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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo compreender, de modo mais claro, a 
educação libertadora enquanto práxis do humano sobre o mundo visando para 
transformá-lo, tomando como base a concepção Freireana. Apontando alguns temas 
fundamentais que constituem a educação enquanto prática de libertação para o 
homem enquanto sujeito histórico, tendo como ponto de partida o contexto sócio 
político, econômico e educacional brasileiro, marcados por uma série de crises e 
transições políticas desde (1930 a 1964). É nesse contexto que vive Paulo Freire, o 
qual apresenta novas proposições educacionais levando em conta a própria 
humanização e libertação de homens e mulheres. Durante a trajetória dessa 
pesquisa bibliográfica colocam-se em relevância as principais idéias do autor como: 
diálogo-comunicação, a conscientização, a educação problematizadora, a cultura 
enquanto ação criadora dos homens e mulheres, a práxis e a reflexão como 
verdadeiros pressupostos para uma educação libertadora e humanizadora. Não se 
pretende esgotar o conceito de educação, mas a partir da proposta educacional de 
Freire buscar entender que através da educação é possível tornar homens e 
mulheres, mas críticos, mais conscientes e mais participativos no mundo em prol de 
sua libertação. 
 
Palavras-chave: Educação. Diálogo. Conscientização. Libertação. Práxis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante parte da minha vida escolar tive uma concepção de 

educação cujas características estavam relacionadas apenas ao processo de 

aprendizagem e desenvolvimento intelectual obtido. A escola era compreendida e 

transmitia a idéia de um espaço onde se podia aprender a ler e escrever, reduzindo 

as possibilidades de interação com mundo concreto da pessoa e nem com a 

realidade social, política e cultural. 

Imerso numa consciência ingênua, entendia a educação como meio 

de tornar a pessoa mais preparada para o mercado de trabalho e a estabilidade 

econômica. O modo como compreendia a escola e a educação estava fora de 

qualquer propósito relacionado ao mundo político, social, cultural e histórico. 

Posteriormente na universidade, fui recompondo gradativamente tais compreensões. 

Aliado a isso, o conhecimento do projeto educacional de Paulo Freire despertou-me 

um profundo interesse em saber e entender qual sua concepção de educação, qual 

sua implicação no processo libertador do homem e da mulher e, o que tinha de 

diferente daquela concepção de educação construída e repassada ao longo da vida. 

O contato mais direto, com alguns de seus livros, entre os quais 

Pedagogia do oprimido (2005) e Educação como prática da liberdade (2000a), me 

permitiu entender, a partir de suas análises em torno da questão educacional e 

ligados a ela, algumas temáticas significantes ao processo da educação como: 

conscientização, liberdade, humanização, transformação, o processo dialético entre 

homem-mundo, teoria-prática e reflexão-ação. 

Estas, por sua vez, me apresentaram novos elementos para pensar 

a educação, indicando para uma visão diferente da que possuía. Nesse sentido, foi 

possível superar o conceito de educação, de caráter alienado para uma concepção 

de educação problematizadora, associada ao mundo concreto e à realidade 

histórica, social e política. Assim, fui tecendo uma visão global do processo 

educacional, em que seu conceito passou a ser entendido como um processo 

libertador dos homens e mulheres imergidos no mundo. A libertação destes frente a 

uma sociedade dominante e excludente requer como condição, a conscientização 

que só é possível num processo reflexivo crítico da realidade. Foi mediante essa 

contextualização que despertou em mim a curiosidade por construir uma pesquisa 
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que contribuísse para a retomada de conceitos já existentes em torno do processo 

educativo, tendo como ponto de partida o pensamento elaborado por Paulo Freire, 

enquanto processo de libertação e interação humana no mundo e com o mundo, 

destacando as pessoas como responsáveis por sua própria história. Provoca-se 

então uma ruptura com a idéia alienante de educação, descomprometida com a 

realidade e com as demais dimensões humanas, ideologicamente construídas pela 

sociedade dominante. 

Pelas razões apresentadas acima, a presente pesquisa tem como 

objetivo desenvolver, a partir do pensamento freireano, uma análise em torno da 

concepção de educação e como essa pode tornar-se uma práxis libertadora na vida 

das pessoas. Não se tem a pretensão de esgotar a idéia de educação. Ao contrário, 

sua pretensão é buscar reforçar e enriquecer cada vez mais tal conceito, de base 

freireana, com a possibilidade de abrir sempre um novo estímulo anexado de 

interpretação. 

No desenvolvimento desse estudo serão apresentadas algumas das 

principais ideias do autor como: diálogo, comunicação, conscientização, práxis, 

reflexão, libertação, enquanto elementos fundamentais para a compreensão da 

educação libertadora e humanizadora para homens e mulheres que, historicamente, 

vivem imersos na realidade concreta. 

Na tentativa de responder aos objetivos já citados, o processo 

metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica em torno de alguns livros escritos 

por Paulo Freire, os quais contribuíram para a elaboração da pesquisa em tela, 

buscando tomar os conceitos presentes no cotidiano escolar para interpretá-los à luz 

das contribuições freireanas, assumindo uma postura crítica frente ao fenômeno 

social e educacional brasileiro. 

Assim, tomar o pensamento de Paulo Freire implica em conhecer, de 

modo mais detalhado suas ideias e reflexões, no campo da educação. Destaca-se 

sua expressividade, ultrapassando inclusive as fronteiras brasileiras, conquistando 

outros países com sua proposta de uma concepção educacional marcada pela 

inovação nos aspectos epistemológicos e metodológicos, enfatizando o processo de 

conscientização, politização e a liberdade da pessoa em todas as suas dimensões. 

Ao longo da história, a educação brasileira tem sido objeto de 

grande debate e preocupação entre alguns pensadores e intelectuais brasileiros, 

principalmente no período de 1930 a 1964, marcado por crises políticas, econômicas 
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e educacionais. Dentre essas, destaca-se o alto índice de analfabetismo que 

assolava todo o Brasil, especialmente na região Nordeste. 

Foi neste contexto que Freire apresentou seu projeto educacional, 

de perspectiva inovadora o processo educativo a partir de sua proposta pedagógica, 

focando como sujeitos da educação, homens e mulheres, vítimas então de uma 

sociedade excludente e opressora, e de uma educação voltada aos interesses da 

classe política dominante. 

Nesse trabalho serão abordadas ainda, algumas de suas idéias que 

contribuíram no processo de construção da alfabetização de homens e mulheres, 

resgatando conceitos como cidadania, direitos, liberdade, entre outros. São 

exemplos dos resultados do trabalho educativo pensado e propostos por Freire. 

Abriu-se assim, um espaço de possibilidades e perspectivas para que seu 

pensamento fosse aceito e disseminado pelos mais variados países, causando 

importante impacto social no campo da educação, impacto esse revolucionário e 

inovador no processo educacional nas escolas, permitindo às pessoas a conquista 

da conscientização, por meio da alfabetização. Tal processo constitui-se diferente da 

concepção de educação, então majoritária nas escolas brasileiras, identificada por 

Freire como educação bancária. 

Como resposta a essa concepção de educação (bancária) Freire 

defende uma educação problematizadora, cujo objetivo consiste na libertação da 

pessoa, sua inserção e participação no processo transformador da sociedade como 

também sua própria humanização. O pressuposto para isso é a busca e a conquista 

da consciência crítica e sua reflexão a partir da realidade social e cultural na qual 

estão inseridas.  A partir da composição dos capítulos dessa pesquisa, torna-se 

possível compreender o pensamento do autor, na naqual o processo educacional 

deve orientar e reorientar homens e mulheres independentemente de sua faixa 

etária, sexo, raça ou religião para uma responsabilidade na transformação do 

mundo. 

Esse processo de transformação tem como ponto de partida a 

conscientização adquirida em todo processo educacional. Através de uma educação 

que leve em consideração a história, a realidade e o contexto sócio-cultural dos 

educandos. Dentro dessa perspectiva, o autor tece a base de uma pedagogia da 

liberdade, cuja pessoa, nesse processo, é compreendida como um ser de relações e 

de interações. É preciso construir uma consciência crítica e reflexiva para poder se 
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impor criticamente frente aos desafios e as ideologias do sistema que oprime, 

desumaniza, exclui e nega a homens e mulheres seus direitos de cidadania e de 

liberdade. 

Conforme Altran (2004) fica evidente que Freire contribuiu de modo 

expressivo para elucidar as dimensões políticas da educação através de seu projeto 

educacional e de sua proposta quanto ao processo metodológico para a 

alfabetização de homens e mulheres, mesmo enfrentando desafios nos momentos 

históricos mais cruciais de sua vida. Desafios estes apresentados social e 

politicamente em sua época. A intencionalidade da educação é preparar as pessoas 

para a vida no enfrentamento dos desafios apresentados no mundo, pois não se 

trata de uma educação dissociada da realidade. 

Ainda nessa perspectiva, Altran (2004) contribui para um melhor 

entendimento em torno de uma educação engajada, segundo a concepção freireana, 

quando afirma que a educação jamais poderia ser uma prática neutra. Nesse 

sentido, a escola seria um espaço permanente de discussão dos problemas 

relacionados à vida das pessoas e que é possível se pensar em alternativas de 

superação das contradições apresentadas pela realidade e então, promover a práxis 

transformadora. 

No livro Conscientização: teoria e pratica da libertação: introdução 

ao pensamento de Paulo Freire (1980), conscientização destaca-se como um 

conceito central nas ideias do autor sobre a educação. Para ele tal termo faz parte 

de uma educação que tem como prática a liberdade, sendo ela uma aproximação 

crítica da realidade. A alfabetização e a conscientização são consequências de seu 

método. O processo da práxis libertadora não ocorre por acaso. “Os homens são 

pessoas e que, enquanto pessoas, devem ser livres [...]” (FREIRE, 1980, p. 59). 

Por sua vez, no livro Educação como prática da liberdade (2000a), a 

sistematização de suas idéias é realizada a partir dos pressupostos ideológicos e 

práticos contribuindo para a formação de seu pensamento filosófico, absorvendo e 

exteriorizando sentimentos universais como fraternidade e o amor.  Por esta razão, 

“a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer ao 

debate [...] não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”. 

(FREIRE, 2005, p. 104). 

A educação é uma prática para a vida, em prol da libertação do 

sujeito. Sua proposta vai além das formas educativas atuais, pois, define-se uma 
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pedagogia da liberdade, como já fora apontado e ainda da formação da consciência 

crítica, enquanto conhecimento da práxis de classe. 

Segundo Altran (2004), no livro Pedagogia do Oprimido (Freire, 

2005) expõe os temas apresentados em escritos anteriores, ampliando as fontes das 

quais se apropria para a elaboração de seu pensamento. Toma por base a questão 

do diálogo como necessidade ontológica do ser humano. O diálogo consiste em uma 

relação horizontal e não vertical entre as pessoas. Além disso, acentua a pronúncia 

da palavra, pelo humano, sobrecarregada de forças capazes de transformar o 

mundo. Destaca a relação de conflito entre opressores e oprimidos, a compreensão 

da educação como experiência de libertação humana e a luta pela compreensão das 

pessoas por sua afirmação de seres para si. 

Uma vez apontadas as questões matriciais que motivaram tal 

pesquisa, seus resultados serão expostos da seguinte maneira: no primeiro capítulo 

será apresentada a concepção do autor em torno da educação, levando em 

consideração o contexto histórico, social e político vivido por ele. Contexto este em 

que brota sua proposição por um trabalho educacional inovador, iniciado na região 

Nordeste do Brasil, gerando expectativas de ampliação para todo território nacional. 

Por sua vez, o segundo capítulo trás o desenvolvimento do conceito 

de práxis na perspectiva freireana. Tal conceito observado em dois momentos: a 

práxis produtiva em que o homem torna-se sujeito de sua ação capaz de inserir-se 

na produção cultural, daí vai se colocando em relevância o homem enquanto ser 

criativo de sua própria cultura e a práxis revolucionária, na qual, esse mesmo 

homem, através de sua inserção no mundo, é capaz de transformá-lo. 

No terceiro capítulo buscar-se-á entender como Freire aproxima o 

conceito de educação com a práxis, pois para ele não há educação verdadeira fora 

da práxis humana. Será apresentada a teorização como processo reflexivo da 

educação. Teorização essa em que é concebida pelo autor como um contemplar 

carregado de um sentido pedagógico. A teoria, segundo Freire, (2000b, p. 101), 

“implica uma inserção na realidade [...]. Neste sentido é que teoria é contemplar”. 

Será realizada ainda, uma reflexão sobre a ação e a reflexão como pressupostos 

para uma práxis emancipadora da educação, em que o autor apresenta os homens 

enquanto “seres do que - fazer, que é ação e reflexão, teoria e prática, reflexão e 

ação, que se dão simultaneamente” (FREIRE, 2005, p. 141). 
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A educação libertadora não pode prescindir da dimensão reflexiva e 

atuante do sujeito. Nesta perspectiva, o quarto capítulo discutirá a libertação 

humana que pode se efetivar através da educação. Estes enquanto sujeitos, estão 

sempre em processo e são seres inacabados em busca do ser mais. Descobrem-se 

como seres inconclusos e que ao refletirem sobre si, se inserem na realidade 

histórica como verdadeiros sujeitos. Para fundamentar tal ideia de libertação através 

da educação, abordar-se-á o papel importante da passagem da consciência ingênua 

para a consciência crítica, sendo que a consciência está em relação com os dados 

sensíveis (mundo) e racionais (razão/reflexão). Nesse sentido, faz-se necessária a 

discussão em torno da educação bancária em contraponto com a educação 

libertadora, na tentativa de entender a educação como processo de libertação dos 

homens e mulheres em vista de sua humanização. Para Freire (2005), a educação 

que, para ser verdadeiramente humana, tem que ser libertadora. Na ação educativa 

libertadora existe uma relação de troca horizontal entre educador e educando 

exigindo, portanto, atitude de transformação da realidade conhecida. 

É nesta perspectiva de querer entender a educação como uma 

educação libertadora que o presente trabalho terá seu desenvolvimento. Sem ter a 

pretensão de oferecer todas as respostas, mas buscar refletir sobre a relevância da 

educação como práxis libertadora e que, por meio dela, é possível às pessoas se 

libertarem de toda alienação. 
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“Aprendemos, não apenas para nos adaptar, 

mas, sobretudo para transformar a realidade, 

para nela intervir, recriando-a”. 

 

(Paulo Freire) 
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CAPITULO 1 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA PAULO FREIRE 

 

 

Com o propósito de discutir o conceito de educação, na concepção 

de Paulo Freire, é fundamental levar em consideração o contexto que vai dos anos 

de 1930 a 1964, em que o Brasil foi cenário de uma série de crises políticas, que por 

sua vez, acabaram influindo na questão educacional, gerando assim suas próprias 

crises. Evidentemente esta pesquisa não possui como objetivo, adentrar de modo 

pormenorizado numa discussão em torno das crises, mas faz-se importante retomar 

alguns fatos, que possam propiciar uma melhor compreensão do contexto onde 

brota a proposição de Paulo Freire por uma educação inovadora para o processo de 

alfabetização de adultos no nordeste brasileiro. 

O Brasil, com a revolução de 1930, vê Getúlio Dorneles Vargas 

(1882-1954) assumindo a Presidência da República, pondo fim ao período 

conhecido como República Velha (1889-1930). Não se trata apenas de uma crise 

político econômica, mas de caráter conjuntural e estrutural, conforme afirma Romão 

(2003, p. 24): 

 

Em 1930, a acumulação dos problemas gerados pelas crises 
conjunturais e a crise estrutural [...] acabaram criando uma 
conjuntura favorável a uma ruptura mais profunda entre as elites 
brasileiras, permitindo a liquidação da chamada República Velha, por 
meio do golpe militar. 

 

Nesse contexto Político, percebe-se que Getúlio Vargas liquida o 

domínio das olirgaquias tradicionais, as quais desempenharam até o momento, o 

papel hegemônico no bloco de poder e “rearruma a nova correlação de forças entre 

os segmentos burgueses e inaugura um longo período de um governo 

aparentemente pessoal” (ROMÃO, 2003, p. 25). No Governo Provisório (1930-1934) 

surgem “as primícias1 das políticas que irão caracterizar todo o período, 

diferenciando-o [...] da República Velha” (ROMÃO, 2003, p. 25). 

                                                 
1 Segundo Romão (2003), tais primícias são: intervencionismo, nacionalismo econômico, 
planejamento estatal, processo de industrialização, urbanização acelerada, exacerbação da questão 
social, aparecimento de partidos de dimensões nacionais, etc. 
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Frente a esse contexto político, percebe-se que a história brasileira 

enfrentou um período autoritário conhecido como Estado Novo (1937-1945), 

instaurado por um golpe de Estado, garantindo a continuidade de Getúlio Vargas 

frente ao Governo, tendo o apoio das lideranças políticas e militares. A centralização 

do poder é algo profundamente expressivo na Era Vargas, principalmente pelo 

planejamento e pela intervenção direta do Estado no sistema produtivo. Por esta 

razão “o Governo Vargas vai se caracterizar por uma forte centralização e pelo 

intervencionismo estatal” (ROMÃO, 2003, p. 25). É notório que o decreto do Estado 

Novo, instaurado pela Constituição de 1937, atendia aos interesses de grupos 

políticos desejosos de um governo forte que beneficiasse as classes dominantes. 

Entre 1945 e 1964 tem-se no Brasil a chamada República Populista 

que, Segundo Romão, (2003, p. 26), este período “corresponde a um dos raros 

momentos de experiência democrática burguesa no Brasil, excetuando o hiato da 

administração do general Dutra (1946-1950)”. Este momento registra a queda do 

Estado Novo. As agitações democráticas culminaram para a queda de Getúlio 

Vargas, em que no dia 29 de outubro de 1945, foi deposto do poder por um 

movimento militar dando fim ao seu Governo. Apesar das grandes conturbações 

políticas ocorridas nesse período, em 1950, Vargas volta ao poder eleito pelo voto 

direto. Seu retorno foi um grande desafio à realização de seus projetos políticos. 

 

[...] tendo que conviver com um Congresso nem sempre dócil a suas 
propostas, dificultando, portanto, a concretização de seu projeto 
populista. Caminha-se para o fortalecimento do pacto populista, já 
estabelecido para a eleição de Dutra [...] configurado na aliança entre 
o partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o partido Social Democrático 
(PSD) (ROMÃO, 2003, p. 27). 

 

Logicamente, o pacto populista constituído pela aliança entre os 

partidos PSD (Partido Social Democrático) e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) era 

marcado por interesses e ideologias peculiares a cada um. Para fundamentar seu 

argumento Lopez (1997 apud ROMÃO, 2003, p. 28) afirma que o pacto, “atraia o 

voto conservador, que via no PSD o elemento capaz de segurar o radicalismo do 

PTB; e também à massa trabalhadora urbana, que via no PTB o seu natural 

representante [...]”.  

Com isso, torna-se perceptível uma fragilidade entre interesses tão 

díspares que quase se romperam em 1954, por ocasião do suicídio de Getúlio 
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Vargas. O PSD com sua estratégia e interesse político aproxima-se da UDN (União 

Democrática Nacional). Por sua vez, 

 

Vociferava contra Vargas, conspirando abertamente para a renúncia 
do Presidente, instigando os militares e buscando apóio dos Estados 
Unidos [...]. Nessa época, várias foram as manobras da UDN, para 
eleger um governo de direita no lugar de Vargas (ROMÃO, 2003, p. 
28). 

 

Considerando a história brasileira no campo político desse período, 

sabe-se que o Brasil teve 03 (três) presidentes interinos: João Café Filho (1954), 

Carlos Luz (1955) e Nereu Ramos (1955-1956). Os dois primeiros, disfarçadamente 

aderem à tese da UDN contra Juscelino Kubistchek, alegando que o mesmo não 

alcançaria a maioria absoluta de votos no pleito de 1955. Não foi nada fácil, pois 

Juscelino Kubistchek vive um período de grande conturbação política. 

 

Portanto, o governo Juscelino Kubistchek de Oliveira (1956-61), 
popularmente conhecido como governo JK, já começara sua 
trajetória sob a ameaça de instabilidade institucional e política. A 
muito custo, usando de vários expedientes, o presidente conseguiu 
reconstruir a estabilidade do pacto populista. (ROMÃO, 2003, p. 29). 

 

Para a decepção da UDN, os resultados do pleito de 1955 

apontaram, como eleitos, Juscelino Kubistchek e João Goulart (1956-1961), pela 

coligação PTB/PSD. É nesse ambiente adverso que se dá a criação do ISEB 

(Instituto Superior de Estudos Brasileiros) em 1955, vinculando-o ao Ministério da 

Educação. Posteriormente a Instituição passa por divergências internas que 

marcaram sua trajetória, passando por diversas fases, conforme nos aponta Romão: 

 
1ª) Estende-se de sua criação até 1958. contou com o apoio 
incondicional do ministro da Educação e Cultura, Candido Motta 
Filho, que designou Roland Corbisier para dirigi-lo, ainda que o 
membro mais ativo e mais dinamizador da instituição tenha sido 
Hélio Jaguaribe. Nessa época foram criados vários departamentos, 
coordenados por intelectuais que marcariam profundamente as 
idéias e as iniciativas políticas do Período: o Departamento de 
Filosofia ficou com Alvaro Vieira Pinto, o de História com Cândido 
Mendes, o de Economia com Ewaldo Correia Lima, o de Sociologia 
com Alberto Guerreiro Ramos, e o de Ciências Políticas com Hélio 
Jaguaribe. [...]. 2ª) Em 1958, o Iseb teve seus estatutos modificados, 
em virtude da discussão sobre a predominância do unitarismo ou do 
pluralismo teórico na instituição [...]. 3ª) O ministro da Educação 
designa Álvaro Vieira Pinto para a direção da Instituição, e o Iseb 
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assume um caráter explicitamente político, identificando-se com a 
esquerda [...] Nesta fase, atraiu vários professores intelectuais do 
PCB para seus quadros e atividades, sendo, por isso, fechado uma 
semana depois do golpe militar de 1964. (ROMÃO, 2003 p. 31-32). 

 

Ao fim do governo de Juscelino Kubistchek, a UDN com interesse de 

chegar ao poder, escolhe como candidato Jânio da Silva Quadros que foi eleito por 

expressiva maioria de votos em 1961. Porém seu governo não durou muito tempo 

pelo fato de não se dobrar as orientações da direita udenista. De acordo com Romão 

(2003, p. 33), “Jânio tentou repetir o autogolpe de Getúlio, mas não deu certo: 

renunciou, antes de sete meses de governo, na expectativa de ser chamado de 

volta, com poderes excepcionais”. 

Foi em meio a essa tumultuada situação política, que em 1963, João 

Goulart, então vice-presidente, assume o país governando até o Golpe Militar de 31 

de março de 1964. 

Assim, nesse contexto de repressão político-militar em que vivia o 

povo brasileiro, sob o poder das classes dominantes que oprimiam e manipulavam a 

massa popular,  que Freire, através de sua experiência, colabora no processo de 

alfabetização do povo, apresentando uma nova concepção de educação, 

diferentemente daquela já existente. Segundo ele, “[...] sempre confiamos no povo. 

Sempre rejeitamos fórmulas dadas. Sempre acreditamos que tínhamos algo a 

permutar com ele, nunca exclusivamente a oferecer-lhe” (FREIRE, 1963, p. 12). 

Pensava uma educação calcada numa proposta para uma ação educativa dialógica. 

Além dos aspectos políticos apresentados acima, é importante 

destacar a presença de Freire no contexto educacional, especialmente nos anos de 

1961 a 1964, considerado um dos expoentes marcantes na história educacional, 

cultural e política do Brasil. Importante porque, “são desencadeadas as campanhas 

maciças de alfabetização e educação de base, que adotaram o então denominado 

Método Paulo Freire, tornando o educador pernambucano conhecido em todo 

Brasil.” (ROMÃO, 2003, p. 34). 

Não se pode prescindir da importante contribuição de alguns 

intelectuais, a exemplo de (Cândido Motta Filho, Roland Corbisier, Hélio Jaguaribe 

Alvaro Vieira Pinto, Cândido Mendes, Ewaldo Correia Lima), que unidos ao povo 

buscavam soluções para os problemas da época, especificamente os da educação. 
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Nesse contexto, entende-se as proposições de Freire, dentro de uma nova corrente 

no pensamento educacional brasileiro da época. 

Entre 1947 e 1954 Freire responde pelo cargo de Diretor do Setor de 

Educação do SESI (Serviço Social da Indústria) em Recife (PE), onde travou contato 

com a questão da educação de adultos/trabalhadores percebendo a necessidade de 

executar um trabalho direcionado à alfabetização. Estudando as relações entre 

alunos, mestres e pais de alunos da instituição. Segundo Gadotti (1996, p. 151), 

“Freire tentou envolver os estudantes e pais em discussões sobre os problemas 

educacionais e sociais. Trabalhar com crianças, para ele, significava também a 

consideração de seus contextos familiares e sociais”. 

Em 1961 assumiu como Diretor do Departamento de Extensões 

Culturais da Universidade do Recife onde em 1962, teve a oportunidade de aplicar 

suas teorias de modo significante. Segundo Gadotti (1996, p. 72), 

 

As primeiras experiências do Método de Alfabetização de Adultos 
começaram na cidade de Angicos (RN), em 1963, onde 300 
trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. No ano 
seguinte, Freire foi convidado por João Goulart (Presidente da 
República) e pelo Ministro da Educação, Paulo de Tarso C. Santos, 
para repensar a alfabetização de adultos em âmbito nacional. Em 
1964, estava prevista a instalação de 20 mil Círculos de Cultura para 
2 milhões de analfabetos. O golpe militar, no entanto, interrompeu os 
trabalhos em seu início e reprimiu toda a mobilização já conquistada. 

 

Para Ramenh (2005), Nos Círculos de Cultura aconteciam os 

diálogos sobre temas de interesse dos grupos. Os resultados foram bastante 

significativos. A partir dessa experiência surgiu a ideia de encontrar um método 

ativo, dialogal e participante que fosse capaz de tornar os homens críticos e 

permitisse resultados iguais na alfabetização, aos que vinham obtendo na análise de 

aspectos da realidade brasileira. Para melhor compreensão sobre os círculos de 

cultura Gadotti (1996, p. 715) dá sua contribuição ao afirmar que: 

 

Círculo de Cultura é uma escola diferente, onde se discutem os 
problemas que têm os educandos e o educador. Aqui não ode existir 
o professor o professor tradicional (“bancário”) que tudo sabe, nem o 
aluno que nada sabe. Tampouco podem existir as lições tradicionais 
que só vão exercitar a memória dos estudantes. O circulo de cultura 
é um lugar – junto a uma árvore, na escola de uma casa, numa 
fábrica, mas também na escola-onde um grupo de pessoas se reúne 
para discutir sobre sua prática: seu trabalho, a realidade local e 
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nacional, sua vida familiar etc. no circulo de cultura os grupos que se 
reúnem e aprendem a ler e escrever, ao mesmo tempo que 
aprendem a “ler” (analisar e atuar) sua prática. Os círculos de cultura 
são unidades de ensino que substituem a escola tradicional de 
ressonâncias infantis ou desagradáveis para pessoas adultas. 

 

Frente a esse contexto entende-se a profundidade da concepção de 

educação proposta por Freire. Uma educação que coloca o sujeito frente à sua 

realidade tornando-o capaz de obter uma visão crítica do mundo, em que a 

conscientização e o diálogo, enquanto instrumentos de comunicação tornam-se 

pressupostos para a sua emancipação humana em sua totalidade, em relação às 

classes dominantes. Segundo o autor “a visão educacional não pode deixar de ser 

ao mesmo tempo uma crítica da opressão real em que vivem os homens e uma 

expressão de sua luta por libertar-se.” (FREIRE, 2000a, p. 8). 

Pensar a educação nessa perspectiva freireana significa levar em 

consideração a libertação e a humanização de homens e mulheres frente às 

situações de analfabetismo, crises sociais e políticas, que assolavam a realidade 

vigente. Freire estuda, pensa, pesquisa e propõe uma educação para trabalhadores 

e trabalhadoras, a partir de sua reflexão sobre o esforço educativo, realizada numa 

sociedade que se encontrava em trânsito. 

Nesse cenário a educação deve proporcionar aos homens e 

mulheres a capacidade de construir uma consciência crítica do mundo real, mundo 

esse marcado pela opressão. Ao mesmo tempo torná-los capazes de lutar por 

liberdade, condição que os torna essencialmente humanos, tendo como base a 

conscientização. Educação “é comunicação, é diálogo, é um encontro de sujeitos 

interlocutores que procuram à significação dos significados” (FREIRE, 1979, p. 77). 

Com isso entende-se que a educação deve provocar a emancipação da pessoa 

tornando-a mais humana, cidadã que participa efetivamente na transformação do 

mundo, capaz de superar todo e qualquer tipo de alienação2. “A educação [...] 

desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de 

libertação” (FREIRE, 1979, p. 36). Seguindo esse raciocínio, pode-se entender que: 

                                                 
2 Segundo Russ (2003), é quando alguém se torna como que estranho a si mesmo, quando não se 
pertence ou não mais se pertence,quando não se compreende, não mais se controla, quando está 
despojado da sua essência ou da sua liberdade. 
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A alienação se dá quando a pessoa fica privada da razão e perde o 
domínio de algo que lhe pertence. Processo pelo qual o povo, em 
grupo, um indivíduo se vê estrangeiro (cego, estranho, perdido) a si 
mesmo. Podendo ser entendido a alienação na visão que se dá a 
visões focalistas dos problemas não colocando em relevo as 
dimensões da totalidade [...]. (GADOTTI, 1996, p. 712). 

 

Percebe-se o gosto de Freire pela liberdade. Este é um ponto central 

de sua concepção educativa. A liberdade humana seria, portanto, o fim da 

educação. Sendo assim, a finalidade da educação freireana será libertar-se da 

realidade opressiva e da injustiça. A educação visa à libertação, à transformação 

radical da realidade, para melhorá-la, para torná-la mais humana, permitindo aos 

homens e mulheres o reconhecimento enquanto sujeitos da sua própria história e 

não enquanto objetos. Por esta razão o processo de mudança e de libertação do 

homem através da educação realiza-se a partir do momento em que a 

conscientização torna-se o elemento fundamental. De modo que o diálogo, a 

comunicação, a conscientização e o encontro de sujeitos interlocutores, são 

pressupostos para uma educação libertadora. 

Estes elementos serão desenvolvidos a seguir, como base de uma 

educação defendida por Freire. Pois o conceito de educação freireana assume um 

sentido mais amplo do termo formulado no decorrer da história. Para ele a educação 

não existe de forma neutra, toda educação é, em si, política. Educação esta que 

envolve a pessoa enquanto sujeito participativo no processo transformador da 

realidade social buscando sua libertação, sua cidadania em busca do ser mais. 

 

 

1.1 DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO 

 

 

A educação para Freire ocorre dentro de um processo dialógico e de 

comunicação. Prescindir deste duplo elemento significa tornar a educação estéril e 

vazia de significado. Quando se fala em diálogo há uma tendência natural de 

socializarmos com a comunicação ou até mesmo dicotomizarmos este processo 

socializador. Por isso, em sua concepção, o diálogo assume o caráter comunicativo 

ao afirmar “o que caracteriza a comunicação enquanto este comunicar 

comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo” 
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(FREIRE, 1985, p. 67). Para ele é impossível haver educação sem comunicação e 

sem diálogo. 

Comunicação advém do latim que significa communicatio, de 

comunicare, isto é, por em comum. Estabelecimento de relações e transmissão de 

informações ou troca de signos entre indivíduos ou grupos, troca que pode efetuar-

se pela linguagem. A “comunicação é o fato de que uma informação (uma 

mensagem) é transmitida de um ponto a outro. Todos os sistemas de comunicação 

supõem ao mesmo tempo um emissor que envia um canal que conduz um receptor 

que recebe e uma mensagem que é formulada num certo código.” (RUSS, 2003, p. 

43). 

Partindo do pressuposto de que a educação acontece dentro de um 

contexto de relações sociais, na qual é construída socialmente pelos homens, sem 

prescindir de sua dimensão política e antropológica, compreende-se a comunicação 

como sendo, um elemento constitutivo da natureza humana, e que só acontece 

quando existe aquele que comunica algo e aquele que recebe.  Porque o homem só 

é homem na relação com outros seres humanos, o que só pode acontecer porque 

há comunicação, porque há diálogo; isto é, a comunicação não é algo acessório, é o 

elemento estruturante do homem. Daí a comunicação no pensamento Freireano 

assume um significado relevante quando seu pensamento pedagógico contribui para 

um modelo de comunicação horizontal e democrático. 

A comunicação não acontece sem que não haja o homem enquanto 

ser cognoscente e o objeto cognoscível. Este que se dar a conhecer por aquele. 

“Sem a relação comunicativa entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto 

cognoscível desapareceria o ato cognoscitivo.” (FREIRE, 1985, p. 65). 

É nesta ralação que se concretiza efetivamente a comunicação do 

homem com o mundo-natureza - e com os outros homens. Freire utilizando-se do 

pensamento de Eduardo Nicol, sobre a importância deste processo da comunicação 

diz que “a intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica primordial 

deste mundo cultural e histórico” (FREIRE, 1985, p. 65). Daí a importância da 

intersubjetividade como estabelecimento de comunicação entre os sujeitos a 

propósito do objeto. 

Para Freire (1985), a comunicação ocorre através de signos 

linguísticos e que o ato de pensar implica na existência de um ser pensante e num 

objeto a ser pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação 
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entre ambos, que se dá através dos signos. O mundo humano é desta forma, um 

mundo de comunicação. 

Nesta ótica a comunicação transforma as pessoas em sujeitos 

comunicáveis, pois sua proposição fundamental é de que a educação, como 

construção compartilhada de conhecimento, constitui um processo de comunicação 

porque se gera através de relações dialéticas entre seres humanos e o mundo. 

Todavia, a educação é, sobretudo, uma situação de conhecimento que não termina 

no objeto estudado, já que se comunica a outros sujeitos também abertos ao 

conhecimento.  Segundo autor “o sujeito pensante não pode pensar sozinho; não 

pode pensar sem a co-participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o 

objeto. Não há um penso, mas um pensamos.” (FREIRE, 1985, p. 66). 

A dimensão da comunicação e do diálogo na educação, a partir do 

pensamento de Freire em torno dos signos linguísticos3 entre os sujeitos, é uma 

característica fundamental no processo libertador das pessoas, pois, Ele acentua a 

importância da relação dialógico-comunicativa em que os sujeitos interlocutores se 

expressam através de um mesmo sistema de signos. A comunicação, neste contexto 

acontece numa situação de acordo entre os sujeitos comunicantes em torno dos 

mesmos. Portanto, “a expressão verbal de um dos sujeitos tem que ser percebida 

dentro de um quadro significativo comum ao outro sujeito” (FREIRE, 1985, p. 67). 

Na concepção de Freire, a inexistência deste acordo em torno dos 

signos, é impossível à comunicação, pois não há compreensão entre os sujeitos. 

Sua preocupação é que estes comunicados que são os significados, não se 

transformem em conteúdos estáticos e cristalizados na medida em que se esgote 

em seu próprio dinamismo, no qual um sujeito deposita no outro, determinados 

conteúdos impedindo-o de pensar corretamente. Por esta razão, a educação não 

pode ser concebida como transferência de saber, mas entendida como “uma 

situação gnosiológica em seu sentido mais amplo” (FREIRE, 1985 p. 68). Neste 

sentido a pessoa assume uma postura crítica frente ao papel do educador em 

relação aos educandos quando estes são considerados como meros arquivadores 

de seus comunicados. Portanto, 

                                                 
3 Segundo Freire (1985) Refere-se à forma de se compreender de modo mais claro a comunicação 
entre seus interlocutores. Estes signos linguísticos devem pertencer ao mesmo universo comum de 
ambos para que haja uma compreensão semelhante ao objeto da comunicação. Trata-se da 
comunicação no meio rural, entre agrônomos com formação acadêmica e homens simples, cuja 
experiência foi construída no cotidiano da lida com a terra. 
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[...] a tarefa do educador não é a de quem se põe como sujeito 
cognoscente diante de um objeto cognoscível para, depois de 
conhecê-lo, falar dele discursivamente a seus educandos, cujo papel 
seria o de arquivadores de seus comunicados. (FREIRE, 1985, p. 68-
69). 

 

Pode-se considerar esta afirmação como sendo uma crítica à 

educação bancária. Assim, a comunicação e o diálogo são condições para uma 

educação verdadeira, em que os sujeitos tornam-se co-participantes deste processo 

dialógico e comunicativo num encontro entre interlocutores. Portanto fica claro que a 

comunicação que Freire entende exige um diálogo autêntico, uma vez que emissor e 

receptor se afetam mutuamente. É um processo que exige uma situação de 

igualdade verdadeira, de forma a tornar significativa a relação que se estabelece e 

que só dessa forma poderá levar ao conhecimento. Este, por sua vez, só acontece 

quando há comunicação, porque é o resultado da relação social entre dois sujeitos 

mediatizados pelo objeto que querem conhecer. 

Em oposição ao conceito de extensão Freire propõe o conceito de 

comunicação, pois, o elemento fundamental é o diálogo, cujo processo viabiliza a 

comunicabilidade entre os indivíduos. Sendo assim, “a educação é comunicação, é 

diálogo na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de 

sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados.” (FREIRE, 1985, 

p. 69). 

É neste universo de relações entre sujeitos-objetos-mundo, que se 

constituem a verdadeira comunicação e o verdadeiro encontro entre sujeitos 

dialógicos numa busca constante da significação das coisas presentes na realidade 

concreta no qual vivem inseridos. Pois, para o autor, não basta simplesmente estar 

no, mas com o mundo para que exista efetivamente a comunicação. Esta por sua 

vez interagida com o diálogo. 

Entender a educação como processo dialógico e de comunicação é 

mergulhar em torno dos principais elementos defendidos por Freire como base de 

uma educação co-participativa e democrática entre os homens. Estes por sua vez 

diferenciam de todos os outros seres, visto que o ser humano precisa aprender a 

ser, precisa humanizar-se; precisa, por isso mesmo, aprender a conviver, a se 

relacionar, a interagir com outros seres que irão contribuindo na sua própria 

constituição de pessoa, de gente, que vive num eterno e contínuo processo de vir-a-
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ser.  Partindo desta compreensão podemos conceituar diálogo a partir da ótica 

freireana como sendo “o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu.” (FREIRE, 2005, p. 91). 

Freire concebe o ato dialógico um processo de ação-reflexão dos 

homens e mulheres enquanto sujeitos que permitem que outras pessoas sejam 

também sujeitos críticos. Os homens refletindo sobre sua prática e ao atuar sobre 

ela, para transformá-la, necessitam comunicar-se, colocando-se em acordo entre si 

e ao mesmo tempo, estarem abertos as outras opiniões reconhecendo que ninguém 

tem a verdade absoluta. 

Nos diferentes ambientes educativos esse constante aprender vai 

acontecendo nas trocas, nas interações que se estabelecem entre educandos e 

educadores que, juntos vão aprendendo a ser numa relação horizontal, afetiva, 

problematizadora, reflexiva e dialógica. 

No entanto, dialogar não requer apenas o encontro de duas ou mais 

pessoas que conversam sobre determinado assunto sem haver uma relação de 

respeito e de escuta. Tampouco, ainda, o diálogo pode ser concebido como uma 

relação vertical entre A e B, de A para B ou de A sobre B, mas uma relação 

horizontal de A com B mediatizados pelo mundo que se fundamenta e se alimenta 

do amor, da humildade, da esperança, da fé. Estes elementos constituem a base 

fundante do diálogo e da comunicação, sem os quais ambos não existiriam 

perderiam, portanto, sua essência, seu significado mais profundo. O diálogo é uma 

exigência existencial apresentado pelo autor como sendo: 

 

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 (FREIRE, 2005, p. 91). 

 

Continuando a reflexão em torno do diálogo e da comunicação em 

Freire, faz-se necessário colocar em relevância, como objeto contribuinte na 

educação dialógica, a palavra. Segundo ele, implica num conjunto de duas 

dimensões indicotomizáveis: ação e reflexão. Daí que “não há palavra verdadeira 

que não seja práxis.” (FREIRE, 2005, p. 89). 

Ao referir-se a palavra, Freire nos aponta o seu significado autêntico 

capaz de transformar o mundo. Contraditoriamente, a palavra inautêntica não pode 
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transformar a realidade, pois resulta da dicotomia que se estabelece entre seus 

elementos constituintes que são ação e reflexão. Nesse contexto, a “reflexão 

também se transforma em palavreria, verbalismo, blábláblá.” (FREIRE, 2005, p. 90). 

A palavra, neste contexto, torna-se oca, infundada da qual não se 

pode esperar a denúncia do mundo, pois não existe denuncia sem compromisso de 

transformação e este sem ação. Freire chama atenção sobre o cuidado com as 

falsas palavras que nega a práxis verdadeira e impossibilita o diálogo. Enquanto a 

verdadeira palavra leva as pessoas a transformarem seu mundo e que existir 

humanamente é pronunciar o mundo4, é modificá-lo. “O mundo pronunciado, por sua 

vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 

pronunciar.” (FREIRE, 2005, p. 90). 

O silenciar humano frente ao mundo o tira da condição de sujeito do 

seu quefazer. É na palavra, no trabalho e na ação-reflexão que as pessoas se 

fazem. Dizer a palavra não pode ser mérito de alguns, mas é direito de todos. Por 

esta razão Freire (2005, p. 90-91) afirma que “ninguém pode dizer a palavra 

verdadeira sozinho, ou dize-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual 

rouba a palavra aos demais”. Pronunciar o mundo pela palavra implica num ato de 

comunhão, de modo que esta palavra torna-se autentica e eficiente. Com isso o 

amor surge como imperativo no processo dialógico entre os homens e o mundo. O 

processo dialógico e comunicativo entre os homens, mulheres e o mundo deve ser 

perpassado pela dimensão do amor5, pois para ele “não há diálogo, porém, se não 

há um profundo amor ao mundo e aos homens.” (FREIRE, 2005, p. 91). O amor aqui 

é compreendido como a condição sine qua non como necessária ao diálogo, à 

comunicação e a abertura entre homens e mulheres. 

É neste tipo de relação amorosa e, ao mesmo tempo, respeitosa que 

se estabelece o diálogo e a comunicação. O amor e o respeito se constroem e se 

complementam por meio de uma atividade dialógica. Não necessariamente com as 

mesmas ideias e posições, mas respeitando e enriquecendo o diálogo a partir da 

diversidade de pensamentos, sentimentos, sonhos, esperanças e trajetórias que os 

                                                 
4 Para Gadotti (1996), pronunciar o mundo significa denominar o mundo, dar um nome ao mundo, 
existir com ele. Segundo as palavras de Freire, pronunciar o mundo é transformá-lo e tranformando-o, 
humanizá-lo para a humanização de todos. 
5 Entende-se que o amor apresentado por Freire não é algo piega, melancólica em que o 
sentimentalismo impera. O amor enquanto fundamentado pelo diálogo implica na superação do 
medo. É um ato de coragem, é compromisso autentico com os homens e o mundo. Comprometendo-
se com o homem em sua libertação. 
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caracterizam. O diálogo e a comunicação são, assim, concebidos como o encontro 

de homens e mulheres na inteireza de seus corpos conscientes, como o momento 

onde cada um escuta o outro e pronuncia a sua palavra, aprendendo ser mais gente. 

Diante desse contexto amoroso como ponto de partida ao diálogo, 

Freire não prescinde do valor da humildade como elemento constituinte na 

construção do diálogo. Para ele a pronuncia do mundo recriado permanentemente 

não pode ser um ato arrogante. 

 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não 
tem humildade ou a perdem, não pode aproximar-se do povo [...] 
neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 
absolutos: há homens que em comunhão, buscam saber mais 
(FREIRE, 2005, p. 93). 

 

Assim, toda a aprendizagem implica diálogo das pessoas entre si e 

com o mundo, e só se aprende quando aceita que o diferente está no outro, e 

quando torna-se capaz de sentir-se, saber-se tão homem quanto os outros, do 

contrário, não há diálogo. O diálogo também é construído a partir de um ato de fé. 

Segundo o autor, esta fé é um dado a priori do diálogo, pois sua existência vem 

antes mesmo que se instale no interior do próprio homem. É uma fé baseada na 

confiança onde as pessoas se fazem sujeitos dialógicos, comunicativos e 

companheiros na pronuncia do mundo. Se esta confiança chegar a falhar é porque 

faltaram as condições necessárias para a sua solidificação. Por isso “um falso amor, 

uma falsa humildade, uma debilitada fé nos homens não podem gerar confiança.” 

(FREIRE, 2005, p. 94). 

Entende-se que a confiança torna-se verdadeira a partir do momento 

em que ela é perpassada pelo verdadeiro testemunho dado de um sujeito aos 

outros, sem cair num ato contraditório. Como afirma Freire (2005, p. 94) “dizer uma 

coisa e fazer outra [...] não pode ser estímulo à confiança”. É nesta relação de 

confiança que o diálogo e a comunicação acontecem. Todavia, porém, o diálogo é 

realizado por meio da esperança. Esta para ele, está presente na própria essência 

da imperfeição da humanidade, levando-a a uma permanente busca. Busca esta que 

segundo ele se faz na comunicação e não no isolamento. 
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Os atos desumanos resultante da ordem injusta não podem causar 

uma perda da esperança6. Ao contrário, Freire aponta esta realidade como sendo 

um motivo de desejo de buscar intensamente, sem cansaço a restauração da 

humanidade esmagada e debilitada pela ordem social injusta e opressora. “Movo-me 

na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero.” (FREIRE, 2005, p. 

95). 

O diálogo enquanto encontro dos homens na busca de ser mais, não 

se pode fazer-se, na “desesperança”. É na espera do que fazer dos sujeitos que se 

dá o diálogo. O não que fazer o impossibilita. Este se torna como diz Freire (2005, p. 

95) “[...] vazio e estéril. É burocrático e fastidioso”. Com isso é necessário que o 

diálogo seja construído também a partir do pensar verdadeiro. Que é o pensar 

crítico. Este pensar tem como objetivo perceber a realidade como processo em seu 

constante “devenir” e não “como algo estático”. Contrapondo-se a um pensar 

ingênuo em que a história é vista como algo enfadonho e passado. Aqui se enfatiza 

a acomodação. Enquanto o pensar crítico, objetiva a transformação contínua da 

realidade em prol da permanente humanização dos homens. “Somente o diálogo, 

que implica um pensar critico, é capaz também, de gerá-lo. [...] Sem ele não há 

comunicação e sem esta não há verdadeira educação.” (FREIRE, 2005, p. 96). 

Com isso Freire abre a possibilidade de superação da contradição 

educador-educandos, em que o diálogo tem seu princípio na busca do conteúdo 

programático como prática da liberdade. A dialogicidade, nesse contexto, não 

acontece numa situação pedagógica entre educador-educandos, mas no momento 

em que o educador se pergunta em torno do que vai dialogar com os educandos. 

Trata-se, portanto de uma inquietação interior do educador em relação ao conteúdo 

programático da educação. Inquietação esta inexistente ao educador-bancário, que 

na sua antidialogicidade, a pergunta toma outra direção, outra conotação sem ser a 

propósito do conteúdo dialógico. 

Freire atenta para uma questão bastante óbvia em torno educador-

educando. É que o educador ao assumir uma postura dialógico-comunicativa e 

problematizadora não deve impor o conteúdo programático aos educandos como 

uma doação. Segundo ele trata-se de “uma devolução organizada, sistematizada e 

                                                 
6 A esperança pode ser entendida como sendo o quefazer dos homens no mundo. Não se trata de 
cruzar os braços e esperar passivamente as coisas acontecerem. Mas é movido por esta esperança 
que o sujeito deve lutar e esperar acontecer. É movido pelo desejo de buscar cada vez mais, resgatar 
e restaurar a humanidade esmagada pela injustiça social. 
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acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma 

desestruturada.” (FREIRE, 2005, p. 97). Daí que Freire diz que a educação autêntica 

se faz de A com B mediatizados pelo mundo. Este por sua vez causa impressão e 

que emerge como desafio uns aos outros criando visões ou ponto de vistas 

diferentes sobre ele. É necessário que o conteúdo programático leve em 

consideração a situação concreta, existencial, presente dos homens. 

Uma educação dialógica tem sua consistência dentro deste 

parâmetro relacional, de comunicação e abertura entre o eu-tu em vista do nós, 

mediatizados pelo mundo. É nesta relação horizontal que se constrói 

verdadeiramente uma educação pautada pelo diálogo, entre educador-educandos 

enquanto seres concretos de relações, seres históricos, sociais e políticos. 

Principalmente seres humanos comunicáveis desejosos na busca de ser mais. 

Assim, 

 

O antidiálogo que implica numa relação vertical de A sobre B, é o 
oposto a tudo isso. É desamoroso. Não é humildade. É 
desesperançoso. Arrogante. Auto-suficiente. No antidiálogo quebra-
se aquela relação de “simpatia” entre seus pólos que caracteriza o 
diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comunica. Faz 
comunicados. (FREIRE, 2000a, p. 116). 

 

Pensar a educação fora da dupla dimensão diálogo e comunicação 

como verdadeira relação e abertura entre educador-educandos significa legitimar o 

processo educacional à ótica do sistema opressor que tem sua aspiração em uma 

educação antidialógica e anticomunicável fechada em si mesma, na qual os 

educandos se tornem cada vez mais passivos e incapazes de serem homens e 

mulheres autênticos, críticos e abertos ao mundo para transformá-lo. 

 

 

1.2 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 

 

 

Freire não foi o inventor da palavra conscientização. Já era utilizada 

pelos teóricos do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), entre eles Álvaro 

Vieira Pinto e Guerreiro Ramos. Foi no ISEB que ele ouviu pela primeira vez essa 

palavra e ficou impressionado com a profundidade do seu significado e percebeu 
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que a educação, como ato de conhecimento e como prática da liberdade é, antes de 

tudo, conscientização. Conforme afirma, 

 

Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi 
imediatamente a profundidade de seu significado, porque estou 
absolutamente convencido de que a educação, como pratica de 
liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da 
realidade (FREIRE, 1980, p. 25). 

 

A partir daquele momento essa palavra começou a fazer parte do 

seu universo vocabular com o qual ele exprimia suas posições político-pedagógicas. 

O autor deu a essa palavra um conteúdo político-pedagógico bastante peculiar, pois, 

conscientização é o conceito central das suas ideias sobre a educação. 

Entende-se que este termo é um dos mais importantes em seu 

pensamento educacional, considerado como parte constitutiva no processo de uma 

educação libertadora. Faz-se necessário antes de adentrar no desenvolvimento 

desta temática, conceituar o significado de conscientização. Para Durozoi e Roussel 

(2002, p. 377), é “o ato da consciência intelectual pelo qual o sujeito realiza a 

descoberta de si, ou seja, se liberta de um comportamento cego e irrefletido para 

substituí-lo por um comportamento livre e racional.” 

O homem é essencialmente ser de consciência, ser inteligível capaz 

de refletir sobre si mesmo e sobre o próprio mundo no qual está inserido. Distancia-

se do mundo e ao se distanciar-se, enquanto objeto de admiração, age 

conscientemente sobre a realidade objetivada. Freire (1980, p. 26) chama este ato 

de “práxis humana, que é a unidade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão 

sobre o mundo”. 

Esta primeira experiência de contato e descoberta do mundo não se 

trata ainda de uma conscientização. Trata-se de uma tomada de consciência, de 

aproximação espontânea que o homem faz do mundo. Ele aproxima-se da realidade 

fazendo experiência desta na qual está inserido. Para Freire (1980, p. 26), 

 

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 na 
qual o homem assume uma posição epistemológica. 
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Em outras palavras percebe-se que a conscientização transcende a 

própria consciência, pois, não se trata de um simples aproximar-se ou um refletir 

sobre determinado objeto da realidade. Mas, consiste no desenvolvimento crítico da 

tomada da consciência. Para que haja conscientização é preciso o desenvolvimento 

daquela. Portanto, a conscientização ultrapassa a esfera da espontaneidade da 

apreensão da realidade chegando a esfera da criticidade em que a realidade emerge 

como sendo o objeto cognoscível na qual o homem se posiciona 

epistemologicamente. 

Para entender o significado da palavra conscientização é necessário 

juntar algumas expressões feitas pelo autor, extraída de seu livro “Conscientização: 

teoria e prática da libertação”. Para daí chegar a uma compreensão do seu conceito, 

pode-se levar em consideração alguns imperativos sobre a conscientização a partir 

da sua concepção ao afirmar que, 

 

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 na 
qual o homem assume uma posição epistemológica. [...] A 
Conscientização não pode existir fora da práxis, ou melhor, sem o 
ato ação-reflexão. [...] Por isso mesmo a conscientização é um 
compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção 
crítica na história, implica que os homens assumam o papel de 
sujeitos que fazem e refazem o mundo. [...] Conscientização é isto: 
tomar posse da realidade [...] Conscientização é o olhar mais critico 
possível da realidade, que a des-vela para conhecê-la e para 
conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade 
da estrutura dominante. (FREIRE, 1980, p. 26-29). 

 

É em torno destes imperativos que se pode encontrar o verdadeiro 

significado do termo “conscientização” e compreender a intensidade e a 

profundidade do poder transformador desta palavra utilizada por Freire a partir do 

seu pensamento educacional. 

Para ele a conscientização faz parte de uma educação que tenha 

como prática a liberdade. Ela é uma aproximação crítica da realidade permitindo o 

sujeito sair da aparência das coisas e conhecer o essencial fenomênico. Mediante 

este contexto, a conscientização, na sua concepção, consiste na inserção crítica na 

história em que as pessoas assumem seu papel de fazerem e refazerem o mundo. O 

referencial aqui é a própria ação humana sobre o mundo tendo como fundamento a 

sua conscientização. Isto é, a realização humana como unidade entre a ação e a 
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reflexão sobre o mundo que constitui a práxis humana. Pois para ele “a 

conscientização não pode existir fora da práxis, sem o ato ação-reflexão. Esta 

unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar 

o mundo que caracteriza os homens.” (FREIRE, 1980, p. 26). 

Quando Freire refere-se à conscientização enquanto atitude crítica 

dos homens na história e sua adesão contínua ao mundo como lugar do agir 

transformador do homem para sua libertação e humanização, ele não legitima uma 

dicotomia entre consciência e mundo ao afirmar que “a conscientização não está 

baseada sobre a consciência, de um lado, e mundo do outro [...] ao contrário, está 

baseada na relação consciência-mundo.” (FREIRE, 1980, p. 26-27). O autor 

considera esta relação como objeto da reflexão crítica dos homens e de sua 

aproximação com o mundo. A conscientização é um processo contínuo numa 

postura crítica na história que não terminará jamais. Segundo ele “a conscientização 

se apresenta como um processo num determinado momento, deve continuar sendo 

processo no momento seguinte, durante o qual a realidade transformada mostra um 

novo perfil.” (FREIRE, 1980, p. 27). 

Para muitos, a conscientização como um olhar crítico na história, 

tendo em vista o agir transformador da pessoa, pode ser uma mera utopia. Algo 

irrealizável ou até mesmo considerado um idealismo platônico. Freire nunca deixou 

de ser um utópico e um idealista. Acreditou que o utópico é realizável e que a 

conscientização tem uma força apelativa a assumirmos uma posição utópica frente 

ao mundo. Ele acredita que a utopia é também um compromisso histórico ao afirmar 

que “o utópico não é irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a dialetização dos 

atos de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura 

humanizante.” (FREIRE, 1980, p. 27). 

A condição fundamental para denunciar a estrutura desumanizante é 

a de inserir para conhecê-la. O anúncio do qual nos fala Freire não é o anúncio do 

anteprojeto, este, por sua vez se realiza em projeto na práxis enquanto atuação. 

Segundo ele, existe um tempo entre o anteprojeto e o seu momento da realização 

denominado de tempo histórico, “é o tempo das transformações que devemos 

realizar: é o tempo do meu compromisso histórico” (FREIRE, 1980, p. 28). Com isso, 

apresenta Marx e Guevara como verdadeiros utópicos. Por esta razão defende que 

“somente os utópicos podem ser proféticos e portadores de esperança.” (FREIRE, 

1980, p. 28). No entanto, homens opressores e reacionários jamais poderão ser 
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utópicos nem serem proféticos ou terem esperança. A conscientização produz a 

desmitologização. De acordo com esta afirmação, Freire (1980, p. 29) acredita que: 

 

Os opressores jamais poderão provocar a conscientização para a 
libertação [...] porque sou opressor tenho a tendência a mistificar a 
realidade que se dá captação dos oprimidos, para os quais a 
captação é feita de maneira mística e não critica. 

 

Compreende-se que não existe outro meio para a efetivação de um 

trabalho humanizante a não ser através do trabalho da desmistificação. Daí a 

conscientização assume uma postura de um olhar crítico da realidade desvelando-a 

para conhecê-la e ao mesmo tempo “conhecer os mitos que enganam e ajudam a 

manter a realidade da estrutura dominante.” (FREIRE, 1980, p. 29). 

Diante desta realidade mítica, o autor apresenta a importância dos 

temas geradores7 os quais estão contidos nas situações limites e suas tarefas 

exigem atos-limites. Os temas geradores podem situar-se em círculos concêntricos 

que vão do geral ao particular. Considerando o contexto histórico vivenciado por 

Freire, ele considera dois temas fundamentais de sua época que são a dominação 

que supõe seu reverso e a libertação enquanto objetivo a ser alcançado. 

O processo de humanização consiste na transcendência das 

situações limite, “para realizar a humanização que supõe a eliminação da opressão 

desumanizante, é absolutamente necessário transcender as situações-limites nas 

quais os homens são reduzidos as estado de coisas.” (FREIRE,1980, p. 30). 

Além dos temas geradores como meio reflexivo da realidade objetiva 

dos indivíduos e que oferece possibilidades de um olhar crítico sobre o mundo real, 

o processo metodológico da codificação e da descodificação utilizado por Freire são 

instrumentos pelos quais se dão à passagem da realidade abstrata para a realidade 

concreta. 

A codificação segundo ele é a representação de “uma dimensão 

dada da realidade tal como a vivem os indivíduos [...] Assim a codificação transforma 

o que era uma maneira de viver num contexto real [...] no contexto teórico.” 

(FREIRE, 1980, p. 32). Enquanto a descodificação, por sua vez, “é a operação pela 

                                                 
7 Segundo Gadotti (1996), Os temas geradores são temas escolhidos do universo vocabular dos 
grupos com que se trabalha no processo de alfabetização. Uma palavra geradora deve servir para 
gerar, a partir dela, outras palavras com o fim, de se chegar à aprendizagem da leitura e da escrita. 
Ela deve permitir tanto uma leitura escrita, quanto uma leitura política. 
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qual os sujeitos conhecedores percebem as relações entre os elementos da 

codificação e entre os fatos que a situação real representa, relações que antes não 

eram percebidas.” (FREIRE, 1980, p. 32). 

O autor nos chama atenção sobre a importância dos temas 

geradores como meios de se construir uma consciência crítica e um agir dos 

homens sobre a realidade “procurar o tema gerador é procurar o pensamento do 

homem sobre a realidade e sua ação sobre esta realidade que está em sua práxis” 

(FREIRE, 1980, p. 32). Este refletir da pessoa sobre a realidade leva a descoberta 

de que não está somente na realidade, mas com ela. 

Apropriando-se em mais um pensamento de Freire, em torno do 

tema gerador, ele afirma que “a procura temática converte-se numa luta comum por 

uma consciência da realidade e uma consciência de si, que fazem desta procura o 

ponto de partida do processo de educação e da ação cultural de tipo libertador” 

(FREIRE, 1980, p. 33). Permite assim, entender que, quanto mais a humanidade 

reflete, de maneira crítica sobre sua existência, mais atuam sobre ela e, mais 

humana ela o é. 

O autor busca enfatizar a liberdade como matriz que dá sentido a 

educação. Esta concepção de liberdade tornar-se-á efetiva e eficaz na medida em 

que os educandos tomem parte livre e criticamente. A experiência como a 

metodologia freireana pressupõe o respeito à liberdade dos alunos que existe antes 

mesmo da criação do Círculo de Cultura. 

A aprendizagem se constrói no contexto democrático das relações 

que se estabelecem mutuamente entre os participantes do processo. Essa 

aprendizagem, na concepção de autor, “é já uma maneira de tomar consciência do 

real que não pode efetuar-se a não ser no seio desta tomada de consciência.” 

(FREIRE, 1980, p. 51). Com isso entende-se que todo aprendizado deve estar 

intimamente associado a essa tomada de consciência de uma situação real vivida 

pelo aluno. A alfabetização e a conscientização jamais devem ser concebidas como 

realidades distintas, mas numa intimidade associadas à tomada de consciência do 

próprio sujeito. 

Assim, a alfabetização não esta dissociada da conscientização, mas 

existe numa profunda relação. Freire (1980, p. 51) afirma que “a alfabetização e a 

conscientização são inseparáveis.” O ponto de partida para essa conscientização é 

o próprio homem. Trata-se do “homem brasileiro, iletrado, homem do povo, com sua 
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maneira de captar e de compreender a realidade [...]” (FREIRE, 1980, p. 51). Não se 

trata de uma alfabetização e de uma conscientização construída fora da realidade de 

maneira a-histórica. Mas acredita-se numa alfabetização e numa conscientização 

como produto de uma reflexão crítica que emergem através dos debates, da 

participação democrática, tendo como ponto de partida a relação homem-mundo. 

Ainda, continua o autor afirmando que os “debates, realizados nos círculos de 

cultura [...] revelam-se imediatamente como meio poderoso e eficaz de 

conscientização, capaz de transformar radicalmente a atitude frente à vida.” 

(FREIRE, 1980, p. 55). 

Por isso entende-se que a educação, na concepção freireana, é 

conscientização e é humanização. Uma educação que leve a pessoa a realizar sua 

vocação ontológica, de ser sujeito e, enfim, de ser mais, inserindo-se na construção 

da sociedade, na direção da mudança social. O ponto de chegada a essa realidade 

é utilizando um método ativo e dialógico de educação que permita a conquista da 

criticidade. Passa-se da captação mágica e ingênua para a compreensão crítica da 

realidade visando sua transformação. Educar é essencialmente conscientizar, é lutar 

contra todas as formas de opressão que produz a morte ao invés da vida. 

 

 

1.3 EDUCAÇÃO: UM ENCONTRO DE SUJEITOS INTERLOCUTORES 

 

 

O pensamento educacional de Freire traz o significado de uma 

educação de abertura entre os homens e estes com o mundo. É uma proposta 

pedagógica defendida por ele que consiste justamente numa relação horizontal entre 

educador-educandos quebrando com os esquemas verticais, característicos da 

educação bancária que rompe com este processo relacional entre os sujeitos que 

dialogam.  Não se pode deixar de buscar no pensamento Do autor a expressão já 

consagrada de que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a 

si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 2005, p. 79). O conceito de comunhão implica a união no mesmo estado 

de espírito; estar em comunhão de ideias com outrem; participação comum de 

ideias, crenças. 
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A educação é em si um ato social e um ato político que acontece na 

sociedade, nas relações entre as pessoas, por meio das trocas de conhecimentos e 

ideias, onde ocorre o ensinar e o aprender. Quer seja na família, no espaço escolar 

ou em instituições religiosas, a educação assume um papel significativo na história, 

na sociedade, na política e na cultura, constituindo verdadeiros cidadãos críticos e 

co-participativos na transformação do mundo por meio do diálogo e da comunicação. 

É nesta relação de abertura, de diálogo e comunicação que se efetiva o verdadeiro 

encontro de sujeitos interlocutores. Segundo Luft, (1997, p. 363), o interlocutor 

consiste “em cada uma das pessoas que tomam parte num diálogo ou conversação”. 

Não há verdadeiro encontro consigo mesmo sem a existência do 

outro. O verdadeiro encontro implica alteridade, isto é, o outro. É neste encontro do 

eu com o tu que se concretiza o verdadeiro encontro entre sujeitos que se 

comunicam, se relacionam, dialogam e que juntos buscam o conhecimento e a 

aprendizagem. 

Neste sentido entende-se a partir do pensamento freireano, que o 

processo educacional entre educador-educandos se constrói mutuamente dentro de 

um dinamismo profundo de relações onde um educa o outro. Ele diz que “O 

educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa.” (FREIRE, 2005, p. 

79). Com isso quer ratificar que ambos tornam-se sujeitos deste processo e que 

juntos crescem enquanto sujeitos do diálogo. 

Para Freire o ensinar e o aprender decorrem da capacidade de 

abertura entre o docente e o discente, pois na sua concepção: 

 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto, um do outro [...] quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a 
alguém. (FREIRE, 1996, p. 23) 

 

Uma educação que prescinde da dialogicidade enquanto processo 

de abertura e interação entre sujeitos do mesmo processo, que vivem historicamente 

no mundo e em sociedade, tende a legitimar o que Freire denomina de educação 

bancária, cujo sistema impossibilita a comunicação e o encontro de diálogo entre 

homens e mulheres enquanto sujeitos do processo de construção do saber. 

Indubitavelmente, não existe aprendizagem e nem um saber construído no 



 37

isolamento com a inexistência do outro. É no encontro do eu com o tu que se 

constrói o nós. É neste movimento dinâmico, dialético em que se dá o verdadeiro 

encontro de sujeitos interlocutores imergidos na dialogicidade e nas diferenças dos 

saberem constituídos ou não, entre educador e educandos. Mais uma vez o autor 

coloca a importância deste encontro entre sujeitos na construção do processo da 

aprendizagem afirmando que, “nas condições de verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos de construção e da reconstrução 

do saber ensinando, ao lado do educador igualmente sujeito do processo.” (FREIRE, 

1996, p. 26). 

É fundamental levar em consideração, que a aprendizagem, aqui 

referida por ele, não implica simplesmente no mero repasse de conteúdos do 

educador em relação aos educandos, sem querer, no entanto, prescindir de sua 

importância. Mas, consiste também numa imersão no mundo, num aprender crítico 

da realidade que, por sua vez se constrói e desenvolve a “curiosidade8 

epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto.” 

(FREIRE, 1996, p. 25). 

É preciso que haja um respeito aos saberes do educando. Não 

saberes apreendidos apenas no contexto escolar por meio de suas múltiplas 

disciplinas. Mas saberes sociais, culturais, construídos na prática comunitária, tendo 

como campo a realidade concreta e se estabelecendo nas relações dos saberes 

curriculares com a experiência social e implicações políticas. Partindo desta reflexão 

Freire (1996, p. 30) nos mostra a importância do pensar certo no processo do ensino 

e da construção do verdadeiro saber quando diz: 

 

Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em 
áreas da cidade descuidadas pelo poder público [...] porque não 
discutir com os alunos a realidade concreta [...] porque não discutir 
as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos 
dominantes pelas áreas pobres da cidade? [...]. 

 

A educação enquanto encontro de sujeitos não se limita apenas ao 

encontro entre educador-educandos. Mas, este encontro proporcionado por uma 

educação verdadeira deve conceber o mundo, a realidade, as diversas situações 

concretas, enquanto espaços de encontro entre sujeitos interlocutores, abertos ao 

                                                 
8 Segundo Gadotti (1996) Curiosidade é o sentimento de supresa quando o homem se encontra 
diante da vida. 
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diálogo em busca de construir e reconstruir um mundo mais humanizante onde 

vivam sua vocação ontológica que é a de ser mais. É por esta humanização que 

desejosos de ser mais devem lutar continuamente por sua liberdade. Neste contexto, 

Fiori coloca os homens na sua condição de seres históricos, políticos, sociais e 

dialógicos que têm consciência de suas atividades e do mundo em que estão. Para 

ele, os mesmos são seres abertos para os outros e para o mundo diferentemente do 

animal ser fechado em si. O autor afirma que “o isolamento não personaliza porque 

não socializa.” (FIORI apud FREIRE, 2005, p. 16). 

Mediante a tudo isso se pode compreender a educação como este 

encontro de sujeitos interlocutores, que não só são capazes de se relacionarem e de 

se comunicarem entre si, mas através da construção de um saber crítico podem se 

comunicar no e com o mundo para transformá-lo, tendo como ponto de partida uma 

educação que direcione homens e mulheres a uma visão crítica da realidade, uma 

abertura com os outros e com o mundo numa participação autêntica e democrática 

na vida social, política e cultural enquanto sujeitos interlocutores que buscam a 

libertação em sua totalidade. 
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“Mãos de homens e de povos que se 

estendam menos em gestos de súplicas, e 

se vão fazendo cada vez mais, mãos 

humanas que transformem o mundo...” 

Paulo Freire 
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CAPÍTULO 2 

A PRÁXIS NA PERSPECTIVA DE PAULO FREIRE 

 

 

No livro Pedagogia do oprimido, percebe-se que Freire (2005) 

inspira-se do pensamento de Hegel e de Marx como base para fundamentar sua 

concepção de prática.  É elucidativa sua visão em relação à prática. 

A definição de prática, em Freire, está baseada inicialmente na 

dialética hegeliana da relação entre “consciência servil” e “consciência do senhor”, 

ampliada para a conceituação de práxis colocada por Marx, referindo-se à relação 

subjetividade-objetividade. Na sua concepção é necessário não só conhecer o 

mundo, mas é preciso transformá-lo, o que coincide com Marx. Isto é significativo, 

visto que conhecer para ele não é um ato passivo do homem frente ao mundo, é 

antes de tudo conscientização, envolve intercomunicação, intersubjetividade, que 

pressupõe a educação dos homens entre si mediatizados pelo mundo, tanto da 

natureza como da cultura. Então, a prática não pode ater-se à leitura 

descontextualizada do mundo, ao contrário, vincula o homem nessa busca 

consciente de ser, estar e agir no mundo num processo que se faz único e dinâmico, 

melhor dizendo, é apropriar-se da prática dando sentido à teoria. Sobre essa 

conceituação assim expressa Freire “[...] a práxis, porém, é ação e reflexão dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2005, p. 42). Portanto, a 

função da prática é a de agir sobre o mundo para transformá-lo. 

Para ele não existe dicotomia entre o agir e o refletir, ambas se 

complementam indissociavelmente. Com isso, a ênfase da relação teoria e prática 

ultrapassa essa dupla visão quando admite que, 

 

É preciso que fique claro que, por isto mesmo que estamos 
defendendo a práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo 
nenhuma dicotomia de que resultasse que este fazer se dividisse em 
uma etapa de reflexão e outra, distante, de ação. Ação e reflexão e 
ação se dão simultaneamente (FREIRE, 2005, p. 146). 

 

Portanto entende-se a práxis como sendo, 
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 [...] a união que se deve estabelecer entre o que se faz e o que se 
pensa a cerca do que faz. É a reflexão sobre o que fazemos em 
nosso trabalho diário, com o fim de melhorar tal trabalho, pode-se 
denominar com o nome de práxis. É a união entre a teoria e a 
prática. Conceito comum no marxismo, que é também chamado 
filosofia da práxis que designa a reação do homem ás sua condições 
reais de existência, sua capacidade de inserir-se na produção (práxis 
produtiva) e na transformação da sociedade (práxis revolucionária) 
(GADOTTI, 1996, p. 727). 

 

Sobre estes dois conceitos pretende-se desenvolvê-los, nos itens a 

seguir, onde no primeiro momento levar-se-á em conta a cultura enquanto produto 

da ação criadora do homem por meio do seu trabalho, do seu quefazer e, no 

segundo momento, procurar-se-á enfatizar o agir transformador do homem na 

sociedade e no mundo enquanto espaço de sua práxis e de sua reflexão. 

 

 

2.1 PRÁXIS PRODUTIVA: O HOMEM SUJEITO CAPAZ DE INSERIR-SE NA PRODUÇÃO 

CULTURAL 

 

 

O termo práxis produtiva a ser desenvolvido neste item não tem 

como objetivo partir da ideia da produção na ótica capitalista, mas, refletir sobre a 

produção de cultura realizada pelo homem enquanto sujeito capaz de criar e recriar 

a sua própria cultura, tendo como base o pensamento de Freire em torno da 

questão. 

Nesta perspectiva, o autor apresenta o homem enquanto ser criador 

e recriador, que através de seu trabalho vai alterando a realidade, tendo como 

cenário os debates realizados nos Círculos de Cultura dentro de um processo de 

alfabetização em que o sujeito é levado a uma criticidade da realidade obtendo, 

portanto, um novo olhar sobre o mundo e suas situações concretas, o mundo 

entendido enquanto espaço lugar de seu agir-refletir e de sua própria produção na 

condição de homem e possuidor de uma capacidade profunda de criar e recriar, 

assumindo seu papel de sujeito descobrindo-se “fazedor desse mundo da cultura” 

(FREIRE, 2000b, p. 117). A partir daí, Freire apresenta dois conceitos básicos 

fundamentais que leva a entender o aspecto da necessidade e do trabalho do 

homem em que a cultura surge em primeira instancia como o de subsistência: 
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O homem fez o poço porque teve necessidade de água. E o fez na 
medida em que, relacionando-se com o mundo fez dele objeto de 
seu conhecimento. Submentendo-o pelo trabalho, a um processo de 
transformação. Assim, fez a casa, sua roupa, seus instrumentos de 
trabalho (FREIRE, 2000a, p. 132). 

 

Trata-se da situação do homem enquanto ser de relações e de sua 

posição normal como um ser no mundo e com o mundo. O mundo da natureza e o 

da cultura. O conceito de cultura, na concepção freireana, significa tudo o que o 

homem cria e que aparece como resultado da práxis sobre o mundo. A partir do 

momento em que o homem transforma a natureza ele o é transformado também. 

Trata-se, porém, de seu papel ativo em sua e com sua realidade. Enquanto ser 

cultural o homem assume o papel de sujeito no mundo e não de mero objeto. Então, 

“cultura é toda criação humana. [...] é todo o resultado da práxis humana como 

acréscimo que ela faz ao mundo natural que ele não fez. [...] a cultura é a aquisição 

sistemática da experiência humana” (FREIRE, 2000a, p. 117). 

É neste universo cultural construído pelo homem, por meio de seu 

agir transformador, que se encontra inserido, descobrindo-se e reconhecendo-se 

criticamente nesse mundo da cultura. Por acreditar que o mundo é possível de 

transformação a consciência crítica liga-se ao mundo da cultura e não da natureza. 

Por esta razão o homem deve primeiro descobrir-se como um construtor desse 

mundo da cultura. 

Para entender o que é essencialmente da natureza e o que é da 

cultura, Freire vai apresentando diversas situações que permite fazer a distinção e a 

conceituação entre natureza e cultura, a partir de três grandes situações: 

Na primeira situação apresenta tudo aquilo que o homem utiliza 

enquanto produto de seu ato criador como o arco e a flecha. É cultura. A natureza 

implica em tudo aquilo que permanece intacto sem a interferência do homem sobre. 

Para melhor entender essa situação, segundo a colocação do autor, baseado em 

suas experiências em diferentes regiões do país, ouvindo, por inúmeras vezes, os 

analfabetos dizerem que “as penas são da natureza enquanto estão no pássaro. 

Depois que o homem mata o pássaro, tira as penas, e transforma elas com o 

trabalho, já não são natureza” (FREIRE, 2000a, p. 136). Entende-se que através dos 

instrumentos criados pelas mãos, o homem fez cultura. Trata-se, porém de uma 
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discussão em torno de como se processa a educação numa cultura iletrada, onde 

não se pode falar de analfabetos. 

Na segunda situação, a discussão gira em torno do avanço 

tecnológico representado na espingarda em confronto com o arco e a flecha 

produzidos pelo homem. O foco aqui é a “possibilidade crescente que tem o homem 

de, por seu espírito criador, por seu trabalho, as suas relações com o mundo, 

transformá-lo cada vez mais” (FREIRE, 2000a, p. 138). Neste ato criador e 

transformador que é próprio do homem “só tem sentido na medida em que contribuir 

para a humanização do homem. Na medida em que se inscrever na direção da sua 

libertação” (FREIRE, 2000a, p. 138). Refere-se aqui nas implicações da educação 

para o desenvolvimento. Por ser um homem defensor da libertação das pessoas, ele 

enaltece essa condição essencial da humanidade e da liberdade como condições 

invioláveis da pessoa em sua estrutura ontológica. O ser enquanto ser, e não 

enquanto objeto ou coisa que pode ser manipulado e violado. 

Na terceira situação, conclui-se, portanto, que há uma grande 

diferença entre o homem e o animal, em que o primeiro possui “um poder criador da 

liberdade, da inteligência, do instinto, da educação, do adestramento” (FREIRE, 

2000a, p. 140). Mediante a este processo reflexivo na relação homem-natureza-

cultura percebe-se como acontece a “práxis” humana que é a ação-reflexão do 

homem no e com o mundo como lugar de sua produtividade. Através do trabalho do 

homem altera-se a matéria da natureza. Desde a produção de um simples jarro de 

barro, de uma poesia, de um tijolo feito pelo oleiro até a mais grandiosa obra de um 

grande escultor. 

Não é apenas o homem letrado com sua capacidade intelectual que 

possui o poder de criar e produzir coisas extraordinárias frente ao mundo e aos 

olhos de outras pessoas que se deve colocar como sendo o melhor, o superlativo 

em relação àqueles que na sua simplicidade também revela sua capacidade de 

produzir e criar instrumentos e objetos como frutos de seu trabalho. Que é cultura. 

O homem que pertence a uma cultura iletrada tem capacidade tanto 

quanto o homem de cultura letrada de criar e recriar, de produzir instrumentos e 

objetos de grandes valores quantos aqueles produzidos por grandes artistas. 

Segundo Freire, a partir da descoberta feita pelo homem analfabeto que: “tanto é 

cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como cultura 



 44

também é a obra de um grande escultor, de um grande pintor, de um grande místico, 

ou de um pensador” (FREIRE, 2000a, p. 117). 

O poder extraordinário representado num debate de Círculo de 

Cultura feito pelos coordenadores juntamente aos grupos de homens se dá em torno 

do processo de alfabetização levando-os a uma percepção clara da realidade, 

seguida de uma criticidade bastante apurada sobre o mundo com o ímpeto de 

transformá-lo. Além dos debates em torno da cultura e de sua democratização, 

buscava-se a compreensão do mesmo de modo consciente. Por esta razão, Freire 

(2000a, p. 150) diz: 

 

Seu sentido dinâmico, sua força criadora do diálogo, o aclaramento 
das consciências [...] consequência de uma reflexão sobre sua 
posição no mundo [...] sobre seu trabalho. Sobre seu poder de 
transformar o mundo [...] o faz descobrir que o mundo é seu também, 
que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um 
modo de amar e ajudar o mundo a ser melhor. 

 

O homem descobre que sua prática supõe um saber, conclui que 

conhecer é interferir na realidade, percebe-se sujeito da história. Nesta, ele torna-se 

e se reconhece criador e recriador através de seu trabalho produtivo. 

Parafraseando mais uma vez Freire (2000a, p. 144) “cultura é toda 

criação humana”. Criação esta produzida pela capacidade que o homem tem de 

transformar a matéria da natureza com seu trabalho. Um exemplo significativo desse 

cenário trata-se de uma análise feita a partir das experiências oriundas de uma 

participante do Círculo de Cultura em Recife que, ao compreender o significado de 

cultura, diz: “Faço cultura. Sei fazer isto” (FREIRE, 2000a, p. 144). Outros, se 

referindo às flores que estão no jarro, afirmavam: “São natureza, enquanto flores. 

São cultura, enquanto adorno” (FREIRE, 2000a, p.144). 

Nesse contexto, entende-se que o homem é sujeito capaz de inserir-

se na produção cultural por meio de seu trabalho, transformando a natureza e se 

transformando também á medida em que aquela é transformada. O significado de 

cultura na compreensão freireana consiste em todo o resultado da atividade 

humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho por transformar e 

estabelecer relações de diálogo como outros homens. É a contribuição que o 

homem faz ao dado, à natureza. Freire parte do principio da relação que o homem 
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estabelece com seu mundo, dinamizando-o e contribuindo com algo do qual ele é 

autor. Por este fato cria cultura. 

 

 

2.2 PRÁXIS REVOLUCIONÁRIA: O HOMEM ENQUANTO SUJEITO CAPAZ DE INSERIR-SE NA 

TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

 

Referir-se ao homem como pessoas transformadoras da sociedade 

é procurar entender, no pensamento freireano, quando ele apresenta os oprimidos 

como principais sujeitos que podem, a partir de sua práxis, lutar pela libertação, 

dentro de um contexto em que a opressão ocorre na relação entre a classe 

dominante. Com isso, o homem inserido na realidade social é capaz de transformá-

la. Nesta perspectiva ele diz: 

 

Quem melhor que os oprimidos, está preparado para compreender o 
terrível significado de uma sociedade opressora? Quem sofre os 
efeitos da opressão com mais intensidade que os oprimidos? Quem 
com mais clareza que eles pode captar a necessidade de libertação? 
Os oprimidos não obterão a liberdade por acaso, senão procurando-a 
na sua práxis e reconhecendo nela que é necessário lutar para 
consegui-la mais [...] (FREIRE, 1980, p. 57). 

 

Neste sentido o homem é compreendido como sujeito de sua própria 

ação na sociedade para transformá-la. Não se trata de uma luta, cuja práxis não se 

dê através de uma conscientização de classe em superação a contradição 

existencial entre opressor e oprimido. O grande perigo, segundo ele, neste combate, 

é o fato de os oprimidos se converterem em opressores ou em subopressores. Este 

fenômeno ocorre na medida em que “os oprimidos, num dado momento de sua 

experiência existencial, adotam uma atitude de adesão em relação ao opressor” 

(FREIRE, 1980, p. 57). 

Com a afirmação acima, não significa dizer que os oprimidos não 

tenham consciência de que são espezinhados. Porém o fato de estarem imerso 

nesta realidade opressiva os impede de perceberem, com clarividência, sua 

condição de oprimidos. Neste sentido ainda não existe um verdadeiro 

comprometimento numa luta que supere a realidade de contradição. A luta para a 
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libertação tanto dos opressores quanto dos oprimidos, na visão freireana, acontece 

quando estes se libertam do homem opressor introjetado em si mesmos, pois 

“somente os oprimidos podem libertar os seus opressores, libertando-se a si mesmo” 

(FREIRE, 1980, p. 59). 

Para Freire, o mundo não é uma realidade estática, imutável. Mas, 

sim mutável com possibilidade de ser mudado através da luta, da organização, 

participação e inserção dos que se sentem oprimidos pela sociedade opressora cujo 

desejo é o da libertação. Conforme ele mesmo afirma referindo-se a condição de 

sujeito no mundo: 

 

Meu papel no mundo não é só de quem constata o que ocorre, mas 
também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 
apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da 
historia, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas 
para mudar (FREIRE, 1996, p. 77). 

 

A neutralidade não faz parte do propósito freireano. O estar no 

mundo, com o mundo e com os outros não tem sentido numa situação de indiferença 

ou neutra. Seria, portanto uma contradição antropológica e social. Mais uma vez o 

autor nos ajuda a vislumbrar o significado do comprometimento do sujeito no mundo 

para mudá-lo: 

 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me 
põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a 
ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é de quem a ele 
se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 
para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história 
(FREIRE, 1996, p. 54). 

 

Os sujeitos de transformação da sociedade são homens e mulheres, 

que na condição de sujeitos oprimidos sentem a necessidade de se organizarem em 

movimentos sociais e, ou populares, para lutarem por sua liberdade e seus direitos. 

Por este motivo óbvio é que a educação libertadora constitui-se em um dos 

instrumentos fundamentais no processo de conscientização, e, portanto, na 

constituição dos movimentos sociais, pois não é em si a condição de exclusão, de 

opressão que leva mulheres e homens a se engajarem na luta social, mas sim, a 

compreensão da razão de ser de sua condição de oprimidos. A compreensão crítica 

dos fatos, aliado à utopia da mudança, ao saber de que mudar é difícil, mas 
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possível, possibilita com que os excluídos da história, se organizem e se engajem na 

luta para modificá-la. 

A organização dos movimentos sociais é processo e produto da 

conscientização. Nesta direção destaca: 

 

Não há conscientização se, de sua prática não resulta a ação 
consciente dos oprimidos, como classe social explorada, na luta por 
sua libertação. Por outro lado, ninguém conscientiza ninguém. O 
educador e o povo se conscientizam através do movimento dialético 
entre a reflexão crítica sobre a ação anterior e a subsequente ação 
no processo daquela luta. (FREIRE, 1982, p. 109-110). 

 

No processo de formação dos movimentos sociais, torna-se 

fundamental, percebermos o papel das lideranças revolucionárias, que junto com o 

povo desvelam a realidade e se engajam na luta por sua transformação. Neste 

contexto, defende que a “ação política junto com os oprimidos tem de ser, no fundo, 

ação cultural para a liberdade, por isto mesmo, ação com eles.” (FREIRE, 2005, p. 

60). 

A comunhão entre lideranças e massas populares é uma 

característica essencial da ação cultural para a libertação, e precisa ser forjada na 

práxis, através de uma autêntica relação dialógica, que permita com que os 

oprimidos, como sujeitos, se conscientizem da necessidade de lutarem por sua 

libertação, pois, mais uma vez nos revela que os homens são seres da práxis. São 

seres do quefazer, porque seu fazer é “ação e reflexão. É práxis. É transformação do 

mundo.” (FREIRE, 2005, p. 141). Daí ele coloca a necessidade de uma teoria que 

ilumine na sua práxis transformadora. 

 

Se o compromisso verdadeiro com eles, implicando a transformação 
da realidade em que se acham oprimidos, reclama uma teoria da 
ação transformadora, esta não pode deixar de reconhecer-lhe um 
papel fundamental no processo da transformação (FREIRE, 2005, p. 
142). 

 

O que interessa neste momento é enfatizar o papel fundamental das 

lideranças e das massas populares como fundamentais na libertação dos oprimidos 

e na transformação da sociedade, por meio de sua comunhão e de sua ação. Para 

isso é fundamental levar em consideração seu pensamento em torno do 

compromisso das lideranças com os oprimidos. De modo que as lideranças 
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revolucionárias não podem e não devem jamais tomar os oprimidos como meros 

fazedores ou executores, negando-lhes a práxis verdadeira e esvaziando-se na sua 

própria práxis. Segundo Freire (2005, p. 143) “a práxis revolucionaria somente pode 

opor-se á práxis das elites dominadoras”. 

É inconcebível para o pensamento freireana a divisão entre a práxis 

das lideranças e a práxis das massas oprimidas. Na educação libertadora a 

dimensão da unidade-comunhão torna-se fundante entre lideranças e massas 

oprimidas no processo da luta para transformação da sociedade. Afirma-nos, 

portanto, que “na práxis revolucionária há uma unidade em que a liderança [...] não 

pode ter nas massas oprimidas o objeto de sua posse” (FREIRE, 2005, p. 143). 

Esta seria uma postura da classe dominadora a qual nega 

incessantemente a práxis verdadeira, negando-lhes o direito de dizer sua palavra e 

de pensar certo. Em superação a esta postura opressora, uma liderança 

revolucionária tem que estar em constante diálogo com as massas. Ao contrário, 

assume uma identidade essencialmente anti-revolucionária. Como está convicto de 

que o diálogo é o caminho necessário para uma revolução verdadeira, Freire (2005, 

p. 145) diz, sem exitar: “Estamos convencidos de que o diálogo com as massas 

populares é uma exigência radical de toda revolução autentica [...] a verdadeira 

revolução [...] tem de inaugurar o diálogo corajoso com as massas”. 

Este pensamento de Freire clarifica a visão de que o diálogo é, a 

priori, o ponto de partida para que haja uma revolução. Isto é, quanto mais cedo o 

diálogo existir, mais revolucionário será. Não se pode perder de vista que na relação 

entre liderança e massas oprimidas, a força da credibilidade e da confiança é 

indispensável no processo de libertação de ambos. Neste contexto, ele afirma que “a 

liderança tem, nos oprimidos, sujeitos também da ação libertadora e, na realidade, a 

mediação da ação transformadora de ambos” (FREIRE, 2005, p. 146). 

Ter medo da liberdade é um ato covarde do próprio homem. 

Covardia no sentido de não ter a coragem de lutar por sua dignidade, de se esquivar 

de sua condição de sujeito oprimido que anseia pela vida, por sua humanidade, por 

sua libertação. Tal ato só solidifica cada vez mais o poder opressor de um sistema 

social necrófilo, que, ao invés de produzir vida, mata-a, impedindo-a, reduzindo os 

homens a puras coisas, alienando-os, mistificando-os, violentando-os. Este é o 

verdadeiro agir dos opressores. Segundo o pensamento do autor, “o que pretende a 
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revolução autêntica é transformar a realidade que propicia este estado de coisa, 

desumanizante dos homens” (FREIRE, 2005, p. 147). 

Os homens não são objetos. São, sobretudo, pessoas, homens 

históricos e a realidade histórica só existe porque estes existem, ela é feita e 

produzida por eles. Para Freire, (2005, p. 148), “não há realidade histórica [...] que 

não seja humana. Não há história sem homens, como não há uma historia para os 

homens, mas uma historia de homens que, feita por eles, também os faz”. A história 

é produzida pelos homens a partir de sua participação por meio da ação e reflexão. 

Portanto, a revolução só é alcançada quando esta ação-reflexão torna-se verdadeira 

práxis. Em que o estado de opressão e alienação é superado. 
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“Educar e educar-se, na prática da liberdade, 

é tarefa daqueles que pouco sabem - por 

isto sabem que sabem algo e podem assim 

achar a saber mais- em diálogo com aqueles 

que, quase sempre, pensam que nada 

sabem, para que estes, transformando seu 

pensar que nada sabem em saber que 

pouco sabem, possam igualmente saber 

mais”. 

(Paulo Freire). 
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CAPÍTULO 3 

COMO PAULO FREIRE UNE O CONCEITO DE EDUCÃO COM A PRÁXIS 

 

 

A relação indissociável entre teoria e prática é presença constante 

nos escritos de Freire. Se assim não o fosse, a dimensão política, social, dialógica, 

comunicativa e conscientizadora da educação perderia seu significado mais 

profundo: uma educação libertadora e humanizadora. Tornar-se-ia uma educação 

alienante, acrítica, anti-dialógica, despolitizada, anti-social, anti-ética e, sobretudo 

opressora, porque estaria submetida aos desejos e ao poder manipulador do 

sistema, cuja cultura é a cultura do silêncio e da morte. 

A educação perderia sua verdadeira autenticidade, sua força e seu 

poder de transformar homens e mulheres em sujeitos de decisão, de escolha, 

críticos, dialógicos, históricos, sociais, políticos capazes de atuarem no mundo para 

transformá-lo. Para o autor, a educação é parte constitutiva da vida humana e que 

ela jamais deve ser entendida como processo fora da realidade concreta, 

descomprometida com o mundo. 

Na sua concepção, a prática educativa tem de ser uma permanente 

reflexão. Não há educação verdadeira fora da práxis humana. O intento da ação 

educativa congrega as proporções do agir dentro das esferas de um método ativo e 

não passivo. Frente a isto, propõe uma profunda reflexão sobre a eticidade como 

parte constitutiva do agir humano e de sua intervenção na vida social e educativa 

como momento essencial de sua formação moral ao afirmar que: 

 

Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes 
de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de 
romper, por tudo isso nos fizemos seres éticos. Só somos porque 
estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não é 
possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto 
mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética, entre nós, 
mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso que transformar 
a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar 
o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o 
seu caráter formador. Se respeitar à natureza do ser humano, o 
ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do 
educando (FREIRE, 1996, p. 33). 
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Enfatiza com isso que a educação não pode prescindir do caráter 

formador dos homens e das mulheres. Deve levá-los a uma formação moral e ética. 

Não se trata, porém de uma moral ou uma ética inautêntica isolada de sua práxis. 

Nem tampouco de uma ética menor, restrita, do mercado, que se curva obediente 

aos interesses do lucro, mas de uma ética que tem como fundamento a 

humanização e libertação dos homens e mulheres referindo-se, portanto a uma ética 

universal do ser humano, ética esta que, 

 

Condena o cinismo [...] a exploração da força de trabalho do ser 
humano [...] a que se sabe traída e negada nos comportamentos 
grosseiramente imorais como perversão hipócrita da pureza e 
puritanismo [...] a manifestação discriminatória de raça, de gênero, 
de classe (FREIRE, 1996, p. 15-16). 

 

Neste sentido, a ética é inseparável da prática educativa e é por ela 

que devemos lutar. A educação é o ponto de partida para a liberdade e 

responsabilidade do educando frente suas ações no mundo. Mediante isso, afirma 

que “o educando que exercita sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais 

eticamente vá assumindo a responsabilidade de suas ações” (FREIRE, 1996, p. 93). 

Acredita numa educação que leve as pessoas a uma formação 

científica que produza conhecimento, correção ética, respeito aos outros, coerência 

e a capacidade de aprender com o diferente em função de uma verdadeira práxis. 

Por razões obvias, entende-se que educação é práxis tendo como pressuposto a 

ação e a reflexão, que na concepção freireana estão intrinsecamente unidas. 

 

 

3.1 A TEORIZAÇÃO COMO PROCESSO REFLEXIVO DA EDUCAÇÃO 

 

 

No livro Educação como prática da liberdade Freire (2000a), se 

refere a teoria como um contemplar, certamente sendo fiel à etimologia da palavra 

que vem do grego e significa ver. Daí o sentido de teoria como observar, contemplar, 

ver. 

O contemplar possui um profundo sentido pedagógico, ao fazer 

desse contemplar a cultura, o sujeito da educação, o fenômeno educativo e 

principalmente o homem e a sociedade, um passo fundamental do quefazer 
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pedagógico. Isto é, a teoria é um princípio de inserção do homem na realidade como 

ser que existe nela, e existindo promove a sua própria concepção da vida social e 

política. Para tanto, 

 

De teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que implica uma 
inserção na realidade, num contato analítico com o existente, para 
comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Neste 
sentido é que teorizar é contemplar. Não no sentido distorcido que 
lhe damos, de oposição à realidade [...] (FREIRE, 2000a, p. 101). 

 

Com efeito, ao enfatizar o caráter contemplativo da teoria, garante a 

inserção do homem na realidade. Ele deixa claro que teoria é sempre a reflexão que 

se faz do contexto concreto, isto é, deve-se partir sempre de experiências do homem 

com a realidade na qual está inserido, cumprindo também a função de analisar e 

refletir essa realidade, no sentido de apropriar-se de um caráter crítico sobre ela. 

Esse caráter de transformação tem uma razão de ser, pois provém antes de tudo, da 

sua vivência pessoal e íntima numa realidade contrastante e opressora, 

influenciando fortemente todas as suas ideias. Compreende-se então, que a teoria 

não será identificada se não houver um caráter transformador, pois só assim estará 

cumprindo sua função de reflexão sobre a realidade concreta na qual se encontra a 

educação. 

Os ensinamentos de Freire em torno da educação asseguram que a 

esta não demanda simplesmente do exercício de transferência de conhecimentos e 

conteúdos como elementos constituintes da aprendizagem do sujeito, prescindindo 

da real formação que possibilita ao educando um novo olhar reflexivo e critico da 

realidade. Para ele, “educar é substantivamente formar” (FREIRE, 1996, p. 33). 

A formação não é mérito apenas daqueles que recebem, mas é 

também e, principalmente, dos que a repassam. No livro Pedagogia da autonomia 

Freire (1996), enfatiza “os saberes necessários à prática educativa”, mostrando que 

o ensinar e o educar estar relacionado á construção e a busca do conhecimento que 

implicada na dimensão teórica e prática deste processo. Conhecimentos teóricos 

como pressupostos para uma prática educativa. Daí ele nos apresentas alguns 

elementos fundamentais interpelando-nos em torno da necessidade de uma 

educação embasada de conhecimentos científicos imprescindíveis aos saberes e a 

formação do educador-educandos. 
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Para a aquisição desses saberes enquanto prática educativo-crítica, 

exige que o ensino seja perpassado por um processo de rigorosidade metódica, de 

pesquisa, de curiosidade e de criticidade. Procedimentos considerados essenciais 

para a construção de um conhecimento teórico sem, contudo, desvincular-se da 

praticidade educacional, tendo como ponto de partida a reflexão crítica. 

A teoria e a prática ao serem dicotomizadas perdem a sua 

originalidade e o verdadeiro significado da prática educativa. Por este motivo afirma 

que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” 

(FREIRE, 1996, p. 22). 

A teoria enquanto processo reflexivo de conhecimento em torno da 

educação exige uma busca incessante do novo a ser conhecido e ao mesmo tempo 

em que se conhece se anuncia e comunica. O ensino sem pesquisa inexiste, é 

infundado e sem consistência. Retomando o pensamento de Freire (1996, p. 29) 

sobre esta afirmação, 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
contínuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso pra 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. 

 

Percebe-se que a indagação, a busca e a pesquisa fazem parte da 

natureza da prática do educador e do seu conhecimento sistemático. O importante é 

que ele se perceba e se assuma como pesquisador e que esta prática faça parte de 

sua vida enquanto profissional da educação. É neste movimento dialético de 

estarmos abertos e aptos á produção do conhecimento ainda não existente. Em 

torno desta situação enfatiza que: 

 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do 
ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento 
já existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento 
ainda não existente [...]. A “do-discência – docência-discência” – e a 
pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por estes 
momentos do ciclo gnosiológico (FREIRE, 1996, p. 28). 
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Essas são considerações relevantes no pensamento de Freire para 

a compreensão do significado teórico e prático em torno do conhecimento e da 

prática educativa autêntica, como superação da curiosidade ingênua em vista da 

criticidade. São pertinentes nesse contexto, as seguintes ideias: 

 

De fato o de que se precisa é possibilitar que, voltando-se sobre si 
mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, 
percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. A prática docente 
crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Por isso é que na 
formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 
da reflexão crítica sobre a prática (FREIRE, 1996 p. 39). 

 

A partir do exposto acima é possível dizer que a reflexão é o 

movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no 

pensar para o fazer e no pensar sobre o fazer. Nessa direção, a reflexão surge da 

curiosidade sobre a prática docente. Essa curiosidade inicialmente é ingênua. No 

entanto, com o exercício constante, a curiosidade vai se transformando em crítica. 

Dessa forma, a reflexão crítica permanente deve constituir-se como orientação 

prioritária para a formação continuada dos educadores que buscam a transformação 

através de sua prática educativa.  Se a teorização é este contemplar do sujeito 

dentro da realidade do seu quefazer pedagógico, significa que, através de sua 

inserção na realidade, o torna sujeito participativo, sujeito político e social que exige 

dele uma reflexão e uma ação como pressupostos para uma verdadeira práxis 

educativa. 

Daí pode-se entender que é nesta formação de educadores 

enquanto prática educativa que a reflexão e a ação emergem como pressupostos 

para uma práxis emancipadora dos sujeitos no campo da educação. 

 

 

3.2 AÇÃO E REFLEXÃO: PRESSUPOSTOS PARA UMA PRÁXIS EMANCIPADORA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Anteriormente refletiu-se sobre a importância do conhecimento 

teórico como elemento essencial para a educação seguido da reflexão teórica. 

Teoria que não consiste numa reflexão ingênua ou de um simples contemplar a 
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realidade. Segundo Freire é esse contemplar assumindo um profundo significado na 

prática pedagógica. Que conduz uma reflexão vinculada à ação em vista de uma 

prática educativa autêntica entre educador e educandos. A teorização que tem como 

objetivo a busca, a pesquisa, a curiosidade como condições necessárias para 

construção do conhecimento teórico e reflexivo para formação dos sujeitos, tendo 

como espaço de sua atuação o mundo, a realidade concreta.  Por este motivo, 

reflexão e ação não podem caminhar sozinhas, pois “os homens são seres do 

quefazer, que é ação e reflexão, teoria e prática, reflexão e ação, que se dão 

simultaneamente. É práxis, é transformação do mundo” (FREIRE, 2005, p. 141). 

O mundo é o lugar vivido pelo homem e que, ao se distanciar dele, 

problematiza-o descodifica-o criticamente no movimento da consciência. Ele vai se 

descobrindo como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. Por isso que 

a ação reflexiva do homem sobre o mundo se dá pela objetivação do mundo 

originário que Freire concebe como sendo reflexiva a presença e distância, num 

movimento dialético. Para compreender o pensamento freireano, Fiori (apud 

FREIRE, 2005, p. 14) dá sua contribuição afirmando que “Nessa linha de 

entendimento, reflexão e mundo, subjetividade e objetividade não se separam: 

opõem-se, implicando-se na interioridade da práxis constitutiva do mundo humano, é 

também práxis.” 

Portanto, não é diante de uma postura isolada homem-mundo que 

se dá a reflexão e a ação. Mas num ato dialógico, na palavra, esta enquanto ato 

criador e recriador do homem. Palavra que faz acontecer à interação e a ação 

solidária entre o pensar e o agir, a subjetividade e a objetividade. Assim, a 

consciência do mundo e a consciência de si crescem simultaneamente. 

É neste contexto dialético, de correlação entre a conquista e o fazer 

de si mesmo, na conquista do mundo para humanizá-lo que se dá o processo 

reflexivo e o agir do homem, construindo, portanto uma conscientização. Esta 

entendida como sendo o processo pedagógico que busca dar ao ser humano uma 

oportunidade de descobrir-se através da reflexão sobre sua existência. 
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Paulo Freire não inventou o homem; apenas pensa e pratica um 
método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de 
redescobrir-se através da retomada reflexiva do próprio processo em 
que vai ele se descobrindo, manifestando e configurando ‘ método de 
conscientização (FIORI apud FREIRE, 2005, p. 15). 

 

A conscientização leva o homem ao comprometimento com o 

mundo. Envolve, portanto, decisão clara profunda de quem assume e se dá no plano 

concreto. De acordo Freire (1979, p. 16) “a primeira condição para que um ser possa 

assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir”. Este agir e 

refletir não acontece de modo a-histórico, em que o sujeito está apenas em contato 

com o mundo sem compromisso para poder mudá-lo. A transformação consiste no 

distanciar-se, no descontextualizar-se, na admiração do homem frente ao mundo 

para poder objetivá-lo e transformá-lo pela sua própria criação. Para ele o homem: 

 

É um ser imerso no mundo, no seu estar, adaptado a ele e sem ter 
dele consciência [...]. Somente um ser é capaz de sair de seu 
contexto, de distanciar-se dele para ficar com ele [...]. Só poderá 
comprometer-se o ser que é capaz de distanciar-se da sua realidade, 
admirá-la e assim objetivá-la, transformá-la. Quando este ser 
transforma a sua realidade, ele também será transformado por sua 
própria criação. Isto é um ser histórico. Um ser compromisso. 
(FREIRE, 1979, p. 16-17) 

 

É isto que chama de ação-reflexão. De práxis. Não existe uma 

educação libertadora quando se prescinde desta dimensão reflexiva e atuante do 

sujeito. “É exatamente esta capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade 

de acordo com finalidades propostas pelo homem, a qual está associada a sua 

capacidade de refletir, que o faz um ser da práxis.” (FREIRE, 1979, p. 17). 

É necessário este saber-se consciente de estar no mundo associado 

à sua ação-reflexão sobre ele, que o homem pode transpor os limites que lhes são 

impostos. A experiência que o homem desenvolve nesta relação com o mundo e a 

realidade através de sua ação-reflexão, pode tornar-se relativa ou até mesmo ele 

pode ter ou não ter condições necessárias para exercer o seu existir humano. 

Percebe-se, de modo claro, este paradoxo quando Freire (1979, p. 17) afirma que: 
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[...] é [...] através de sua experiência nestas relações que o homem 
desenvolve sua ação reflexão, como também pode tê-las atrofiadas. 
[...] o homem pode ou não ter condições objetivas para o pleno 
exercício da maneira humana de existir. 

 

A situação real apresentada nesse contexto é que a realidade é a 

criação do próprio homem. Nela existem os obstáculos, para sua atuação e seu 

pensar autênticos. Por meio da percepção dos obstáculos os homens ganham sua 

razão de atuarem e pensarem autenticamente. Não que o obstáculo surja como algo 

impossível para a ação-reflexão do homem no mundo. Evidente que em determinado 

momento histórico tais obstáculos não são visualizados. “Em outros, estes 

obstáculos passam a ser percebidos para, finalmente, os homens ganharem com 

eles sua razão. Os homens alcançam à razão dos obstáculos na medida em que sua 

ação é impedida” (FREIRE, 1979, p. 18). O fato de serem impedidos de atuarem e 

refletirem, eles encontra-se feridos em si mesmos. Tal postura ocorre “quando se 

impede um homem comprometido de atuar, os homens se sentem frustrados e por 

isso procuram superar a situação de frustração” (FREIRE, 1979, p. 18). 

Não existe compromisso verdadeiro sem a solidariedade entre o 

mundo e os homens em busca da constante humanização9. Para Freire esta 

humanização seria o fim da educação, que implica uma responsabilidade histórica e 

que só existe no engajamento com a realidade. Sendo assim, enaltece a importância 

do profissional neste contexto de compromisso verdadeiro com o mundo e com os 

homens. Não um profissional que se julga 

 

[...] habitante de um mundo estranho; mundo de técnicos e 
especialistas salvadores dos demais, donos da verdade, proprietário 
do saber [...] se procedo assim, não me comprometo 
verdadeiramente como profissional nem como homem. 
Simplesmente me alieno (FREIRE, 1979, p. 20-21). 

 

Quando o profissional é um alienado, ele não percebe que não há 

técnicas neutras que possam ser transplantadas de um contexto a outro.  O 

profissional em educação não pode fechar-se a uniformidade de uma prática 

pedagógica na qual o formalismo seja estimulado como produto da timidez e 

                                                 
9  Segundo Gadotti (1996) A humanização freireana é o caminho pelo qual os homens e as mulheres 
podem chegar a ser conscientes de si mesmos, de sua forma de atuar e de pensar, quando 
desenvolvem todas as suas capacidades pensando não somente em si mesmo, mas de acordo com a 
necessidade dos demais. 
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insegurança, fazendo com que o sujeito alienado fique apenas na forma e não no 

conteúdo, impedindo seu processo libertador. 

Um dos elementos primordiais no processo educacional é o respeito 

do professor em relação ao educando. Respeito à sua dignidade, autonomia e 

identidade. São qualidades que jamais devem ser negadas na sua prática. Ao 

referir-se sobre a prática do professor, como profissional da educação, em torno do 

dever e do respeito para com seu educando, o autor argumenta: 

 

Ao pensar o dever que tenho como professor, de respeitar a 
dignidade de educando, sua autonomia, sua identidade em processo, 
devo pensar também [...] em como ter uma pratica educativa em que 
aquele respeito que sei dever ter ao educando, se realize em lugar 
de ser negado. [...] exige de mim uma reflexão crítica permanente 
sobre minha prática através da qual vou fazendo a avaliação do meu 
próprio fazer com os educandos. (FREIRE, 1996, p. 64). 

 

É mediante este refletir criticamente e a este atuar do profissional 

que a educação é compreendida como uma forma de intervenção no mundo. 

Intervenção esta que implica numa verdadeira emancipação do homem tendo como 

suporte sua ação-reflexão. A educação é uma especificidade humana. Por isso, 

quando Freire fala da educação como sendo uma intervenção no mundo, esta 

assume uma dimensão mais ampla no seu significado. Trata-se de uma intervenção 

que, na sua concepção “aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo da 

economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, a terra, à 

educação, à saúde [...].” (FREIRE, 1996, p. 109). É o quefazer do sujeito no mundo. 

“O seu quefazer, ação reflexão, não pode dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, 

se seu compromisso é o da libertação.” (FREIRE, 2005, p. 143). 

A educação será libertadora na medida em que incentivar a reflexão 

e a ação consciente e criativa das classes oprimidas em relação ao seu próprio 

processo de libertação. Ao falar da libertação do homem refere-se a uma libertação 

autêntica compreendida como sendo uma práxis que comporta a ação e reflexão 

dos homens sobre o mundo com o objetivo de transformá-lo. “A libertação dos 

indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança a transformação da 

sociedade” (FREIRE, 1992, p. 100). Isto também implica na luta política pela 

transformação do mundo. Desta feita tem-se a importância da ação e reflexão como 

pressupostos para a emancipação do sujeito tendo como meio a educação. 
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“Nenhum educador de mediano bom senso 

vai achar que a educação, por si só, liberta. 

Mas também não pode deixar de reconhecer 

o papel da educação na luta pela libertação”. 

 

(Paulo Freire). 
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CAPÍTULO 4 

A EDUCAÇAO COMO PROCESSO DA LIBERTAÇÃO HUMANA 

 

 

O conceito de educação na concepção do autor não é uma mera 

transmissão de conteúdos, por parte do educador em relação ao educando. É um 

processo de formação permanente. Os alunos não são uma lata vazia para ser 

preenchida pelo professor. Sobre esta questão indaga Freire (1979, p. 23): "onde 

está seu compromisso verdadeiro com o homem, com sua humanização?”. A 

preocupação do autor é que, se este homem for pensado como uma lata vazia, o 

professor vai agir, enchendo-os com seus conhecimentos puramente técnicos. 

Esta crítica revela um profundo significado antropológico do homem. 

Este humano assume um valor imprescindível enquanto ser capaz de reflexão na 

busca constante por ser mais. Descobre-se como inconcluso e que, ao refletir sobre 

si, se insere na realidade histórica como verdadeiro sujeito. Assim, “a educação é 

possível para o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado [...] a 

educação implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem.” (FREIRE, 

1979, p. 27-28). 

O homem, em seu processo educacional, deve ser visto na 

totalidade. Por isso mesmo “deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode 

ser objeto dela.” (FREIRE, 1979, p. 28). Uma educação que o leve a libertação e a 

uma visão crítica da realidade a ser denunciada. Por esta razão, afirma a 

importância da educação no “processo de denúncia da realidade perversa como do 

anúncio da realidade diferente a nascer da transformação da realidade denunciada.” 

(FREIRE, 2000b, p. 90). 

Destaca a educabilidade do ser humano, compreendendo-o como 

inacabado, como ser em constante processo de criação e recriação de seus 

saberes, de sua cultura, do mundo. “Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000b, p. 67). 

Reconhece assim, a importância e o potencial educativo de homens e mulheres que 

se engajam para refazer o mundo e serem refeitos. Reafirma o necessário papel a 

ser desempenhado pela educação escolar, na formação humana. Para tanto, a 

escola deve estar organicamente vinculada à sociedade, ao seu tempo, seus 
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problemas, bem como desenvolver uma prática político-pedagógica que se faz 

libertadora e que possibilite a autonomia dos educandos. 

Em seus livros Pedagogia do oprimido e Educação como prática da 

liberdade Freire (2000a, 2005), torna-se notável o seu apreço pela liberdade. A 

libertação torna-se o ponto de chegada de todo o processo educativo. A educação 

tem a finalidade de libertar a pessoa da realidade opressiva e injusta. Portanto, para 

o autor “[...] é importante preparar o homem para isso, por meio de uma educação 

autêntica: uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue [...].” 

(FREIRE, 1980, p. 40). 

A libertação como objetivo da educação situa-se no horizonte de 

uma visão utópica da sociedade e do papel da educação. Contudo, a educação deve 

permitir uma leitura crítica do mundo. O mundo que nos rodeia é um mundo 

inacabado e isso implica a denúncia da realidade opressiva e injusta. A educação, 

como mecanismo de libertação, jamais poderia ser uma prática neutra. Tendo em 

vista a educação como processo libertador, Gadotti (1996, p. 81), expõe de modo 

reflexivo o pensamento de Freire a respeito da liberdade, ao afirmar que: 

 

A liberdade é o ponto central de sua concepção educativa [...] A 
libertação é o fim da educação. A finalidade da educação é libertar-
se da realidade opressiva e da injustiça; tarefa permanente e 
infindável. [...] A educação visa à libertação, à transformação radical 
da realidade, para melhorá-la, para torná-la mais humana, para 
permitir que os homens e as mulheres sejam reconhecidos como 
sujeitos da sua história e não como objetos. 

 

Ao tratar da educação como ponto de partida para a libertação, 

enfatiza que há um ser humano que vive, pensa e age em comunidade, que sofre 

com a opressão e a miséria. Diante disso, a educação é o caminho para a libertação 

humana e adquire um significado pedagógico bastante relevante. A educação 

libertadora é a própria pedagogia do oprimido. “Pedagogia dos homens 

empenhando-se na luta por sua libertação” (FREIRE, 2005, p. 45). É evidente que o 

autor não imagina uma pedagogia libertadora distante dos oprimidos. Ele projeta e 

defende uma pedagogia “que busca a restauração da intersubjetividade, que se 

apresenta como pedagogia do homem. Somente ela, que anima de generosidade 

autentica, humanista e não ‘humanitarista’, pode alcançar este objetivo. Pelo 

contrário [...] é instrumento de desumanização.” (FREIRE, 2005, p. 45). 
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Seria então uma contradição, se os opressores defendessem e 

praticassem uma educação libertadora. Com isso, ele nos deixa claro que a 

educação libertadora só é possível se assumida, defendida e praticada pelos 

oprimidos, como ato necessário e essencial para sua libertação. Só assim, a 

pedagogia do oprimido torna-se uma pedagogia humanista e libertadora. 

Freire (2005) apresenta dois momentos distintos para este processo. 

O primeiro, no qual os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 

comprometendo-se na práxis, com a sua transformação e, o segundo, quando se 

refere ao fato de que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de 

ser do oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em processo de permanente 

libertação. 

Acredita que a libertação e a humanização dos homens e mulheres 

oprimidos acontecem através de uma educação problematizadora, que, por sua vez, 

deve possibilitar a conscientização, o diálogo e a luta em superação à própria 

contradição em que se acham os oprimidos, resgatando sua condição de homens. 

Neste contexto, a educação deve direcionar e redirecionar os 

homens a capacidade de construir uma consciência crítica do mundo real marcado 

pela opressão e, ao mesmo tempo torná-los capazes de lutar por liberdade. 

Condição que torna o homem essencialmente humano tendo como base a 

conscientização.  “[...] a visão educacional não pode deixar de ser ao mesmo tempo 

uma critica da opressão real em que vivem os homens e uma expressão de sua luta 

por libertar-se.” (FREIRE, 2000a, p. 16). 

A luta é o pressuposto para que de fato haja liberdade. Ambas as 

realidades estão interligadas.  A idéia de liberdade e de luta, vivenciado pelo 

movimento brasileiro de educação popular, surge a partir de um contexto social e 

político bastante desestruturados, marcado pelo golpe de Estado e 1964. A luta pelo 

desejo de conquista da democratização é inerente a pessoa humana. Principalmente 

quando se constrói um nível de consciência crítica reconhecendo-se sujeito 

comprometido e responsável pela transformação, através de sua participação ativa 

no processo transformador do mundo em superação a consciência ingênua refutada 

por Freire. Esta participação democrática ocorre nos diversos contextos sociais. 

Quer seja na dimensão política, econômica, educacional, social e histórica. “Não é 

impossível dar aulas de democracia e, ao mesmo tempo, considerarmos como 

absurda e imoral a participação do povo no poder.” (FREIRE, 2000a, p. 20). 
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O processo de mudança e de libertação do homem, através da 

educação, realiza-se a partir do momento em que a conscientização torna-se o 

elemento fundamental. Conscientização esta que o resgata da condição do ser 

objeto para o ser sujeito. Tornando-se, portanto, sujeito participativo da sociedade e 

da história. A participação deve não se dar apenas enquanto individualidade, mas 

também numa perspectiva de massas brasileiras. A sociedade brasileira, marcada 

pela dominação, que massificava a consciência das massas e rouba a liberdade do 

homem, coisificando-o e domestificando-o, tendo como base uma educação 

alienante. 

Sua preocupação é defender e tornar prática uma educação 

humanista que respeitasse o homem enquanto sujeito e que fosse aceito pelas 

forças, cujo interesse relevante estava na alienação do próprio homem e da própria 

sociedade brasileira. São essas forças que “massificam, na medida em que [...] 

domestificam e se apoderam das camadas mais ingênuas da sociedade.” (FREIRE, 

2000a, p. 45). Percebe-se que essas forças estigmatizam o homem, deixando-o 

marcado a sombra da opressão que o esmaga, portanto, uma educação que leva o 

sujeito à conscientização é condição necessária para o processo de libertação 

“expulsar esta sombra pela conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma 

educação realmente libertadora.” (FREIRE, 2000a, p. 45). 

A educação como prática de liberdade torna-se a reflexão crítica e a 

ação, partes constitutivas de um projeto social, em que o político torna-se mais 

pedagógico, numa perspectiva de humanização da própria vida, sendo a educação 

uma forma de libertar o homem e a sociedade da opressão. Libertação esta 

entendida a partir de uma concepção emancipadora do sujeito. Portanto, a educação 

deve ser fundamentalmente usada como pratica de liberdade sem prescindir da 

dimensão conscientizadora do homem. 

Neste contexto é necessário que homens e mulheres saiam de sua 

consciência ingênua em direção a uma consciência crítica da realidade, superando a 

visão bancaria da educação e se revestindo de uma educação problematizadora ou 

libertadora. 
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4.1 O TRANSCENDER DA CONSCIÊNCIA INGÊNUA PARA A CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

 

 

O mundo e a consciência constituem-se dialeticamente num mesmo 

movimento, numa mesma história. Compreender isto consiste “objetivar o mundo é 

historicizá-lo, humanizá-lo” (VALE, 2005, p. 17). Para ele, o mundo da consciência 

não é criação, mas elaboração humana. Pois sua constituição se dá no trabalho. 

Nesta perspectiva, entende-se que a ação do homem só tem sentido 

se for compromissada com a realidade, está inserido no mundo, tomando 

conhecimento deste mundo e sendo capaz de modificá-lo. Esta ação modificadora, 

entretanto, torna-se impossível, se ele estiver imerso e acomodado a este mundo e 

for incapaz de distanciar-se dele para admirá-lo e perceber o seu conjunto. Daí, a 

necessidade que tem o homem da contínua coexistência do viver a realidade com o 

distanciar-se dela, para refleti-la, a fim de que possa, realmente, assumir seu 

compromisso. Isto é consciência crítica. E é, a partir desta visão crítica da realidade, 

que o homem se torna capaz de modificar o mundo em que vive. Ao contrário, a 

consciência ingênua leva a uma visão distorcida da realidade. 

Entender a consciência dentro da dupla realidade “ingênua” e 

“crítica” significa buscar o verdadeiro sentido da conscientização como processo 

transformador da realidade. Exige uma posição crítica, para além da tomada de 

consciência, uma vez que “a tomada de consciência não é ainda a conscientização, 

porque esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência” 

(FREIRE, 1980, p. 26). 

O desenvolvimento da consciência crítica precisa ser compreendido 

a partir do aprofundamento da concepção de conscientização, tendo em vista a 

concepção mais ampla a cerca do processo em que se constrói a críticidade na 

relação consciência-mundo, considerando dois entendimentos complementares: a 

totalidade em que se constitui a diferenciação dos estados da consciência e a 

complexidade que envolve a promoção dos níveis de consciência da ingenuidade e 

criticidade. 

A consciência transitivo-ingênua e a consciência transitivo-crítica 

(VALE, 2005), enquanto estados da consciência diferenciam-se pela maneira de 

como percebem a realidade. No entendimento Freireano, a consciência ingênua tem 

um caráter estático e não dinâmico, é simplesmente opinativa, ficando ao nível do 
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senso comum. Ela pode ser manifestada na forma de fanatismo, próprio do homem 

massificado. São consideradas características da consciência ingênua as 

conclusões apressadas e superficiais dos fatos, a tendência em considerar que o 

passado foi melhor, o desprezo pelo saber do homem simples, ser impermeável à 

investigação, satisfazer-se com a experiência e rejeitar a concepção científica e 

fundamentar suas argumentações somente pela emoção e não na críticidade. A 

consciência ingênua vê a humanidade como uma coleção de fatos isolados e o 

mundo como uma obra alheia, sem comprometer-se com a sua construção. Por esta 

razão, Freire (1979, p. 50) afirma: 

 

A conscientização é a possibilidade de problematizar esta percepção 
ingênua, focalista e imcapaz de conceber a realidade numa 
perspectiva de totalidade desencadear, portanto o processo de 
superação dos aspectos opressores de seus condicionamentos 
sociais: na medida em que os indivíduos, atuando e refletindo, são 
capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela 
estrutura em que se encontram sua percepção muda, embora, isso 
não signifique, ainda, a mudança da estrutura. Mas a mudança da 
realidade, que antes era vista como algo imutável, significa para os 
indivíduos vê-la como realmente é: uma realidade histórico-cultural, 
humana criada pelos homens e que pode ser transformada por eles. 

 

A consciência crítica assume uma postura antagônica à consciência 

ingênua. Aquela vê o mundo de forma dinâmica, o tempo não é mais repetitivo e o 

homem não se contenta como mero espectador da história e da vida. Ele faz-se 

consciente de sua ação com uma percepção clara de ser capaz de transformar a 

realidade e a si mesmo. A consciência crítica gera pessoas proféticas, portadoras de 

esperança que se superam e crê na possibilidade de transformar o mundo. 

Mediante a este contexto transformador e ao mesmo tempo de 

superação da condição ingênua da consciência para a condição de sua críticidade, 

Freire faz entender que o processo de superação de um estado ao outro se dá pela 

tomada de consciência atingindo, portanto, o seu ápice que seria a própria 

conscientização. Esta se efetiva pela própria inserção do homem na realidade 

histórica e por meio de sua defrontação com o mundo. “Assim como a tomada de 

consciência não se dá nos homens isolados, mas enquanto travam entre si e o 

mundo relações de transformação, assim também somente aí pode a 

conscientização instaurar-se.” (FREIRE, 1985, p. 77). 
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Transcender o estado da consciência ingênua para a consciência 

crítica, significa sair de uma visão passiva das coisas reais presente no mundo em 

vista de um olhar mais amplo e comprometedor do mundo, tendo como pressuposto 

a críticidade dos fatos existentes no mundo concreto a partir da ação transformadora 

e criadora dos homens. Em busca de sua humanização e libertação. Daí o que 

Freire denomina de conscientização, que é esta atitude crítica dos homens na 

história e que jamais terminará. Portanto, a consciência crítica consiste “na visão 

crítica e dinâmica do mundo, que permite desvelar a realidade, desmascarar a 

mistificação chegar a plena realização do trabalho humano.” (FREIRE, 1980, p. 29). 

 

 

4.2 SUPERAÇÃO DA EDUCAÇÃO BANCÁRIA PARA A EDUCAÇÃO LIBERTADORA 

 

 

Num contexto de opressão existe um fator amplamente criticado por 

Freire: a educação bancária.  Esta por sua vez, torna o sujeito numa condição 

alienante submetido à passividade sem uma participação efetiva do processo 

transformador. A realidade é algo distante da vida do sujeito. A relação educador-

educando se contrapõe ao processo de interação, de dialogo, de questionamento e 

critica da realidade opressora na qual o educando vive inserido. A história concreta 

do educando, sua realidade cultural não é levada em consideração. 

A relação entre educador e educando partindo da concepção de 

uma educação bancária é de que “o saber é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber” (FREIRE, 2005, p. 67). A doação do saber segundo o 

autor tem seu fundamento na manifestação ideológica do sistema opressor. O 

principal sujeito do conhecimento no contexto da educação bancaria é o educador, 

em que a educação torna-se “o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e 

conhecimentos [...] sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária 

mantém e estimula a contradição.” (FREIRE, 2005, p. 67). 

Nesta relação contraditória de educação, o educador é o que sabe e 

os educandos são os que nada sabem. Estes são colocados na condição de sujeitos 

alienados frutos de uma educação incapaz de criar uma consciência crítica, em que 

a única força de ação que se oferecem aos educando é a de receberem os 

depósitos, guardá-los e arquivá-los. Os homens são os arquivados nesta equivocada 
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educação, pois, são incapazes de buscar, de estarem inseridos dentro da práxis, 

tornando-se impotentes como afirma Freire, “arquivados, porque, fora da busca, fora 

da práxis, os homens não podem ser”. (FREIRE, 2005, p. 66). Nesta visão bancária 

da educação, os homens tornam-se seres da adaptação e do ajustamento, 

impedindo que desenvolva seu estado de consciência crítica resultando, portanto, da 

sua inserção no mundo como transformadores dele. 

Percebe-se que no contexto bancário da educação, não existe 

interesse em fazer dos homens sujeitos autênticos, politizados que implique numa 

maior atuação no mundo enquanto espaço do agir transformador daqueles que 

almejam a libertação, a humanização e a dignidade. Quanto mais se lhes impuserem 

a passividade, a ingenuidade tende à realidade parcializada nos depósitos 

recebidos. Neste sentido Freire (2005, p. 69) afirma que: 

 

Esta visão bancária anula o poder criador dos educandos 
estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade satisfaz aos 
interesses dos opressores. Para estes, o fundamental não é o 
desnudamento do mundo, a sua transformação [...] na verdade, o 
que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos 
oprimidos e não a situação que os oprime, isto para que melhor 
adaptando-os a esta situação, melhor os dominem. 

 

Os oprimidos são vistos como uma patologia da sociedade sã, os 

quais precisam se ajustar a ela, mudando sua mentalidade de homens preguiçosos. 

A marginalidade implica estar fora de ou á margem de. O processo de integração, de 

incorporação à sociedade seria a solução para eles. O retorno ao convívio social, 

lugar de onde eles partiram proporcionando-lhes uma vida feliz. É esta mentalidade 

humanista da educação bancaria que legitima a ideologia do sistema opressor. 

Segundo o autor, a solução não é simplesmente incorporar, integrar os oprimidos a 

esta estrutura que os oprime e faz deles seres para o outro. Mas, é preciso 

transformar esta estrutura opressora na qual os oprimidos possam fazer-se seres 

para si. 

Obviamente esse não é o objetivo dos opressores em construir nos 

educandos uma conscientização por meio do qual eles possam desvelar o mundo, 

pois pensar de modo autêntico a realidade é sinônimo de perigo. Com isso, nega-se 

ao homem aquilo que para Freire (2005, p. 70) é fundamental “a sua ontológica 

vocação de ser mais”. É preciso oferecer ao homem possibilidades de vida, 
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esperança de conquistar a sua humanização, lutando contra todo tipo de ideologia 

construída pelo sistema opressor. Para o autor o fato é que, 

 

Se os homens são estes seres de busca e se sua vocação ontológica 
é humanizar-se podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em 
que a educação bancária pretende mantê-los e engajar-se na luta 
por sua libertação (FREIRE, 2005, p. 71). 

 

A educação assume um significado legítimo de libertação é, 

portanto, a educação libertadora. Emerge como um processo norteador de uma 

educação que leva o sujeito à libertação. A liberdade enquanto vocação primordial 

do ser, em que ele tem a capacidade de participar, questionar, dialogar, refletir e agir 

no e com o mundo, dando significado a sua própria existência. Opondo-se a 

educação bancária, enquanto processo alienador do homem, tornando-o incapaz de 

questionar e de perceber o mundo tal qual ele o é. Ele critica a educação bancária 

assumindo uma postura essencialmente defensiva de uma educação libertadora ou 

problematizadora. 

Eis aqui o ponto de partida para a emancipação do homem. É 

inconcebível aceitar a pessoa enquanto um ser ouvinte ou passivo frente aos 

desafios que o mundo lhe apresenta. A vocação ontológica do ser mais do homem 

defendida por freire, nos leva a entender o homem enquanto ser de transcendência, 

capaz de superar todo tipo de alienação e opressão, construir uma consciência 

crítica  na qual o mundo é visto por uma ótica diferente, com uma nova roupagem, 

oposta daquela apresentada e defendida pela educação bancária. 

O modelo de educação proposto pelo autor diferencia-se da 

educação “tradicional” chamado pelo mesmo de educação bancária. Ele abomina a 

dependência dominadora, que inclui entre outras, a relação de dominação do 

educador sobre o educando. Neste sentido a concepção de educação se contrapõe 

á concebida pelo sistema capitalista: 
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O educador é o que educa; os educando, os que são educados; o 
educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; o 
educador é o que pensa; os educandos, os pensados; o educador é 
o que diz a palavra; os educandos, os que escutam docilmente; o 
educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; o 
educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que 
seguem a prescrição; o educador é o que atua; os educando, os que 
têm a ilusão de que atuam; o educador escolhe o conteúdo 
programático; os educandos se acomodam a ele; o educador 
identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que 
opões antagonicamente à liberdade dos educandos, estes devem 
adaptar-se às determinações daqueles; o educador, finalmente, é o 
sujeito do processo; os educandos, meros objetos (FREIRE, 2005 p. 
68). 

 

Este sistema estar alicerçado em princípios de dominação, de 

domestificação e alienação  que o educador transfere para o aluno através do 

conhecimento dado e imposto. Este tipo de educação imposto aos educandos é 

absorvido por eles passivamente. Enquanto a educação libertadora assume uma 

nova postura, exigindo, portanto, uma consciência crítica do educador e do 

educando. Comprometer-se política e socialmente acredita-se ser a premissa da 

educação libertadora. Uma vez que a libertação não se dá apenas individualmente, 

mas de modo coletivo, social e política. 

Portanto, a educação libertadora é uma educação conscientizadora, 

á medida que, além de levar a conhecer a realidade, busca transformá-la. Tanto o 

educador quanto o educando aprofundam seus conhecimentos sobre o do objeto 

que deseja conhecer para poder intervir sobre ele. Na ação educativa libertadora 

existe uma relação de troca horizontal entre educador educando e que exige atitude 

de transformação da realidade conhecida. 



 71

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percorrer o pensamento de Freire foi um grande desafio para o 

desenvolvimento deste trabalho, pelo fato da grande extensão de conceitos e de 

idéias que perpassam a concepção de educação até o momento compreendido pela 

sociedade brasileira. Esta que, no período de 1930 a 1964, passou por momentos 

de transição política deixando no esquecimento o processo de alfabetização de uma 

grande maioria de homens e mulheres, principalmente no nordeste do Brasil. Em 

meio a um grande índice de analfabetismo, Freire propõe uma nova concepção 

educacional na esperança de resgatar e construir a cidadania e a dignidade das 

pessoas que viviam a margem da sociedade como ele mesmo o chama de os 

“esfarrapados do mundo”. 

Com isso, percebe-se que Freire trazia em suas veias o desejo pela 

libertação dos homens e mulheres. Libertação esta que só poderia ser alcançada 

através da luta, da inserção no mundo para transformá-lo, por meio de uma tomada 

de consciência da realidade, de um processo de reflexão e de uma ação, tendo 

como meta a humanização de todos aqueles (as) que almejavam a liberdade, a vida, 

e que tinham esperança de um dia ser possível construir um mundo mais justo. 

Além desses predicativos, outros se farão essenciais na relação 

entre as pessoas a exemplo do diálogo, do amor, da fé, da esperança, da palavra 

que gera o respeito uns aos outros. Todos esses imperativos são colocados de 

forma contundente em seus escritos, como Pedagogia do oprimido (2005), 

Educação como prática da liberdade (2000a) e Pedagogia da autonomia (1996). 

Freire dispensa qualquer educação que coloque a pessoa como ser 

passivo, impotente frente à realidade. Acredita num processo educacional libertador 

que orienta e conduza o homem e a mulher a uma participação política no mundo 

enquanto verdadeiros cidadãos. Aqueles que são capazes de criarem e recriarem a 

cultura enquanto patrimônio histórico do conhecimento e da ação do homem. Cujo 

processo ocorre por meio de uma postura reflexiva em torno de si e do mundo 

ajudando-o a ser melhor, pois é nele e com ele que os mesmos vivem. 
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É a conseqüência de uma reflexão que o homem começa a fazer 
sôbre sua própria capacidade de refletir. Sôbre sua posição no 
mundo. Sôbre o mundo mesmo. Sôbre seu trabalho. Sôbre seu 
poder de transformar o mundo. Sôbre o encontro das consciências. 
Reflexão sôbre a própria alfabetização, que deixa assim de ser algo 
externo ao homem, para ser dele mesmo para sair dentro de si, em 
relação com o mundo, como uma criação (FREIRE, 2000a, p. 142). 

 

Se a educação não serve para libertar o homem de sua alienação, 

de sua desesperança, de seu descrédito, de sua falta de compromisso com a vida e 

com o mundo, ela torna-se insignificante. Como verdadeiro humanista, Freire 

entende a educação como o processo para a humanização e emancipação da 

pessoa. Porém, em nenhum momento a concebe como sendo a única solução para 

a transformação da sociedade. Ao mesmo tempo torna-se claro nas palavras do 

autor, que é impossível que haja uma verdadeira mudança social num contexto de 

indiferença entre educação e sociedade. Com isso, quer-se mais uma vez apropriar-

se de seu pensamento quando diz que “se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000b, p. 67). É nesta 

relação que se pode dá o processo transformador social. 

Acredita-se que a educação é um ato social e um ato político. 

Portanto, implica numa participação democrática, efetiva e direta dos homens e 

mulheres na sociedade na luta pela sua liberdade. O processo de democratização 

deve acontecer inicialmente dentro da escola, espaço no qual as pessoas devem 

estar preparadas para a vida, para o mundo em superação aos desafios que lhes 

são apresentados. 

Por esta razão, defende a educação como possibilidade de garantir 

aos homens e mulheres a liberdade. Esta, porém, não se conquista sem que haja 

uma reflexão crítica e consciente sobre a realidade para transformá-la. A realidade é 

o mundo concreto onde as pessoas vivem imergidas, pois, é na escola, na política e 

na sociedade onde a educação deve assumir sua práxis libertadora e humanizadora 

tendo como verdadeiros agentes transformadores, homens e mulheres. 

Entende-se que a prática educativa proposta pela educação 

libertadora pode servir de importante instrumento para emancipação do homem 

diante da opressão, pois aponta no sentido da intervenção no cotidiano escolar, de 

forma dinâmica e transformadora, considerando, a todo instante, a realidade 

concreta, singular e peculiar de cada educando. 
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Sua proposta sempre primou por considerar as experiências que 

cada educando já traz de seu ambiente extra-escola, utilizando-as para estimular 

uma nova práxis educacional. Isso, em última instância, contraria o modelo de 

educação proposto pelos opressores: uma educação sem arestas, que desconsidera 

as diferenças entre os sujeitos, as desigualdades sociais, as características próprias 

de cada indivíduo. Freire também leva a marca da preocupação com humano. Acima 

de tudo, investiga o homem enquanto humano, portanto, de interesse para 

humanização. 

Desta forma, ele procurava contextualizar o homem nos seus 

aspectos históricos, políticos, e sociais. Isso fazia com que ele enxergasse a 

educação fora dos muros da sala de aula tradicional, fazia com que ele o 

percebesse enquanto sujeito histórico e transformador dentro do grande ambiente 

global, onde se edifica a sociedade dos tempos atuais. 

Nada mais justo do que dar a palavra a ele próprio: 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou com a professora ensaiam 
a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. 
Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 
objeto (FREIRE,1996, p. 41) 

 

Neste sentido, a educação tem sua existência na relação de troca 

horizontal entre educador e educando, exigindo, portanto, uma atitude de 

transformação da realidade conhecida. Por esta razão, a educação libertadora é 

acima de tudo conscientizadora, na medida em que além de conhecer a realidade, 

busca transformá-la. Isto é, tanto o educador quanto o educando aprofundam seus 

conhecimentos em torno do mesmo objeto cognoscível para poder intervir sobre ele. 

Nesta perspectiva é compreensível a idéia de uma educação capaz de libertar as 

pessoas de todo tipo de alienação. Quanto mais se articula o conhecimento frente 

ao mundo, mais os educandos se sentirão desafiados a buscar respostas, e 

conseqüentemente quanto mais incitados, mais serão levados a um estado de 

consciência crítica e transformadora frente à realidade. Esta relação dialética é cada 

vez mais incorporada na medida em que, educadores e educandos se fazem 

sujeitos do seu processo. 
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Pesquisar sobre o pensamento de Freire abriu grandes 

possibilidades de entender que a educação é, na sua essência, um ato de 

humanização, capaz de transcender os limites humanos como: a alienação, o medo 

de lutar por liberdade, a incerteza, o desespero, a opressão, a consciência ingênua, 

o pensamento bancário da educação como domesticação dos homens e mulheres e 

o descompromisso com a vida. 

O autor, em sua trajetória histórica, e em seus escritos, deixa claro 

que, para alcançar esta condição humana é necessário construir todo um processo 

reflexivo da realidade tendo como ponto de partida a conscientização, a criticidade, o 

diálogo entre as pessoas, o compromisso com e no mundo para transformá-lo, 

resgatando portanto a dignidade e a liberdade de todos aqueles que são vítimas da 

exclusão social e da ideologia dominadora da sociedade.  A educação para ele é 

uma possibilidade para a emancipação do homem e da mulher que vive submergido 

nesta falsa realidade, sem prescindir de tantas outras possibilidades como a 

democracia enquanto participação e discussão das pessoas em seu processo de 

formação e da cidadania. Com isso, Freire (2003, p. 90-91) ensina que: 

 

[...] a democracia e a educação democrática - educação de que 
precisamos - se fundam ambas, precisamente, na crença no homem. 
Na crença em que ele não só pode, mas deve discutir os seus 
problemas. Os problemas de sua comunidade. Os problemas de seu 
trabalho. Os problemas da sua própria democracia. Como, porem, 
aprender a discutir e a debater numa escola que não nos habitua a 
discutir, porque impõe? Ditamos idéias. Não trocamos idéias. 
Discursamos aulas. Não debatemos ou discutimos temas. 
Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. Impomo-
lhe uma ordem a que ele não se ajusta concordante ou 
discordantemente, mas se acomoda. Não lhes ensinamos a pensar, 
porque recebendo as formulas que lhe damos, simplesmente as 
“guardas”. 



 75

REFERÊNCIAS 

ALTRAN, Gilmar Aparecido. Paulo Freire: filósofo da educação. 2004. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista. São Paulo.  

DUROZOI, Gerard; ROUSSEL, André. Dicionário de filosofia. 4. ed. Campinas: 
Papirus, 2002. 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1982. 

______. Alfabetização e conscientização. Porto Alegre: Emma, 1963. 

______. Conscientização: teoria e pratica da libertação; uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Moraes, 1980. 

______. Educação como prática da liberdade. 24. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2000a.  

______. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

______. Extensão ou comunicação? 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

______. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1996. 

______. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

______. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São 
Paulo: UNESP, 2000b.  

______. Pedagogia do oprimido. 29. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.  

GADOTTI, Moacir. Paulo Freire: uma biobibliografia. São Paulo: Cortez; Brasília: 
UNESCO,1996. 

LUFT, Celso Pedro. Minidicionário. 13. ed.São Paulo: Ática, 1997. p. 363. 

RAMENH, Letícia. Método Paulo Freire: uma contribuição para a história da 
educação Brasileira. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, 5., Recife, 
set. 2005. Disponível em: <http//:www.paulofreire.org.br/pdf/comunicações_orais>. 
Acesso em: 15 jan. 2009. 

ROMÃO, José Eustácio. Paulo Freire e o pacto populista. In: FREIRE, Paulo. 
Educação e atualidade brasileira. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
(Contextualização, p. 13-39). 

RUSS, Jaqueline. Dicionário de filosofia. São Paulo: Scipione, 2003  

VALE, Maria José. Paulo Freire, educar para transformar: almanaque histórico. 
São Paulo: Mercado Cultural, 2005.  

 


