho edifica-se no real e cotidiano do educador, seja através 

da transmissão dos conteúdos, seja nos posicionamentos que o educador 

assume diante da realidade. Importa, pois, que a postura solidária do educador 

se materialize através do seu posicionamento político. Cabe considerar que o 

posicionamento político vai desde a abordagem contextualizante empreendida 

para a exposição dos conteúdos, até a problematização dos conhecimentos 

transmitidos ou criados:  

Para o educador progressista coerente, o 

necessário ensino dos conteúdos estará sempre 

associado a uma “leitura crítica” da realidade. 

Ensina-se a pensar certo através do ensino dos 

conteúdos. Nem o ensino dos conteúdos em si, ou 

quase em si, como se o contexto escolar em que 

são tratados pudesse ser reduzido a um espaço 

neutro em que os conflitos sociais não se 
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manifestassem, nem o exercício do “pensar certo” 

desligado do ensino dos conteúdos. (EC, 2001, p. 

29) 

 

 Convém ressaltar que o educador, ao tomar posição diante do mundo, 

não poderá impor sua análise do contexto donde emergem os conteúdos, 

sonegando outras leituras possíveis para o mesmo contexto, impor ou propor 

uma leitura única da realidade.  

   

IV. 3 PEDAGOGIA DA AUTONOMIA: UMA SÍNTESE DO DISCURSO ÉTICO-

PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE 

A “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa” é o 

último escrito publicado antes da morte de Paulo Freire e constitui uma síntese 

das suas proposições pedagógicas, amadurecidas pelas práticas e pela 

constante revisão. Identificamos nos três capítulos que o compõe a presença 

bussular daquelas posturas perseguidas nesse trabalho.  

Assim, intentaremos uma síntese das proposições éticas para a prática 

educativa expressas por Paulo Freire, a partir da leitura dessa obra. Seguiremos 

a estrutura original do texto apenas no tocante à seqüência dos capítulos, mas 

não quanto aos tópicos e subdivisões internas dos capítulos.   

 
1º Capítulo:  
NÃO HÁ DOCÊNCIA SEM DISCÊNCIA ou ABERTURA PARA O DIÁLOGO 
 

No conjunto dos escritos freireanos identificamos a seguinte 

compreensão:  

Dialogar não significa invadir, manipular, ou “fazer 

slogans”. Trata-se, isto sim; de um devotamento 

permanente à causa da transformação da realidade. 

Nesse diálogo é o conteúdo da forma de ser que se 

mostra peculiarmente humano, excluído de todas as 

relações nas quais as pessoas são transformadas 

em “seres para outro” por pessoas que são falsos 
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“seres para si”. O diálogo não pode se deixar 

aprisionar por qualquer frelação de antagonismo. 

(Freire apud Lima, 1981, p. 65). 

 
 A postura dialogal, enquanto estratégia de oposição ao autoritarismo, de 

modo especial ao autoritarismo epistêmico, requer do educador, 

constantemente, o esforço no sentido de incentivar a capacidade criativa e 

interventiva dos educandos: “A educação é muito mais controlável quando o 

professor segue o currículo padrão e os estudantes atuam como se só as 

palavras do professor contassem. Se os professores e os alunos exercessem o 

poder de produzir conhecimento em classe, estariam então reafirmando seu 

poder de refazer a sociedade” (MO, 1986, p. 21).  Daí porque a postura dialogal 

do educador reclama rigorosidade metódica, pesquisa, reflexão crítica sobre 

a prática.  

 Ao insistir na postura dialogal do educador com os educandos, Paulo 

Freire deseja garantir a curiosidade, a inventividade e a criticidade do 

educando. Estas disposições individuais instrumentalizam os educandos para a 

unificação dialética da teoria-prática, objetividade-subjetividade e forja a 

consciência do homem como interventor no mundo. A crítica freireana ao 

antidiálogo reside, justamente, em amansar os educandos, impendindo a 

atividade crítica e criadora do conhecimento.  

Do ponto de vista ético, a ação dialógica, enquanto uma inerência da 

condição humana, emana da opção ética de considerar o homem ser capaz e 

livre. Na prática educativa, tal consideração remete para a recusa das relações 

de dominação dos educandos pelo educador.    

 Na relação dialogal o conhecimento é tomado como transitório, gerando 

uma motivação maior para buscar o conhecimento e diminuindo a distância entre 

os sujeitos da relação educativa. “Ao ser produzido, o conhecimento novo supera 

outro que antes foi novo e se faz velho e se ‘dispõe’ a ser ultrapassado por outro 
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amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente 

quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda 

não existente” (PA, 1996, p. 31).  

 A postura de abertura para dialogar com o conhecimento requer do 

educador, igualmente, abertura para dialogar com o educando. Esta abertura 

compreende o respeito aos saberes dos educandos e a rejeição de qualquer 

forma de discriminação.  

 Da postura dialogal emana a rejeição em considerar o educando como 

depositário do conhecimento do educador: “Transformar a experiência educativa 

em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente 

humano no exercício educativo: o seu caráter formativo” (PA, 1996, p. 37).  

 Talvez um dos grandes valores presentes na relação educativa consista 

no seu caráter formador e processual, posto que os homens não são 

aprioristicamente determinados, mas processualmente edificam projetos de 

intervenção no mundo e de formas de ser interventivamente no mundo. Daí que 

ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural.  

Assim, não há valores universalmente aceitos e atemporais, 

dogmaticamente impostos. Dentro da idéia de universalidade está contida uma 

idéia subjacente: universalizar implica em tomar uma forma, ou idéia, ou valor, 

escolhido dentro de um universo maior de outras formas, idéias e valores, e 

apresentá-lo como comum e válido para todos, negando as diferenças.  

Não estamos defendendo o outro extremo: o relativismo absoluto. 

Desejamos apenas pontuar que a universalidade, tal como compreendemos, 

consiste na percepção de algumas regularidades, valores, idéias, situações que 

são boas para todos, contudo, comportam uma diversidade de manifestações. 

Há critérios para estabelecer acesso ao valioso e o não-valioso, ao decente e ao 
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indecente, ao justo e ao injusto. Tais critérios apontam para a aproximação dos 

valores, das idéias e das situações que tendem a ser boas para todos.  

A liberdade de autodeterminação e o respeito à autodeterminação do 

outro funcionam como tal critério. O resgate do consentimento, da manifestação 

da vontade dirige-se para a delimitação do bom senso necessário quanto ao que 

pode e o que não pode. 

Assim, quando Paulo Freire se refere a uma tomada de atitude diante da 

violência, esta atitude se funda não no respeito à diferença, mas no direito a ser 

diferente. Uma abertura para dialogar com o conhecimento e com o educando. 

 

 ⇒ COM O CONHECIMENTO 

ABERTURA PARA O DIÁLOGO ⇒ 
 ⇒  COM O EDUCANDO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2º CAPÍTULO:  

ENSINAR NÃO É TRANFERIR CONHECIMENTO OU O RESPEITO À 

AUTONOMIA E À LIBERDADE DO EDUCANDO 

 
 A rejeição da transmissão do conhecimento através de relações 

verticalizadas, como pressuposto metodológico, no conjunto dos escritos 

freireanos, emana da visão de homem ontologicamente livre e tem como 

conseqüência a valorização da liberdade do educando e sua autonomia para ser. 

Mais ainda, como decorrência da postura anterior, considera que a unicidade do 

homem se forma nos encontros com os outros co-partícipes de sua existência. O 
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homem é um ser que constrói sua autonomia e vivencia sua liberdade na 

interação com o outro: 

O sujeito pensante não pode pensar sozinho. Não 

pode pensar acerca dos objetos sem a co-

participação  do outro Sujeito. Não existe um “eu 

penso”, mas sim um “nós pensamos”! É  o “nós 

pensamos” que estabelece o “eu penso” e não o 

oposto. Esta co-participação dos Sujeitos no ato de 

pensar se dá na comunicação... A comunicação 

implica uma reciprocidade que não pode ser 

rompida (FREIRE Apud LIMA, 1981, 64). 

 

 Ao enfatizar a co-participação necessária entre educador e educando para 

a prática educativa, entendida como prática  dialogal oposta à transferência de 

saberes, assume uma postura ética ao enfatizar o encontro horizontal de 

intrasubjetividades  como expressão de consideração pela autonomia de cada 

sujeito.  

 Uma das notas caracterizadoras da humanidade residente no homem 

consiste na consciência da incompletude do homem e, portanto, as inúmeras 

possibilidades de ser e existir no mundo. A postura ética diante dessa dimensão 

humana mais coerente não poderia ser outra, senão o respeito ao direito de 

autodeterminação.  

 Contudo, acompanha a nossa consciência de incompletude e o nosso 

desejo de fazer-se constitutivamente no mundo, o reconhecimento do esforço 

social no sentido de constituir o homem dentro das expectativas, necessidades e 

valores do grupo. Logo, a influência do meio social sobre a constituição do ser 

autônomo e livre também é um saber, uma consciência da nossa humanidade. O 

homem não alcança a humanidade isoladamente.     

 Entre a nossa consciência de incompletude e o desejo de constituir-se no 

mundo e os condicionamentos diretivos do grupo vagueia as possibilidades de 

mudar, de construir, de querer-ser mais e melhor. A liberdade de ser transita 



 215

  

entre o querer-ser do indivíduo e o querer-ser do grupo, um e outro. E é por 

causa da liberdade que não há o pronto e acabado do indivíduo e do grupo: “O 

mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, 

interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no 

mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem 

intervém como sujeito de ocorrências” ( PA, 1996, p. 85) . 

Daí porque a postura ética do educador no sentido de respeitar 

autonomia e liberdade do educando impõe a consciência do inacabamento 

e o reconhecimento do ser condicionado, acrescido da convicção de que a 

mudança é possível. 

A postura ética, no sentido de respeito à autonomia do ser educando, 

portanto, impõe o dever de não impor o conhecimento ou transmiti-lo de forma 

autoritária, posto que a constituição do ser, sua forma de ser no mundo não 

emana unicamente daquilo que o grupo oferece, mas emerge, de forma 

precípua, da síntese que faz das experiências, valores e conhecimentos 

transmitidos e a própria experiência.  

“Saber que devo respeito à autonomia, à 

dignidade e à identidade do educando e, na prática, 

procurar a coerência com este saber, me leva 

inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou 

qualidades sem as quais aquele saber vira 

inautêntico, palavreado vazio e inoperante. De nada 

serve, a não ser para  irritar o educando e 

desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar 

em democracia e liberdade, mas impor ao 

educando a vontade arrogante do mestre” (PA, 

1996, p. 69). 

 

Portanto, o educador para ensinar, agindo de forma ética, precisa 

desenvolver algumas qualidades pessoais, tais como humildade, tolerância e 

bom senso. Paulo Freire, nessa perspectiva, questiona: ”Como ser educador, 
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sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender, com maior ou menor 

esforço, a conviver com os diferentes” (PA, 1996, p. 75).  

 
 
3º CAPÍTULO:  

ENSINAR É UMA ESPECIFICIDADE HUMANA OU SOLIDARIEDADE E 

COMPROMISSO COM A EMANCIPAÇÃO DO HOMEM 
 
 A pratica educativa, nas proposições de Paulo Freire, estão eivadas da 

compreensão do papel do educador como um teórico e um político. A ação do 

educador na relação educativa consiste numa interpretação, ainda que implícita, 

do homem e do mundo, mais ainda, da destinação humana no mundo.  

Esta é uma grande descoberta: a educação é 

política! Depois de descobrir que também é um 

político, o professor tem de se perguntar: “que tipo 

de política estou fazendo em classe?” Ou seja: 

“Estou sendo professor a favor de quem?”” Ao se 

perguntar a favor de  quem está educando, o 

professor também deve perguntar-se contra quem 

está educando. Claro que o professor que se 

pergunta a favor de quem e contra quem está 

educando também deve estar educando a favor ou 

contra alguma coisa. Essa “coisa “ é o projeto 

político, o perfil político da sociedade, o “sonho” 

político. Depois desse momento o educador tem 

que fazer sua opção, aprofundar-se na política e na 

pedagogia de oposição ( MO, 1986, p. 60).  

 
 Assim, na visão de Freire, a ação do educador, enquanto prática política, 

prescinde também de orientação ética. O homem pode sofrer ações 

desumanizantes, ser reduzido à condição de coisa, tomado como meio pelas 

relações sociais opressoras emergentes dos sistemas políticos e econômicos 

exploradores, contudo, continua sendo indivíduo vocacionado para a liberdade, 

sujeito das relações, apto a agir interventivamente no mundo.  Logo, o educador,  

no seu fazer-agir educativo real e cotidiano, intenciona suas ações num sentido 
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por ele determinado. Determinar a orientação da prática educativa, assim 

entendemos, constitui uma questão ética que se impõe ao educador. 

 Nas proposições de Paulo Freire a opção política fundamental do 

educador inclina-se para a solidariedade e compromisso com a emancipação do 

homem:  

 
 Logo, conforme o próprio educador pernambucano advoga, ensinar exige 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo e 

reconhecer que a educação é ideológica.  

Além da questão ética anterior, há outra questão que se impõe ao 

educador: a interpretação do homem e do mundo do educador não deve ser 

imposta ao educando: “Tenho de ser radicalmente democrático, responsável e 

diretivo. Não diretivo dos estudantes, mas diretivo do processo no qual os 

estudantes estão comigo. Enquanto dirigente do processo, o professor libertador 

não está fazendo alguma coisa aos estudantes, mas com os estudantes” (MO, 

1986, p. 61) 

A conclusão fundamental que podemos retirar das palavras de Paulo 

Freire, freqüentemente reinteirada nos seus escritos, nos parece ser a de que a 

educação deve ser uma prática social voltada para a emancipação do homem. 

Em sua “Ação cultural para a liberdade” argumenta que  

Somente os seres que podem refletir sobre sua 

própria limitação são capazes de libertar-se desde, 

porém, que sua reflexão não se perca numa 

vaguidade descomprometida, mas se dê no 

exercício da ação transformadora da realidade 

condicionante. Desta forma, consciência de e ação 

sobre a realidade são inseparáveis constituintes do 

ato transformador pelo qual homens e mulheres se 

fazem seres de relação (ACL, 1982, p. 66).   
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Entendendo a libertação como processo de humanização e reconhecendo 

o caráter processual da libertação, preconiza para o educador práticas mais 

humanas, fazendo críticas ao uso da técnica pela técnica, uso da técnica que 

não tem por fim a promoção do educando. Ao fazê-la, resgata a ênfase na 

dimensão ética, isto é, na consideração do querer-ser do educador frente ao 

querer-ser do educando, enfatizando a dignidade deste. O educando, entendido 

não como objeto da ação do educador, sujeito passivo, mas antes, tomado como 

sujeito cognoscente, livre e capaz de autodeterminar-se. Em suas palavras: “O 

clima de respeito que nasce das relações justas, sérias, humildes, generosas, 

em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem 

eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico” (PA, 1996, p. 

103).  

Neste contexto, a postura ética desejável do educador comprometido com 

o processo de promoção do homem não pode afastar-se da segurança, 

competência profissional aliados a uma atitude de generosidade, de escuta 

dos educandos – saber escutar. Então, ensinar exige do educador 

competência profissional.   

A competência profissional se revela na capacidade do educador de 

responder aos desafios que o real e o cotidiano lhe impõe, tanto através dos 

procedimentos técnicos quanto pela adoção de posturas éticas.   

Efetivamente, a conciliação do técnico – preparo técnico-científico do 

educador – com o ético – postura dialogal com a liberdade e autonomia do 

educando – aponta, no conjuntos das proposições freireanas, para a unidade e 

complementariedade do saber-fazer com a "retidão ética" que deve orientar as 

relações entre os homens. Nas proposições de Paulo Freire, a solidariedade 

com a emancipação do homem se dá pelo restabelecimento da 

complementariedade do fazer e do agir, da técnica e da ética. 
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Do dito aqui, a melhor síntese é a do próprio Paulo Freire:  

O educador progressista precisa estar convencido 

como de suas consequências é o de ser o seu 

trabalho uma especificidade humana. (...) Nada que 

diga respeito ao ser humano, à possibilidade de seu 

aperfeiçoamento físico e moral, de sua inteligência 

sendo produzida e desafiada, os obstáculos a seu 

crescimento, o que possa fazer em favor da 

boniteza do mundo como de seu enfeamento, a 

dominação a que esteja sujeito, a liberdade por que 

deve lutar, nada que diga respeito aos homens e às 

mulheres pode passar despercebido pelo educador 

progressista. (...) O nosso é um trabalho realizado 

com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em 

permanente processo de busca. (...) Não sendo 

superior nem inferior a outra prática profissional, a 

minha, que é a prática docente, exige de mim um 

alto nível de responsabilidade ética de que a minha 

própria capacitação científica faz parte (PA, 1996, 

pp, 162-163). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  
SOBRE O AGIR ÉTICO-PEDAGÓGICO DO EDUCADOR NAS 

PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS DE PAULO FREIRE 

 
 

 Das exposições feitas nos capítulos anteriores, podemos apresentar 

algumas considerações derradeiras, acerca da eticidade, que devem nortear o 

engajamento ético-pedagógico e o agir do educador presentes nas proposições 

pedagógicas de Paulo Freire.  

 O verbo considerar, entre outras significações possíveis, comporta a idéia 

de fitar com atenção e minúcia, sendo, pois, uma reflexão sobre algo ou alguém, 

uma possibilidade sobre alguma coisa ou fato. Por isso, apresentaremos apenas 

algumas considerações dos aspectos tomados como conclusivos para rematar 

este trabalho. Certamente há aspectos deduzíveis das questões expostas, 

dispersos ao longo do texto, de modo especial no capítulo IV, mas há também 

aspectos marginais e negligenciados, que nem chegaram a ser considerados, 

sendo, portanto, indicadores de novas perspectivas de estudos e 

problematizações, de retomadas com mais atenção e minúcia.    

 Preliminarmente, cabe apontar que a tentativa de sistematizar o discurso ético, voltado 

para a prática do educador, contida nas proposições pedagógicas freireanas, intencionou 

problematizar alguns aspectos para o aprofundamento das reflexões pedagógicas, pertinentes à 

temática da ética pedagógica. Tomamos esta tentativa como a contribuição possível oferecida 

para a reflexão pedagógica. 

 Considerando que o objetivo do presente trabalho consistia em identificar, 

nas proposições pedagógicas de Paulo Freire, um discurso ético voltado para o 

agir-educativo, lançamos duas questões centrais, a saber: quais os limites éticos 

para o exercício da prática educativa? E qual a responsabilidade social derivada 

da prática educativa? Estas questões, refletidas à luz das proposições freireanas 
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e de uma compreensão da ética, ensejam as seguintes considerações ou 

retomadas finais. 

 A primeira consideração consiste na compreensão da educação como 

prática social humana e humanizante, dotada de intencionalidade e, por 

conseqüência, de diretividade. O educador age intencional e diretivamente com 

o intuito de formar o educando. A ação pode ocorrer no sentido favorável à 

emancipação ou, no sentido oposto, da conformação do educando aos padrões 

vigentes e socialmente válidos.  

 Entendemos o educador como um agente social responsável pela 

condução de experiências formativas aptas a oferecer os elementos culturais 

necessários à constituição da unicidade e da multiplicidade do homem. Ao 

mesmo tempo, o educador exerce sua liberdade de expressão e divulgação das 

suas convicções políticas, ideológicas e filosóficas. Então, parece ser correto 

tomar o educador como um mandatário de um “múnus público” e, ao mesmo 

tempo, como alguém que procura efetivar suas mais íntimas convicções através 

do exercício do “múnus público” que lhe foi confiado.  

 Sendo assim, a responsabilidade social do educador reside na 

concomitante convivência, na sua prática, do seu papel social com a pretensão 

de ser e estar no mundo. O agir eticamente orientado ocorre no trânsito entre o 

coletivo e o individual, dimensões interdependentes entre si, posto que a 

orientação ética que o indivíduo confere ao agir ocorre dentro das relações 

sociais, do coletivo.  

 Daí que o educador deve considerar que, desde os primeiros contatos 

sociais na infância, o indivíduo está exposto às influências da empreitada 

socializante do grupo social. A autoridade dos pais, os usos e os costumes 

sociais, as diversas práticas sociais: jurídicas, laborativas, religiosas, políticas e 

outras imprimem valores e idéias orientadoras do agir individual dentro do grupo. 

Contudo, apesar do poder das influências sociais sobre o indivíduo, este é 
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dotado de poder de autodeterminação, de liberdade.  Dessa forma, o agir 

eticamente orientado também é orientado pelo indivíduo, posto que a 

compreensão dos preceitos morais, bem como a manifestação da recepção de 

tais preceitos, através dos costumes e hábitos, ou seja, a moralidade, é forjado 

pelo indivíduo, através da sua inserção no grupo. Há um processo individual e 

social de apreensão das regras morais e construção da forma habitual de ser.  

 Tomamos como ética a forma habitual de ser que o indivíduo forja ao 

longo da vida, sendo, pois, coisa diversa da moral e moralidade. A forma habitual 

de ser consiste numa autonomia do sujeito para orientar o seu agir, inclusive 

contrapondo à moral e à moralidade vigente. Entendemos que a autonomia no 

agir constitui uma elaboração da existência humana, um esforço do sujeito para 

conferir significado à sua vida, uma diferenciação do EU em relação ao TU.  

 Com o intuito de corroborar esta compreensão de formação autônoma do 

agir pelo indivíduo, recorremos às idéias piagetianas de formação do juízo moral 

da criança, justamente por atinar para a autonomia do indivíduo na constituição 

da forma habitual de ser. 

Tal como abordamos no capítulo II, o indivíduo parte do estado de 

anomia, rumo ao estado de autonomia, passando pela heteronomia. A formação 

do ser individual e social emana não apenas das influências do grupo social, 

mas também das escolhas do indivíduo. A forma de ser habitual do sujeito 

consiste, pois, no trânsito entre o sujeito e o grupo. A idéia de trânsito comporta, 

portanto, a noção da ação no mundo como elemento formador e transformador 

do homem. O conhecimento e a ação humana no mundo são, essencialmente, 

sociais, mas a elaboração do conhecimento e a decisão de ação emanam do 

indivíduo. Daí que tomamos a liberdade como uma harmonia entre a 

subjetividade do indivíduo e a objetividade do mundo. Tal harmonia apresenta-se 

como um pressuposto para a reflexão da dimensão ética na relação educativa. O 
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indivíduo age de forma mais ética quando suas escolhas são harmônicas com as 

possibilidades que o mundo apresenta.     

   Em La Boétie, o indivíduo detém a possibilidade de alcançar a liberdade 

ao se contrapor ao jugo voluntário, sob as amarras do tirano. A liberdade é uma 

escolha pessoal efetivada diante da tirania: ser ou não ser servo. Efetivamente, 

Etienne de La Boétie vislumbra a liberdade diante da tirania e do aparato jurídico 

do Estado e das instituições sociais, a partir do embate com as relações de 

poder, instituídas como uma possibilidade de existir. Relevante parece ser a 

consideração de que a liberdade não se limita às liberalidades sociais, mas 

também a liberdade de ser diante do grupo. Ainda que não o faça explicitamente, 

La Boétie aponta para um apreço a forma de ser livre, isto é, o indivíduo que, 

deliberadamente, atua na construção da sua liberdade, não se submetendo à 

tirania.  

 Assim, ao considerar o ensino da servidão como mais odioso que a 

própria servidão, Etienne de La boétie vislumbra o ensino da liberdade. Com 

efeito, é possível ensinar o apreço à liberdade. Então, nessa perspectiva, a 

liberdade constitui um elemento central para o ensino da ética, entendida como a 

forma habitual de ser do indivíduo. Habitualmente, o indivíduo constitui-se 

escolhendo as possibilidades que harmonizam sua subjetividade com a 

objetividade da vida material e simbólica instituída pelos homens. A escolha pela 

liberdade se dá no âmbito da cultura, da criação humana, da segunda natureza 

do homem.  

Diferentes práticas sociais pretendem encampar a empreitada de 

favorecer a construção da liberdade do indivíduo e as liberdades sociais como 

uma dimensão humana efetiva, logo, um esforço social para constituir a forma 

habitual de ser livre. Entretanto, como favorecer a liberdade do indivíduo se o 

grupo já o concebe antecipadamente? Como favorecer a liberdade se não 
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apresentam possibilidades?  Eis aqui a problemática da liberdade para a reflexão 

do agir ético do educador.   

A problematização ética, em linhas gerais, procede das proposições que 

justificam o discurso e o agir do indivíduo, isto é, a forma habitual de ser diante 

das regras e condutas instituídas pelo grupo. A forma de ser habitual comporta 

um plexo de valores e idéias que sedimentam o discurso e o agir do indivíduo. 

Como enfatizamos no capítulo II, a forma habitual de ser constitui coisa distinta 

das regras permissivas ou proibitivas impostas pelo grupo, podendo mesmo 

contrapor-se.  

Entre outras tarefas da educação encontramos a formação de hábitos a 

partir de um código cultural instituído, a fabricação de bons hábitos. Tal tarefa 

impõe ao educador o papel de “camareiro de Atenas”.  

Conta a narrativa mitológica que um velho, sediado às portas da cidade, 

guardava a uniformidade necessária aos cidadãos atenienses. Para tanto, de 

seu posto, zelava para que todos aqueles que chegassem à cidade fossem 

iguais, submetendo-os a uma prova: quem quisesse ingressar em Atenas 

deveria possuir medidas compatíveis com a cama que ele apresentava. Quando 

as medidas eram incompatíveis com a cama, o camareiro esquartejava o 

viajante para enquadrá-lo nas medidas da cama.  

O horror da narrativa mitológica alerta para o desvio da empreitada 

educacional através da redução do educador a formador de bons hábitos e 

incentivador de competências e habilidades, sem considerar a liberdade dos 

educandos, em detrimento da autonomia dos educandos. A prática educativa 

entendida como um moldar o homem sem limites.  

Uma questão ética, que precisa ser refletida pelos educadores, diz 

respeito aos limites éticos para a ação do educador: o  que pode e o que não 

pode o educador fazer na relação com os educandos.  
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Ao assumirmos a perspectiva da ética como forma habitual de ser do 

sujeito, procurando harmonizar esta forma de ser com os interesses do grupo, 

estamos propondo a reflexão da formação do indivíduo voltada para a 

autonomia, para a prática educativa que tenha por fim último a formação do 

indivíduo capaz de direcionar a sua conduta em conformidade com as normas, 

mas considerando também seus desejos, suas referências, seu querer-ser-mais. 

Assumimos, pois, uma perspectiva reflexiva que tende a desconsiderar os 

moldes e as formas indeléveis, propondo o engajamento ético do educador num 

projeto de vida, de construção de sentidos para si mesmo e para o mundo que 

ocorre na fuga às formas pré-estabelecidas. Antes, o engajamento ético do 

educador consiste nas escolhas que efetua para consolidar o seu projeto de vida 

nas diversas dimensões passíveis de vislumbramento, tais como: profissional, 

afetiva, sexual, política, familiar, religiosa entre outras.    

 Ao escolher para si, o educador também escolhe para os educandos, em 

certa medida. Ao opor-se ao ser dado e posto, pronto e acabado e assumir a 

responsabilidade pelo seu fazer-se, também se opõe ao enquadramento dos 

outros em moldes e formas indeléveis. Ao manifestar apreço pela sua liberdade 

compreende a liberdade do outro. O reconhecimento da responsabilidade pela 

edificação da forma habitual de ser, livre dos moldes e formas indeléveis, isto é, 

a unicidade do ser humano, implica no reconhecimento da singularidade do 

outro. 

 Assim, o projeto de autonomia do educador prescinde do acolhimento da 

autonomia do outro, o reconhecimento do outro, um posicionar-se diante do 

outro.  

 Ao longo do texto, de modo precípuo no capítulo I, enfatizamos a relação 

educativa como um fazer-agir (facebele-agibele, práxis-poésis), destacando a 

dimensão do agir-educativo. Identificamos que, efetivamente, o agir do educador 

constitui uma forma de ensino, ainda que desprovida da intencionalidade e 
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diretividade possíveis no fazer-educativo, posto que o agir-educativo emana da 

sua forma habitual de ser e reflete seu projeto de vida. Ao tomar consciência do 

caráter educativo do seu agir, cabe ao educador buscar a coerência entre o 

projeto de vida, manifesto através do discurso ético, e a prática, manifesta no 

seu agir.  

 Diferente do testemunho coerente entre o seu projeto de vida e a prática 

efetivada no real e cotidiano, o agir-educativo converte-se em jogo cênico, em 

ação manipuladora, em empreendimento formador de bons hábitos a partir de 

moldes e formas indeléveis. Cabe notar que o educador não pode ensinar a 

ética, tomada como forma habitual de ser de cada um, apenas pode testemunhar 

que determinadas formas de ser e existir são mais apropriadas que outras, mais 

convenientes.  

 Consideramos que a humanidade plena extrapola o dado biológico, pois 

há a escolha artificial, escolha das conveniências e inconveniências no conviver 

com os outros, na forma habitual de ser. Tais escolhas, em boa medida, se 

realizam através dos encontros com os semelhantes, aqueles com quem 

desejamos nos parecer. Então, a extrapolação do biológico ocorre pela 

identificação social, pela busca de sentido a partir de sentidos já estabelecidos. 

Efetivamente, há educação quando há encontro de subjetividades. A construção 

da intersubjetividade consiste justamente no processo em que o educador 

favorece à participação dos educandos nos sentidos já constituídos e, ao mesmo 

tempo, propicia a construção de outros, ainda não constituídos.    

 Orientando o dito supra para a reflexão que desenvolvemos até aqui 

acerca da ética-pedagógica, temos que a manifestação de Aidós e Diké na forma 

habitual de ser do indivíduo projeta para a prática do educador o dever de buscar 

permanentemente a aproximação do justo e do pudor em relação ao outro. 

Impõe-se ao educador o dever de não reduzir o educando à condição de coisa e 

tratá-lo de forma justa. O dever de afastar-se do “ camareiro de Atenas”. 
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Certamente as gerações mais velhas são tomadas como modelos 

portadores de formas mais convenientes de viver e conviver, mas não são 

moldes ou formas indeléveis. Podemos considerar que a apresentação das 

formas convenientes e inconvenientes de viver e conviver seja dotada de certa 

intencionalidade, contudo, a forma como este conteúdo é transmitido não é outra 

senão o testemunho, isto é, a coerência entre o dito e o feito, o recomendado e o 

vivenciado. A participação de Aidós e Diké na construção da forma de ser 

habitual do indivídiuo se dá através do testemunho dos outros.  

Então, a compreensão e vivência de Aidós e Diké, isto é, a forma habitual 

de agir socialmente, ocorre no trânsito entre as razões do outro e as razões do 

indivíduo. Faz-se necessário que as razões do outro apontem para realizações 

maiores que as próprias razões.  Por outras palavras, Aidós e Diké, isto é, a 

consideração do outro deve funcionar como instrumento de aprimoramento 

pessoal para o indivíduo. Aqui, retomamos a idéia de autotranscendência.   

Por transcendência tomamos o movimento do indivíduo no sentido de 

buscar a realização das diversas dimensões humanas e, através da efetivação 

máxima de suas possibilidades, conquistar a felicidade. Contudo, também 

compreendemos que a realização pessoal e a felicidade ocorrem dentro de um 

contexto social,  a partir das relações do indivíduo com os seus pares. Daí 

porque tomamos a autotranscendência como um trânsito entre as razões eco-

altruístas e as razões narciso-egoístas.  

 A liberdade do indivíduo consiste justamente no esforço para harmonizar 

a sua forma habitual de ser e as expectativas e interesses do grupo ao qual 

pertence, as razões egoístas e as razões altruístas. Autotranscender implica, 

pois, no esforço deliberativo pautado nas razões egoístas em harmonia com as 

razões altruístas.  

 Considerando as três condições apontadas por Rudolf Von Ihering para o 

posicionamento do indivíduo no mundo, a saber: “Eu existo para mim; O mundo 
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existe para mim; Eu existo para o mundo”, temos que a compreensão e vivência 

de Aidós e Diké se realizam no trânsito entre as razões egoístas e as razões 

altruístas, na intersubjetividade.  Assim, a destinação humana no mundo e, por 

conseqüência, a forma de ser habitual que o indivíduo projeta para se posicionar 

no mundo carece da consideração da destinação e forma de ser habitual do 

outro. Os significados que o indivíduo confere para si e para o mundo ocorrem 

na comunhão com os significados atribuídos pelos outros, posto que não se 

sustentam isoladamente, mas na efetiva participação, na subjetividade do outro.  

 Então, o engajamento ético-pedagógico do educador corresponde a um 

querer-ser-mais-e-melhor autoreferente, através de escolhas livres, com o intuito 

de criar a si mesmo e reinventar o mundo, pautado numa não-indiferença com o 

querer-ser-mais-e-melhor do outro, do educando. Esta não-indiferença 

compreende a consideração pela autonomia do educando, o apreço pela 

extrapolação necessária aos moldes e às formas indeléveis.  

 Cabe ao educador, engajado eticamente, testemunhar a pertinência da 

consideração pelo outro como algo necessário à convivência humana. Para 

ensinar, a condição essencial é a vivência do conteúdo, a partilha da 

experiência.   

 O entendimento do engajamento ético-pedagógico do educador nas 

proposições de Paulo Freire implica na compreensão de três posturas principais: 

abertura para o diálogo, respeito à autonomia e à liberdade do educando e 

solidariedade e compromisso com a emancipação do homem. Essa 

compreensão engloba as temáticas pertinentes à liberdade do educando, à ética 

como forma habitual de ser e à educação como processo autopoético de 

constituição do ser.  

 Ao formular a questão: “como devo agir para garantir o melhor para mim e 

para os outros, no contexto em que me encontro?”, o educador já concebeu 
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previamente o melhor. A resposta para esta questão parte das compreensões de 

homem e de mundo. 

A abertura para o diálogo, enquanto pressuposto metodológico, emerge da compreensão 

das estruturas e relações sociais verticalizadas e opressoras. Tal postura não emerge de um 

altruísmo ingênuo, mas de uma convicção íntima do educador quanto ao seu papel e sua 

responsabilidade social, do engajamento com sua concepção de homem e de mundo, de 

destinação humana no mundo: “(...) os educadores libertadores não são missionários, não são 

técnicos, não são meros professores. Têm de tornar-se, cada vez mais, militantes. Devem tornar-

se militantes, no sentido político dessa palavra. Algo mais que um ‘ativista’. Um militante é um 

ativista crítico” (MO, 1986, p. 65). 

Assim, o diálogo enquanto postura ética do educador, aponta para a superação das 

estruturas e relações sociais verticalizadas, classistas, opressoras. Ao assumir o diálogo como 

um modo de ser habitual próprio, o educador testemunha a viabilidade das relações sociais 

pautadas na horizontalidade. Nas palavras de Paulo Freire: “(...) o educador revolucionário tem 

no método um caminho de libertação, e é por isso que, na medida do possível, ele discute com o 

educando a apreensão do próprio método de conhecer” (GADOTTI, 2000, p. 65). 

Então, a abertura para o diálogo não consiste numa mera técnica de ensino, mas 

corresponde a uma compreensão de homem dialogante, de mundo dialogante. Através da 

abertura para o diálogo com os educandos e com o conhecimento, o educador testemunha a 

viabilidade da sua compreensão de homens em comunhão, em solidariedade. Não basta propor 

o diálogo, é necessário estar disposto a escutar o educando e considerar as suas palavras, então 

podemos entender que não há diálogo por decreto ou mera aplicação da técnica. O diálogo em 

Paulo Freire constitui uma postura humana de aproximação com o outro, um processo de 

consideração das razões do outro: “O processo libertador não é um crescimento profissional. É 

uma transformação, ao mesmo tempo social e de si mesmo, um momento no qual aprender e 

mudar a sociedade caminham juntos” (MO, 1986, p. 66.). 

 Daí que a abertura para o diálogo requer uma outra postura ética: o respeito à 

autonomia e à liberdade dos educandos.  

 Tal postura ética se materializa na consideração à curiosidade, à tomada de decisões, à 

linguagem e à cultura do educando, pois os valores, contextos e iniciativas são os elementos 

sobre os quais incidirá a recognição e reinvenção dos conteúdos.  

O ímpeto de formar os educandos, a partir de moldes únicos ou formas absolutas, 

desconsidera o aspecto autopoético da aprendizagem. O educando recogna e reinventa na 
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interação com os valores apresentados e as experiências vividas, posto que a prática educativa 

consiste num movimento duplo: de dentro para fora e de fora para dentro, educere e educare. 

Então, aprender não é apenas recepção de conteúdos, mas também recognição e reinvenção.  

Em Paulo Freire, no respeito à autonomia e à liberdade do educando, há uma postura 

ética do educador no sentido de negar-se a reduzir o outro à condição de coisa ou meio e, ao 

mesmo tempo, um reconhecimento da própria incompletude: “O professor, portanto, não é o 

ponto final do desenvolvimento que os estudantes devem alcançar. Os estudantes não são uma 

frota de barcos tentando alcançar o professor que já terminou e os espera na praia. O professor 

também é um barco da frota” (MO, 1996, 66). 

Então, a adoção de tal postura implica no fato de que o educador não responde pela 

aprendizagem do educando, apenas pelo esforço empreendido para favorecer a aprendizagem. 

A obrigação do educador é obrigação de meio, e não de resultado.  

O esforço empreendido para favorecer a aprendizagem do educando, por sua vez, está 

articulado com a terceira postura ética apontada: a solidariedade e compromisso com a 

emancipação do homem.  

Paulo Freire aponta a humanização como tarefa da educação problematizante dialógica 

e, dentro dessa perspectiva, a prática educativa toma feições de prática humana e humanizante. 

Cabe ao educador, segundo Freire, assumir o fazer-educativo como instrumento promotor da 

humanização, onde o agir-educativo complementa aquela dimensão.  

Há, portanto, um resgate da complementariedade entre o fazer-educativo  e o agir-

educativo, a dimensão técnica e a dimensão ética. A solidariedade e o compromisso com a 

emancipação do homem pedem ao educador uma consideração do outro como sujeito detentor 

de dignidade: “Se os estudantes usam o curso só para conseguir emprego, e estão felizes com 

isso, você não pode matá-los! Você tem que contestá-los, ao mesmo tempo em que os ajuda a 

estar preparados” (MO, 1986, p. 87). 

A pedagogia de Paulo Freire insurge-se contra a cisão entre a técnica e a ética, 

justamente por considerar que estas duas dimensões andam juntas: 

O papel do educador não pode ser reduzido a algo 

imutável. Não posso dizer: “Este é o papel do 

educador”. Ele é histórico, social, em outros termos, 

não está inserido na natureza de ser do educador. 

Não há uma categoria abstrata cuja  essência eu 

encontrasse e dissesse: esse é o papel do 

educador, que valeria para Pedro, João, Maria, no 
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Japão, nos Estados Unidos e aqui. Numa sociedade 

de classes o papel do educador tem características 

específicas: há o que está a serviço da classe 

dominante e o que está a serviço das classes 

dominadas. Ë possível, porém que haja uma 

espécie de ponto em que os dois se cruzam em 

certo aspecto, mas que não se identificam. Por 

exemplo: um professor reacionário de matemática e 

um professor revolucionário de matemática. O 

revolucionário não pode dizer que num sistema 

decimal 4 x 5 são 18 só para ser do contra, mas ele 

pode discutir o significado da multiplicação, da 

adição, da divisão, numa sociedade capitalista 

(GADOTTI, 2000, p. 64). 

 

 Assim, não há prescrição quanto ao papel do educador, apenas a 

indicação de que o engajamento ético do educador conduz à posturas éticas 

coerentes com o seu projeto de vida. Paulo Freire, por dentro do seu discurso 

pedagógico, já assume uma postura ética: não prescreve, aponta, quer através 

do discurso, quer da prática. 

 De modo geral, a leitura da biografia e das obras de Paulo Freire revelou 

um educador atento à dimensão ética da prática educativa e a relevância do 

testemunho. Assim, tanto as experiências educativas, quanto os escritos 

pedagógicos registram este atentamento para a coerência entre o discurso e a 

prática.  

 Ao elegermos três experiências educativas, e apontarmos discursos em 

torno dessas experiências, procuramos evidenciar um discurso ético 

testemunhado na prática educativa. Entendemos que a prática de Paulo Freire, 

quanto à postura ética do educador, é coerente com o seu discurso. Aquelas três 

posturas éticas identificadas foram apontadas nos três momentos que focamos, 

de forma a evidenciar a sua presença na vida do educador estudado.   
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Outra perspectiva, quanto à identificação do discurso ético na obra de 

Paulo Freire, seria o aprofundamento teórico da relação de coerência entre o 

discurso ético e a adoção de posturas éticas, considerando dados empíricos. 

 A tentativa de apreender a prática de posturas éticas pelo educador Paulo 

Freire, a partir de suas experiências educativas, revelou alguns limites. O 

primeiro limite consiste nas fontes escolhidas para estudo. Intentamos apreender 

a postura ética do educador em tela considerando três experiências de prática 

educativa: enquanto diretor de ensino no SESI, nas atividades de colaboração 

no Programa Nacional de Alfabetização da Guiné-Bissau e durante a gestão da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, durante o governo da prefeita 

Luiza Erundina. Sem dúvida que o exercício de confrontar as experiências 

educativas com o discurso revelou a harmonia entre a teoria e as ações 

implementadas por Paulo Freire. As obras escolhidas permitiram identificar 

alguns pontos de convergência entre as proposições elaboradas para a prática 

educativa e a ação efetivada. Contudo, as fontes adotadas consistem em 

discursos do próprio autor. Então, o nosso intento careceu da crítica externa, da 

verificação dos fatos narrados a partir de outras óticas.  

 No caso das experiências junto ao SESI e à Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de São Paulo entendemos que a pesquisa documental 

associada à pesquisa bibliográfica constitui uma possibilidade viável, posto que 

tais experiências estão registras pela imprensa e através dos documentos das 

instituições referidas.  

Por limitações teóricas, devido à exigência de estudos históricos, e por 

limitações temporais, escasso tempo para proceder à pesquisa histórica, 

deixamos de empreender este exercício, ainda que vislumbrássemos a 

relevância de tal possibilidade. 

Quanto à participação de Paulo Freire na experiência de alfabetização de 

adultos da Guiné-Bissau, cabe registrar o trabalho de Linda Harasim, citado no 
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capítulo IV. A autora empreendeu viagens à Guiné-Bissau para entrevistar 

participantes do PNA e recolher documentos. Assim, sua análise dos escritos 

freireanos sobre o período foi confrontada com as informações que levantou.   

Além dos limites apontados supra, indicamos mais um, quanto à técnica 

de comentários: ao elegermos seis escritos principais para estabelecer 

comentários, elegemos, juntamente, uma tarefa “herculiana”, pois o tempo 

necessário para tal intento extrapola os limites temporais para a execução da 

dissertação de conclusão de curso.  

A leitura dos escritos de Paulo Freire permitiu identificar uma constante 

abertura para dialogar, respeitando a autonomia e a liberdade do outro. Mais 

ainda, um esforço para humanizar a prática educativa através da reabilitação da 

dimensão ética.   

Com efeito, procuramos fazer um estudo da ética-pedagógica em Paulo 

Freire, procurando identificar e salientar a presença de um discurso ético voltado 

para a prática do educador.  

Entendemos, portanto, que a postura ética possível para o educador, 

dialógico e compromissado com a emancipação do homem, consiste em 

considerar a liberdade do educando para construir sua forma habitual de ser. 

Este empreendimento educativo, movimento em duas direções – de dentro para 

fora e de fora para dentro – interpela o educador quanto à liberdade e à 

autonomia necessária para a recriação da humanidade.  Educar não é tão 

somente produzir bons hábitos, competências e habilidades através de moldes e 

formas indeléveis, mas muito e, principalmente, permitir que o educando possa, 

através da sua inserção no mundo, edificar suas próprias formas, escolher 

conveniências e rejeitar inconveniências para si e para os outros.  

O mais importante na tarefa de educar, consiste em compreender o outro 

como detentor de dignidade e o nosso dever de observar Aidós e Diké, mas esta 

compreensão deve emanar do íntimo do indivíduo e não da observância de 
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padrões e preceitos alienígenas. O agir ético-pedagógico do educador, 

manifestação do seu engajamento ético, pode ser este canto: “Grite poesias, 

que o mundo tem a palavra que você pode escrever”1.  

 

                                                           
1 Extraído do cartão de exéquias do compositor Chico Science, distribuído por seus familiares na 

missa de sétimo dia. In José Teles. Do frevo ao manguebeat. São Paulo: 34, 2000. (Coleção 

todos os cantos). p. 331.  
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