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Quanto ao homem singular, a tarefa da educação é 

a seguinte: torná-lo tão firme e seguro que ele 

como um todo não possa mais ser desviado de sua 

rota. Em seguida,[...], o educador deve causar-lhe, 

ou utilizar os ferimentos que o destino lhe traz, e 

quando desse modo tiverem surgido a dor e a 

carência, pode também, nos lugares feridos, ser 

inoculado algo novo e nobre. (Nietzsche)  



AGRADECIMENTOS 

 

A minha opção por cursar a primeira graduação depois dos quarenta anos foi, não  

só um ato de bravura, mas de ousadia pelo fato de fazer parte de uma sociedade de 

poucas oportunidades. Não fosse o apoio que minha decisão encontrou em todos os 

professores que, direta ou indiretamente, contribuíram para minha formação, talvez 

tivesse ficado pelo caminho. Por isso, meus agradecimentos à eles, se estendendo 

aos que não fazem parte do corpo docente, e que de forma não deliberada fizeram o 

termo solidariedade fazer todo sentido. Muito obrigada!  

Dedico este trabalho aos meus filhos, em especial ao meu filho Nelson que 

contribuiu diretamente para minha formação. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



SOUZA, Janete Fátima de. Ciência, Educação e Paulo Freire. 2011. 51 f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Educação) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2011. 
 

RESUMO 

 

Diante das representações construídas pela ciência em todos os segmentos sociais 
e no espaço escolar, é fundamental refletir sobre a prática docente pautada e 
fundamentada na ideologia científica como norteadora da realidade. 
Compreendendo a escola como espaço da difusão dos conhecimentos 
sistematizados e única instituição que tem a função social de propiciar a aquisição 
da cultura elaborada, constata-se que é preciso superar muitos obstáculos para 
romper com métodos baseados na reprodução do conhecimento e avançar em 
busca de situações inovadoras. Um novo modelo de sociedade requer um novo 
modelo de educação e Freire busca compreender a educação popular de modo a 
ajustar a formação do sujeito em conformidade com desenvolvimento da ciência 
como pressuposto epistemológico do objeto pedagógico. No entanto, Freire 
direciona sua reflexão ao grande contingente da população, que se encontra em 
total atraso em relação aos conhecimentos cientificamente produzidos. Assim, ele 
propõe, através de uma teoria/prática, a reorganização na forma como a educação é 
direcionada a essa camada explicitamente excluída. E que inserida nesta prática, a 
ética que conduz à liberdade e à harmonia social ocupe lugar de destaque. 
 
 

 

 

Palavras Chave – Ciência. Educação. Liberdade. Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna é marcada por uma nova visão de mundo e de 

homem superando conceitos até então válidos. A noção de um universo orgânico, 

vivo e espiritual foi substituído pela noção mecanicista e a máquina do mundo 

converteu-se na metáfora dominante da era moderna. O homem que até então 

estabelecia uma relação harmoniosa com a natureza, passou a concebê-la como 

algo a ser expropriado. A explicação racional do universo e dos problemas humanos 

culminou no avanço científico, tendo na Revolução Industrial (fim do século XVIII e 

início do século XIX) a representação da visão tecnicista do mundo. Daí o que se 

segue é a necessidade cada vez maior de novas descobertas científicas. 

Descobertas que, em nome do lucro, levaram o homem a experimentar o 

afastamento de si criando uma das grandes, se não a maior, tragédia da  

modernidade. 

Esta pesquisa apresenta como tema central a educação na 

concepção de Paulo Freire e como objetivo geral abordar a condição da ciência na 

modernidade, já que esta se tornou a base da sociedade, atingindo todos os 

segmentos sociais. Neste trabalho pretende-se analisar o procedimento adotado 

pela ciência no seu desenvolvimento em concomitância com a educação popular, 

mais precisamente sob a ótica de Paulo Freire, já que a evolução científica gerou um 

descompasso na sociedade resultando no surgimento de uma classe de pessoas 

destituídas do saber. A esse grupo interessa conhecer e compreender o contexto no 

qual está inserido.  

A sociedade atual ainda vive das pré-concepções de ideias sobre 

fatos pertinentes que foram repassadas e mesmo de modo despercebido, há uma 

tendência de naturalizá-las. Por exemplo: é comum a região nordeste brasileira ser 

representada por um retirante da seca. Uma pessoa que visite as mais belas praias 

da região, não inseridas nesse panorama, pode levar consigo, do artesanato 

regional, uma estatueta de um caboclo roto com um fardo nas costas. Não há como 

afirmar se o problema da estiagem foi ou não interpelado. Existem ainda questões 

sobre o bem e o mal, o bonito e o feio, Deus e o Diabo. As representações levam a 

acreditar que a realidade é imutável, esquecendo assim que, diante da inconstância 

do mundo tudo tende a se tornar de ordem temporal. Por isso a necessidade de 
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relacionar o desenvolvimento da ciência com a educação popular para possibilitar o 

entendimento da sociedade e definir a identidade do sujeito moderno. 

É visível que a ciência gera, mesmo que parcialmente, uma 

inquietação social que repercute no contexto educacional. Não que sua aplicação 

seja de toda negativa, o problema consiste no fato de que, grande parte da 

população se encontra privada dos conhecimentos científicos na sua amplitude. A 

educação que deveria formar indivíduos com base no saber científico convive com o 

fracasso de não possibilitar que muitos homens e mulheres tenham acesso à leitura 

e escrita. Palco de contínuos debates e estudos acerca do papel social que a 

educação escolar desempenha, o aparato educacional se vê às voltas com velhas 

questões como analfabetismo, evasão escolar, falta de recursos humanos e 

técnicos, entre outros, suscitando a seguinte questão: Estaria a educação 

conduzindo à liberdade através de uma ética emancipadora ou apenas reproduzindo 

modelos? A educação, sendo uma prática social, não pode restringir-se a ser 

puramente teórica, sem compromisso com a realidade. O desenvolvimento das 

ciências tendo abrangido todas as civilizações modernas, constitui um momento 

decisivo desta emancipação. 

Mediante embasamento teórico, neste ensaio também serão 

abordados temas que, dada a abrangência dos resultados científicos, foram 

alterados e por isso necessitam de uma releitura. Sendo no capítulo II, o  

capitalismo, pela influência nos conhecimentos científicos que se relacionam com a 

história do homem e a produção de sua existência, já que transformou a razão em 

instrumento de dominação sobre a natureza e sobre os seres humanos; e no mesmo 

capítulo no subitem 2.2,  o trabalho, por entender que historicamente sofreu uma 

modificação no seu conceito e passou a incorporar elementos que levaram a 

humanidade ao afastamento da sua forma primitiva para no capitalismo ser reduzido 

a mercadoria. Concluindo desta forma que, neste sistema econômico, à medida que 

a razão se tornou instrumental, a ciência foi deixando de ser a via de acesso aos 

conhecimentos verdadeiros para se tornar instrumento de poder e de exploração. 
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CAPÍTULO 1 – CIÊNCIA E MODERNIDADE 

 

Para entender o contexto educacional contemporâneo, é necessário 

entender o desenvolvimento da ciência no processo histórico da modernidade. Em 

linhas gerais, da descoberta do uso do fogo às grandes navegações, tudo o que o 

homem produziu foram técnicas que permitiram um melhor aproveitamento dos 

recursos naturais para garantir sua existência, evidenciadas nas tecnologias mais 

antigas que apontam o aproveitamento desses recursos convertidos em ferramentas 

simples. É o homem agindo coletivamente na natureza para transformá-la através do 

trabalho e com isso vai construindo o mundo de cultura. Isso não quer dizer que a 

ciência tenha nascido pronta na cabeça de alguns intelectuais, antes foi fruto do 

processo evolutivo do homem.  

De acordo com Reale/Antiseri (1991, passim), na Antiguidade e na 

Idade Média a pesquisa científica e filosófica era uma mesma coisa, ou seja, a 

filosofia era a própria ciência que abrangia a matemática, a física e a metafísica e  já 

neste período os primeiros estudiosos buscavam explicação racional para os 

fenômenos da natureza através da observação. Pode-se dizer que a ciência era 

mais contemplativa que interveniente. É como se a ciência acompanhasse tais 

mudanças com o objetivo de entendê-la para justificá-la. É comum encontrar em 

textos acadêmicos a afirmação de que a Idade Média foi idade das trevas ou das 

sombras, culpando a Igreja pelo suposto atraso cultural. Contudo, o fato de ter sido 

considerada opressora e dominadora, não impediu que o homem continuasse em 

seu processo de evolução técnica, transformando a economia, ganhando mais 

liberdade e proporcionando o crescimento das cidades. 

Tais afirmações remetem às mudanças ocorridas no final do século 

XIX e início do século XX, iniciadas na Europa no século XVIII com a revolução 

intelectual que ficou conhecida como iluminismo. Os intelectuais procuravam, 

através da razão, uma explicação para todas as coisas colocando o homem como 

centro do universo (antropocentrismo), levando à gradativa separação entre religião 

e ciência, determinando profundas transformações no modo de pensar, sentir e agir 

do homem. Colocando em destaque os valores da burguesia, o iluminismo 

favoreceu o aumento dessa camada social. De acordo com Heerdt:  
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O Iluminismo expressou a ascensão da burguesia e de sua ideologia. 
Foi a culminância de um processo que começou no Renascimento, 
quando se usou a razão para descobrir o mundo, e que ganhou 
aspecto essencialmente crítico no século XVIII, quando os homens 
passaram a usar a razão para entenderem a si mesmos no contexto 
da sociedade. (HEERDT, 2000, p.211) 

 

Para os iluministas só através da razão seria possível alcançar o 

conhecimento, a convivência harmoniosa em sociedade, a liberdade individual e a 

felicidade. Tendo expressado o aumento da burguesia e de sua ideologia, 

acreditava-se que a humanidade progressivamente caminharia rumo ao verdadeiro 

paraíso proporcionado pela ciência, porque a viam como uma ferramenta que seria 

usada para promover avanços no bem-estar e no progresso da pessoa, contribuindo 

para que o período fosse marcado por inovações científicas que levaram à crença 

no progresso indefinido.  

A substituição do trabalho físico pelo trabalho mecânico, da 

manufatura pela fábrica e a introdução de máquinas, além de assinalar na segunda 

metade do século XVIII o início da Revolução Industrial, determinou grandes 

mudanças na sociedade européia considerando desde os modernos transatlânticos 

até os eletrodomésticos, envolvendo todos os segmentos sociais, inclusive a vida 

familiar, que depositaram no iluminismo a crença de que o mesmo traria felicidade a 

todas as pessoas.   

A valorização do culto da razão e predominância da ciência aliada à 

crença no aperfeiçoamento do homem e a liberdade política, econômica e religiosa, 

foram  tendências que marcaram a época. As novas idéias conquistaram numerosos 

seguidores, a quem pareciam trazer luz e conhecimento. Seus principais pensadores 

foram: John Locke (1632-1704), Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755), 

Françoise Marie Arouet Voltaire (1694-1778), Denis Diderot (1713-1784) e Jan-

Jacques Rousseau (1712-1778). A razão (ciência) era, portanto, o único meio de 

esclarecer qualquer problema, possibilitando ao homem a compreensão e o domínio 

da natureza através de uma tecnologia apropriada.  

A ciência moderna dentro de uma relação de proximidade 

transforma técnica em tecnologia. Geralmente, a ciência é o estudo da natureza 

rigorosamente de acordo com o método científico. A tecnologia, por sua vez, é a 

aplicação de tal conhecimento científico para conseguir um resultado prático. Ou 

seja, “a tecnologia é [...] menos profunda, já que reduz e simplifica o conhecimento 



 12

científico de acordo com as necessidades.” (SANCHO, 1998; p.23). Essa 

perspectiva sugere que: a ciência procura a verdade e a tecnologia, a eficiência. A 

estreita relação entre ambas contribui decisivamente para a crescente 

especialização dos ramos científicos. 

Postulando que a humanidade há muito tempo deixou de pensar em 

si mesma, para simplesmente querer dominar a natureza, introduzindo uma visão 

instrumental do mundo, faz parecer que nada escapa dessa apropriação científica 

das coisas através de um movimento único e imediato. Deste modo, a palavra 

ciência exerce poder e fascínio sobre a mentalidade do homem comum que chega a 

imputar-lhe caráter religioso. Daí a crença de que a ciência e a tecnologia decorrente 

dela resolverão todos os problemas do homem.  

Mas, esse período de entusiasmo e exultação veio a ser abalado 

com a 1ª Guerra Mundial (1914-1918). O que antes representava o valor da razão, o 

progresso material e moral, deu lugar ao pessimismo e angústia. A fome, a miséria e 

os mortos por decisão humana mostraram que a ciência e o conhecimento são 

incapazes de resolver os problemas da humanidade e a vida parecia um tempo de 

incertezas e confusão. A Segunda Guerra (1939-1945) só veio agravar as 

dificuldades disseminando grande desilusão e os homens passaram a viver 

superficialmente aceitando afirmações contraditórias.  

Segundo Balandier (1997, p.230), a ciência se apresenta “como uma 

espécie de quebra-cabeça cujas peças estão misturadas, algumas faltam e a 

maioria, além disso, está em movimento” e diante desse movimento os indivíduos se 

encontram divididos entre o valor positivo das mudanças e as incertezas provocadas 

pelas modificações frequentes. Daí o questionamento sobre o seu caráter utilitarista 

e imediatista, impondo sua lógica, sua racionalidade, produzindo as representações 

de uma natureza melhor dominada pelo progresso científico acelerado. Geradora de 

contradições se apresenta desprovida de uma epistemologia que valide seus 

pressupostos.  

Japiassu (1979, p.156), aponta a existência de dois mitos na  

atualidade: o mito da ciência do progresso e o mito da ciência-pura e neutra. O mito 

da ciência que necessariamente conduz ao progresso foi por muito tempo aceito 

como princípio indiscutível e até hoje é utilizado como argumento na obtenção de 

financiamentos. Já o mito da ciência-pura, ou seja, a ciência pela ciência prega uma 

busca desinteressada do conhecimento e sendo neutra, não pode ser 
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responsabilizada pelo mau uso de suas descobertas, portanto, se apresenta na 

materialização das coisas e na ignorância com que as suas qualidades específicas e 

próprias são tratadas. É quando funda a irresponsabilidade social dos cientistas e 

simultaneamente fornece ao Estado uma justificativa de sua posição apolítica 

evidenciando a constatação que a pesquisa, além da dimensão social, se acha 

associada a interesses particulares sócio-econômico-político e militares.  

No caráter acrítico atribuído a ela, a não-reflexão torna-se ordem e 

as determinações de ordem temporal e espacial são forjadas e as ciências 

modernas, perdidas, são incapazes de pensar o fundamento do seu próprio 

desenvolvimento, sendo dessa forma usada para fins destrutivos. De acordo com 

Luckesi e Passos (apud HEERDT, 2003; p.267), os campos de concentração foram 

uma representação da barbárie: “o desrespeito aos valores da civilização e a vida se 

apresentou como absurda, [...] a revolta passou a ser um elemento presente nas 

reflexões filosóficas, artísticas e literárias.” O saber racional e científico não evitou o 

extermínio de milhares de pessoas. Para Reale/Antiseri: 

 

A razão, portanto, não nos dá mais verdades objetivas e universais 
às quais possamos nos agarrar, mas somente instrumentos para 
objetivos já estabelecidos: não é ela que fundamenta e estabelece o 
que sejam o bem e o mal, como base para orientarmos nossa vida; 
quem decide sobre o bem e o mal é agora o “sistema”, ou seja, o 
poder.  [...] “tendo renunciado à sua autonomia, a razão tornou-se 
instrumento. [...] encontra-se agora completamente subjugada pelo 
processo social: o seu valor instrumental, a sua função de meio para 
dominar os homens e a natureza, tornou-se o único critério”. 
(REALE/ANTISERI,1991, p.848) 

 

O prestígio da ciência vai sendo abalado progressivamente, primeiro 

pelo terrível choque que representou o lançamento das bombas atômicas sobre as 

cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki (1945), depois pela tomada de 

consciência da devastação provocada pelo modo capitalista-industrial de produção. 

Não se trata somente da degradação do meio ambiente, mas também da 

degradação cultural causada pela visão de mundo que tende a colocar a cultura 

européia e seu povo como o elemento fundamental na constituição da sociedade 

moderna (eurocentrismo).  A ideologia de superioridade  cultural  ganhou grande 

proporção no século XX que, dentro e fora da Europa, existe a visão de que esta 
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representa toda a cultura ocidental no mundo.  Walter Praxedes1 (2008), em seu 

artigo “Eurocentrismo e racismo nos clássicos da filosofia e das ciências sociais” 

chama atenção para aspectos eurocêntricos e racistas nas obras dos mais 

renomados pensadores que, embora estudados por anos nos cursos de formação 

de novos professores, a temática não é problematizada pelos acadêmicos. É 

relevado o fato de filósofos e cientistas exaltarem a cultura europeia em detrimento 

as demais.  Para Said (2004, p.52; apud Praxedes) “o homo sapiens foi dividido pela 

filosofia e pela ciência europeia em ‘uma hierarquia de raças que desumanizou e 

reduziu os subordinados tanto ao olhar científico como ao desejo dos superiores’.” O 

pensamento clássico europeu não difunde representações depreciativas apenas 

sobre negros e índios, mas também sobre o gênero feminino, com a diferença de 

inteligência maior entre o homem e a mulher, sempre em favor do homem.  

Apesar de não se referir diretamente sobre o termo, Freire, 

preocupado em demonstrar que a compreensão do mundo excede em muito a 

compreensão de uma elite dominante, propõe uma forma de superar o pensamento  

difundido como único através de critérios próprios, desenvolvidos a partir de uma 

nova concepção de mundo e de homem e livres de pontos de vista de outrem. 

Pondera que, essa superação não implica que devemos ignorar os códigos culturais, 

experiências e linguagens de origem européia, como as ciências, artes e religiões, 

mas que devermos ter a capacidade - e isso é possível através de uma educação 

genuinamente libertadora - de criticá-las dimensionando-as como formas 

particulares de expressão cultural de populações e grupos particulares, mas que não 

são superiores a nenhuma outra forma de expressão cultural dos grupos humanos 

espalhados pelo mundo. 

                                                 
1
  Doutor em Educação pela USP, professor da Universidade Estadual de Maringá/PR 

1.1 A REPRESENTAÇÃO DA CIÊNCIA 

A autonomia da filosofia em relação à teologia foi a primeira grande 

revolução, mas é com Galileu que acontece outra grande revolução que marca a 

Idade Moderna: a autonomia da ciência em relação à filosofia e à teologia. A 

experiência sensível cede lugar à razão, a matemática passa a constituir a 

linguagem de todo conhecimento científico e a humanidade passa a dominar o 
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2
  Doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERRJ). 

Atualmente é professor titular do IUPERJ e da UFF.) 

mundo através do conhecimento. Isso constitui um rompimento com a subjetividade, 

a natureza agora precisa ser explorada, o que permite ao homem se tornar seu 

possuidor. Todo esse processo acabou por produzir profundas mudanças na 

maneira de pensar e de fazer ciências que repercutem na atualidade.    

Convivemos com a representação da ciência como algo verdadeiro 

e tudo o que ela produziu e produz obedece o critério da veracidade, sendo assim, 

não é possível ser questionada. Acontece que ao levantar hipóteses, permite sim 

questionamentos, que na verdade inexistem porque alguém achou conveniente que 

outro alguém pensasse por ele. Postulando a ciência como regência máxima da 

humanidade e os cientistas como detentores do conhecimento, estaria assim 

concebendo a mente como “desprovida de pressupostos” e transferindo para outro a 

tarefa de “pensar”. Para ilustrar o exercício da preguiça mental, parece bem 

oportuna a “Fábula do pequeno Olson”, por Renato Lessa2. Em sua coluna Sobre 

Humanos, Lessa fez a seguinte publicação: 

 

[...]. Em uma de minhas incursões, deu-se um acontecimento que 
permaneceu fixado em minha memória. Trata-se de algo que revela 
de maneira cabal o quanto de nossa adesão a teorias e hipóteses a 
respeito do funcionamento da sociedade e da vida política confunde-
se com nosso próprio comportamento e nossas crenças pessoais. 
[...]. Em 1965, o cientista social Mancur Olson Jr.(1932-1998) 
publicou um livro que viria a produzir forte impacto. Trata-se de 
Lógica da Ação Coletiva, obra que considerou uma das mais antigas 
questões das ciências sociais: porque e em que condições os seres 
humanos associam-se para produzir ações coletivas, voltadas para 
gerar benefícios comuns? Sua resposta refutou a sabedoria 
tradicional que sustentava que indivíduos que possuíssem algum 
interesse no benefício comum a ser criado teriam nisso uma razão 
suficiente para porem-se ao trabalho de produzi-lo. [...]. Segundo 
ele, indivíduos racionais, mesmo interessados no resultado de uma 
ação coletiva capaz de gerar um benefício público, melhor fariam se 
permanecessem apáticos, sem qualquer esforço. Eis a lógica da 
coisa: por se tratar de um benefício público, todos – ativos e apáticos 
– poderão dele usufruir; mais racional, portanto, é obter os ganhos 
sem incorrer em custos, de tempo e de chateação. Trocando em 
miúdos, é como o tipo que no ponto de ônibus não faz sinal para o 
bólido que se aproxima, porque sabe que outros o farão e que, ainda 
assim, não será impedido de embarcar. Trata-se do princípio do 
carona – free rider: aquele que usufrui do esforço dos demais e não 
pode ser excluído das vantagens desse mesmo esforço. [...]. 
(LESSA, 2009) 
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São atitudes dessa natureza que contribuem para o fortalecimento 

do poder verticalizado, onde a apatia popular se encarrega de promover a 

“coisificação” do homem que se dá por satisfeito em receber qualquer coisa como 

vantajosa, inclusive informações científicas fragmentadas e incompreensíveis 

através de uma educação voltada à manutenção do statu quo. Japiassu (1979; p.64) 

admite que: “o homem atual encontra-se, cotidianamente, diante de técnicas 

oriundas da ciência ‘fundamental’, e que, fundamentalmente, ele não compreende.” 

E mais: 

Isto constitui para ele uma causa de profunda humilhação. O homem 
comum nada sabe do que se passa no reino da ciência, a não ser 
certas ‘informações’ [...] E é por causa dessa humilhação diante do 
poder da ciência que o homem comum se entrega a todos os tipos 
de compensações mais ou menos douradas ou rotuladas de 
científicas. (JAPIASSU, 1979; p. 64) 

 

A maneira civilizatória que se expandiu a partir do ocidente 

sustentada, entre outras, na crença de que a razão conduz as capacidades 

cognitivas do indivíduo, parece tratar de uma capacidade do indivíduo e ao mesmo 

tempo exterior a ele, não havendo lugar para o sujeito reflexivo e capaz de se 

relacionar com o mundo, compreendendo-o simulando algum distanciamento. Na 

atualidade, em uma sociedade que se autodenomina cientificamente letrada, tudo 

aquilo que não responde aos pressupostos científicos de experimentação e 

verificação poderá ser classificado de senso comum. Mas, vale considerar que entre 

ciência e senso comum há uma relação intrínseca: ambos trabalham com a 

existência de um problema. 

 

1.2 OBJETIVIDADE E SUBJETIVIDADE – A DICOTOMIA DA CIÊNCIA  

 

O predomínio de uma ciência construída segundo o modelo da 

física-matemática acarreta limitações sérias. A princípio, a lógica pura voltou-se 

prioritariamente para a objetividade, omitindo totalmente o lado subjetivo e a 

investigação da subjetividade que ela faz. Quando se define o homem, a razão 

como característica da condição humana aparece na ciência moderna desprovida 

de qualquer outro significado que não se aproxime da razão matemática. Diante 
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desta perspectiva, o humano passa a ser concebido como dotado de total 

objetividade, bem distante do método da razão socrática que permite, pelo diálogo, 

proposição da tese, crítica da tese ou antítese, chegar à síntese, ou seja, a essência 

descoberta em comum.  

O que caracteriza a ciência da razão pura é o fato de que ela isola o 

indivíduo e tudo que pertence a ele. Por outro lado, todo ramo científico fundado nos 

pressupostos matemáticos esconde o fato de que temos que recorrer a uma lógica 

que se volte para a subjetividade para dar fundamento para a lógica formal. 

(LADRIÈRE,1978; p.43-47, passim). É preciso salientar que a pesquisa científica 

não é apenas um conjunto de resultados, há de considerar que historicamente nem 

todo segmento científico está dentro da lógica matemática (no sentido da concepção 

moderna).  

Apesar da exaltação da racionalidade é impossível dissociar a razão 

e a subjetividade. Ao lidar com o lado subjetivo (desejos, anseios, religiosidade, 

etc.), a ciência explicita a subjetividade como condição primeira de sua 

fundamentação e na medida em que enfatiza a objetividade como pressuposto de 

toda ciência, utiliza essa mesma objetividade como subterfúgio para lidar com a 

natureza íntima da pessoa. Partindo do princípio de que é uma criação humana, 

deveria esta considerar o homem na sua totalidade. Para Freire é impossível a 

prática pedagógica emancipadora apenas com ciência e técnica: 

 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor 
sem temer ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão 
de anticientífico. É preciso ousar para dizer cientificamente que 
estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com nosso corpo 
inteiro. Com sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os 
medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão 
crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar para jamais 
dicotomizar o cognitivo do emocional. (FREIRE, 1993, p.10) 

 

A crença na razão pura como via de progresso isolou o homem da 

sua condição de indivíduo comunitário, aniquilando cada vez mais sua essência 

enquanto ser, cujos atributos o levavam a estabelecer uma relação harmoniosa com 

a natureza e com os outros. A vontade de dominar a natureza, de compreender 

suas leis para submetê-la exigiu uma organização que, em nome do êxito da razão 

o reduziu a mero instrumento, onde os recursos que deveriam iluminar sua mente 
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ameaçam destruí- lo. E dessa maneira: 

 

[...] é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela 
publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem 
renunciando cada vez mais, sem o saber, à sua capacidade de 
decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas de 
seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele 
apresentadas por uma “elite” que as interpreta e lhas entrega em 
forma de receita, de prescrição a ser seguida. (FREIRE, 2000, p.51) 
 

 

O homem não é somente o sujeito que considera a natureza apenas 

como objeto a ser dominado, antes é o indivíduo que aprende, é a pessoa que está 

originalmente em relação com o outro representado pela relação de amor em busca 

da autonomia de pensamento. O ser humano autônomo é compreendido como ser 

capaz de formar um pensamento próprio, filtrando as informações, dando sentido a 

elas, encontrando soluções e aprendendo com suas experiências através do diálogo 

que Freire considera um ato de amor e humildade. Diálogo este, que supere a 

simples conversação entre as pessoas para alcançar a dialética, que é a arte de 

pensar e indagar a realidade contraditória em constante transformação. 

A estima conquistada pela ciência moderna é conseqüência de ela 

ter se tornado uma espécie de religião, a partir das promessas de melhor qualidade 

de vida e felicidade contidas no trabalho cientifico e como sendo capaz de evitar o 

sofrimento da humanidade, feito que não se efetivou. Em decorrência disto o 

homem tem se mostrado em constante conflito apresentando um sentimento de 

fascínio/repúdio e assim como o artista, vem procurando maneiras de expressar 

seus sentimentos. Bachelard (apud JAPIASSU, 1979; p.68) é mencionado como 

sendo filósofo com dupla vertente: “uma científica e outra poética” e para ele cabe a 

nós decidirmos por uma tendência: 

 

Nós somos nossa decisão. [...] Devemos nos definir pela tendência 
que tivermos de nos ultrapassar e de nos transformar. Dois 
caminhos se apresentam: de um lado, a ciência e a técnica vencem 
a solidão criando um prolongamento de nós mesmos e uma 
sociedade; do outro, a poesia e a imaginação libertam-nos da 
servidão da história e das referências da memória, para fazer-nos 
descobrir homens e coisas. O homem é ao mesmo tempo Razão e 
Imaginação. (BACHELARD apud JAPIASSU, 1979; p.68) 
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Considerando a possibilidade da decisão pela tendência que irá nos 

transformar, deverá incorrer uma análise da convicção que em Nietzsche (1978; 

p.117) “[...] é a crença de estar, em algum ponto do conhecimento, na posse da 

verdade incondicionada.” Tal crença pressupõe que as verdades inquestionáveis 

foram encontradas mediante métodos infalíveis. Nesse sentido falta a curiosidade 

própria do espírito científico. O homem das convicções adota uma posição sectária 

acreditando ter razão, estando disposto a sacrificar-se pela sua verdade: “Ter uma 

opinião já significa, para eles, fanatizar-se por ela e pensam que com isso está tudo 

feito.” (NIETZSCHE, 1978, p.118). 

Freire não radicaliza o processo emancipatório quando combate a 

concepção ingênua da educação como alavanca de transformação social, já que 

combate igualmente a idéia pessimista de que a educação reproduz mecanicamente 

a sociedade. É papel da escola ajustar-se ao ritmo da evolução social e científica, 

assim como também o professor deve encarar com determinação os diversos tipos 

de funções a serem exercidas, procurando além de promover a formação técnica, 

considerar o indivíduo na sua totalidade, despertando-o para tudo o que se passa 

no mundo, e que ele venha encontrar alegria na mudança. 
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CAPITULO 2 - A CIÊNCIA NO CAPITALISMO 

 

A conceito da neutralidade do conhecimento científico teve sua 

origem a partir do século XI como uma oposição ao conhecimento religioso que era 

considerado declaradamente não-neutro, já que usava tais conhecimentos para 

promover a transformação social através da conversão dos incrédulos. O iluminismo 

foi o primeiro movimento importante que questionou o pensamento religioso e 

tornou vigorosa a ideia da neutralidade (REALE/ANTISERI,1991, passim). O 

positivismo, tendo em Augusto Comte sua maior expressão, já no final século XVIII, 

contribuiu para reforçá-la. Segundo Heertd (2000): 

 
Ao surgir no século XIX, quando as descobertas científicas e os 
avanços técnicos faziam crer que o ser humano poderia dominar a 
natureza, o Positivismo, em contraposição às abstrações, afirmou a 
importância do método experimental e objetivo da ciência. 
(HEERDT, 2000; p.253) 

 

A prioridade positivista de que a subjetividade devia ser comportada 

nos limites da objetividade e sua tentativa de reproduzir a realidade como os fatos 

se encontram, alimenta a crença de que a ciência é a expressão de uma verdade 

absoluta. A concepção de progresso que é contrária ao pensamento religioso 

dominante, e o reconhecimento exclusivo dos fatos positivos, aliado à percepção de 

que os processos de natureza técnico-científica se tornariam mais importantes que 

os outros, aumentam a confiança na ciência como única fonte do saber universal e 

verdadeiro. O cientificismo compartilha com o positivismo a convicção de que todos 

os processos – sociais ou físicos – podem ser analisados, entendidos, coisificados, 

mediante uma colocação científica para encontrar uma solução objetiva e 

politicamente neutra. 

A idéia da neutralidade parte do entendimento de que a ciência não 

se relaciona com o contexto no qual é gerada e que o isolamento é um objetivo e 

uma regra da genuína ciência. Mas, ao  se compreender o campo científico-

tecnológico como independente do contexto sócio-político-econômico fica anulada a 

percepção de que a sociedade capitalista, estruturada nos ideais liberais e de 

contexto globalizado possa determinar a sua trajetória. Não há neutralidade ou 

impossibilidade de mudança até porque o sentido de uma pesquisa científica se 
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Verifica-se um desequilíbrio social nas formas de organização do 

modifica quando fatos novos são descobertos. Por isso, cada época tem sua própria 

história e é preciso acompanhar as alterações de modo a vincular as novas 

descobertas ao contexto atual.  

A projeção da ciência como capaz de proporcionar o progresso 

econômico e social pondo fim à pobreza, já é por si só um indicativo que ela com 

sua racionalidade, contem valores e requer do conhecimento científico o 

envolvimento nos complexos sistemas que se apresentam na sociedade. A 

influência do capitalismo na representação destes conhecimentos e que se 

relaciona com a história do homem e a produção de sua existência, transformou a 

razão em instrumento de dominação sobre a natureza e sobre os seres humanos. 

Nesse sentido, à medida que a razão se tornou instrumental, a ciência foi deixando 

de ser a via de acesso aos conhecimentos verdadeiros para se tornar instrumento 

de poder e de exploração. 

Por trás dos fatos históricos há um movimento e, todos estão 

também envolvidos nesse processo porque a atividade científica não está à margem 

da história dos homens. Cotidianamente desfrutamos dos resultados científicos sob 

a forma de equipamentos diversos, remédios, produtos de higiene, entre outros. É 

evidente que as pesquisas contam com o patrocínio de setores que desejam 

subsidiar os trabalhos que despertam interesses. Mas, seria possível conceber uma 

ciência desvinculada do estado de coisas capitalista?  

Considerando o acúmulo de capital como marca do capitalismo, 

pode-se compreender a ciência como um instrumento que vai contribuir para a 

manutenção desse quadro, garantindo o domínio de nações sobre nações, criando 

e mantendo potências exploradoras, dominantes e injustas. Uma questão conflitante 

sobre essa nova condição da ciência parece apontar para ela como agente 

econômico. Pode a economia ser o primeiro e maior objetivo dos conhecimentos 

científicos? A forma como a situação se apresenta, permite considerar alguns 

fatores envolvidos nesse emaranhado quebra-cabeças. O sistema – estado e setor 

privado – percebe nos avanços científicos e tecnológicos uma forma de ampliar e 

garantir seus domínios, a ciência, por sua vez, encontra no sistema a fonte que irá 

financiar suas pesquisas, quanto a sociedade, esta não tem tido meios para orientar 

e controlar o uso das ciências. 
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trabalho que  refletem negativamente nas camadas desvinculadas do saber. Com o 

capitalismo associado aos resultados científicos na forma de avanço tecnológico, 

criam  profissões novas destruindo ocupações tradicionais e determinam velocidade 

na produção, distribuição e consumo. Ao modificar os padrões humanos modifica-se 

também a forma da atividade econômica, que desemboca no setor educacional - 

com a formação para o mercado - e consequêntemente exclui uma parcela 

significativa da sociedade, conduzindo-a ao extremo grau de pobreza e 

marginalidade.  

 

2.1 A DIVISÃO DO TRABALHO 

 

É improvável pensar na ciência sem considerar as transformações 

do trabalho e do capital ocorridas à partir do século XVIII.  As alterações provocadas 

pela dissolução das relações com a terra e apropriações dos instrumentos de 

trabalho (e também do próprio trabalho), ocorreram de forma desigual obedecendo a 

uma seqüência desordenada, marcada por avanços e recuos na economia natural. 

O homem não agia como proprietário da terra nem do instrumento, apenas dos 

meios de subsistência. Historicamente os estágios que culminaram na economia 

industrial, onde a propriedade e os meios de produção determinam quais sujeitos e 

como irão direcionar a sociedade, evidencia a estreita ligação entre sociedade 

industrial e desenvolvimento do saber. Entretanto não deve equivocamente atribuir à 

ciência um caráter de extrema dependência em relação à indústria, no que se refere 

ao fato de que a sociedade industrial só permitiria a evolução das ciências 

industrialmente úteis. 

O desenvolvimento das ciências e tecnologias modernas não pode 

ser separado do capitalismo enquanto sistema econômico, sendo assim, um é 

conseqüência do outro. A expansão do capitalismo, à partir da Europa, sustentada 

pelo avanço tecno-científico provocou mudanças no modo de produção da 

sociedade, que passou de agrícola para industrial. Tais transformações, por sua vez, 

provocaram mudanças no mundo do trabalho originando a divisão entre a classe 

trabalhadora e a classe detentora dos meios de produção, dentre os quais, a 

tecnologia necessária para obtenção de maiores lucros. Tendo o capitalismo se 

implantado em uma sociedade racista e machista, a divisão de classes, além de 

alimentar os preconceitos já existentes, originou outros como o preconceito sócio-



 23

econômico/intelectual pregado pela concepção liberal da educação como meio de 

seleção e de ascensão social.  

Além da divisão de classes, as inovações tecnológicas também 

promoveram a divisão do trabalho. Não podemos separar este daquele. Sem avanço 

tecnológico não haveria divisão do trabalho. E sem avanço da ciência não haveria 

avanço tecnológico, sendo este o fator fundamental das mudanças sociais. A divisão 

do trabalho permitiu que a produção fosse hierarquizada, separando assim o 

trabalho mecânico do trabalho intelectual. Para um novo modo de produção se fez 

necessário um novo perfil de trabalhador a ser educado/treinado através de uma 

educação tecnicista. 

Pode-se entender que, dentro dessa relação de produção, o estar no 

mundo para os oprimidos se resume em estar inserido no mercado de trabalho. Na 

constante luta pela sobrevivência experimentam uma situação antagônica, na 

proporção em que repudiam o opressor se sentem atraídos por ele, dificultando uma 

unificação necessária para corrigir as injustiças decorrentes da escravização de sua 

pessoa. Para justificar o statu quo vigente, pode-se afirmar com base nos ideais 

freireanos, que, “a ciência se comportou como não devia e o homem não fez o que 

deveria”. É quando a educação como mecanismo de transformação social proposta 

por Freire, deveria contrapor com a concepção liberal da educação como meio de 

seleção e de ascensão social. Educador de seu tempo e preocupado com a 

formação completa do homem moderno, Freire adverte quanto à força da ideologia 

na educação: 

 
O poder da ideologia me faz pensar [...] que há algo metido na 
penumbra  mas não o divisamos bem. A própria “miopia” que nos 
acomete dificulta a percepção mais clara, mais nítida da sombra. 
Mais séria ainda é [...]. A capacidade de penumbrar a realidade, de 
nos “miopizar”, de nos ensurdecer que tem a ideologia faz, por 
exemplo, a muitos de nós, aceitar docilmente o discurso cinicamente 
fatalista neo-liberal que proclama ser o desemprego no mundo uma 
desgraça do fim do século. [...] e que o válido hoje é o “pragmatismo” 
pedagógico, é o treino técnico-científico do educando e não sua 
formação de que já não se fala. Formação que, incluindo a 
preparação técnico-científica, vai mais além dela. (FREIRE, 1999;  
p.142)   

 

As desigualdades sociais como próprias do capitalismo são 

paradoxos criados pela sociedade que, ao mesmo tempo se diz includente através 

das oportunidades, exclui quando não dá respaldo à formação e qualificação do 
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sujeito para que – desta forma em igualdade – possa suprir as exigências do 

mercado.    

 

2.2 O TRABALHO E O HOMEM 

Desde sua origem, o homem luta no sentido de reduzir o tempo de 

trabalho necessário para sua existência para gozar de tempo livre no sentido amplo 

da palavra, um tempo para o exercício de atividades também necessárias à vida 

humana, o que é evidenciado no desenvolvimento de técnicas para facilitar seu 

labor. Mas, gradativamente foi separando-se da forma primitiva de trabalho, onde a 

produção era para uso individual e/ou comunitário, para no capitalismo moderno ser 

reduzido à mercadoria. A partir da divisão social do trabalho, o trabalhador  passou a 

experimentar uma relação de estranhamento em relação ao produto. O   que antes 

representava uma apropriação de quem produzia, veio, com a exploração do 

trabalho, a ser pertencimento de outro. O homem não mais era a atividade criadora, 

já não se reconhecia nas suas criações e passou a sentir-se ameaçado e oprimido.  

Historicamente o abismo que se fez entre a classe popular e a 

classe abastada, foi se constituindo no decorrer do processo de formação da 

sociedade, mais precisamente da sociedade europeia . No Brasil, a colonização  não 

foi favorável para a construção de uma sociedade genuinamente democrática. A 

exploração econômica e predatória da terra se estendeu também ás pessoas com o 

aproveitamento do trabalho escravo, a princípio dos nativos e posteriormente dos 

africanos. A base escravocrata não viabilizava a formação de uma sociedade 

politicamente estruturada. À mercê dos conquistadores, estava entregue ao que lhe 

era oferecido. Não houve desde o início uma integração com a nova terra e sim a 

intenção de explorá-la e abandoná-la. Mesmo diante das novas condições para um 

efetivo povoamento, o que se deu foi o apossamento de vastas extensões de terras, 

por parte de quem estava determinado a exercer domínio sobre elas e sobre os 

homens que vinham para povoá-las. A grande distância entre as propriedades não 

ofereceu nenhuma outra opção de vida para os trabalhadores que passaram a viver 

sob a proteção dos grandes senhores.  

Apesar da situação atual dos trabalhadores ser longe daquela em 

que viveram historicamente até o século XIX e XX, o quadro continua bastante difícil. 

Não  apenas pelo fato da tecnologia robótica ter substituído a mão-de-obra humana, 
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mas também pela formação para o trabalho estar aquém do exigido. No sistema 

capitalista o operário representa um consumidor a mais para a lógica do mercado e 

um trabalhador excedente na reserva que o sistema usa para rebaixar o valor dos 

salários. É consenso de que a condição fundamental para a existência do homem é 

o trabalho e sua inserção no mundo do trabalho vai depender de sua qualificação. É 

consenso também que os movimentos sociais são eventos consequentes do 

capitalismo e a explicação de sua existência reside no fato de os trabalhadores 

carecerem de incessantes lutas para terem seus direitos garantidos. Lutas que 

encontram maiores dificuldades em uma cultura enraizada no paternalismo que 

desenvolveu no povo brasileiro um gosto pelo comodismo com a  da falta de diálogo, 

resultante da estrutura dominadora. 

Ademais, o capitalismo por ter sua raiz no caráter masculino-

machista herdado pela ciência moderna que, por sua vez desde a emergência, 

esteve fundada em uma perspectiva mecanicista e experimental, lança sobre a 

mulher um olhar discriminatório que repercute nas relações de trabalho. Preocupado 

em cultivar a objetividade, esse culto à racionalidade está fortemente ligado ao 

repúdio da subjetividade (representada na figura feminina) e a tendência para 

estabelecer objetivamente a inferioridade da inteligência feminina. Sendo assim, a 

mulher é concebida como ser menos inteligente e incapaz de contribuir para as 

ciências e para qual é dado o seguinte “conselho”: 

 
[...], cada qual deveria ter aprendido a conhecer pelo menos uma 
ciência desde o fundamento: pois saberia então o que quer dizer 
método e como é necessária a extrema atenção. É especialmente às 
mulheres que este conselho deve ser dado; pois são elas agora, 
irremediavelmente, as vítimas de todas as hipóteses, sobretudo 
quando estas dão a impressão de serem cheias de espírito, [...]. 
(NIETZSCHE, 1978; p.635) 

 

Contrapondo com tais conceitos é que Freire propõe uma pedagogia 

libertadora para homens e mulheres impedidos de participação no lucro da 

exploração capitalista: “Espero, convencido de que chegará o tempo em que, [...] o 

mundo se refará e recusará a ditadura do mercado, fundada na perversidade de sua 

ética do lucro.” (FREIRE,1999; p.144) 

 

2.3 O PRINCÍPIO DO LUCRO 

Na sociedade capitalista é relevante afirmar que conteúdos 
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científicos servem como reguladores do mercado. O princípio do lucro substituiu o 

princípio da lógica em que foi pensado o progresso. O aumento da produção 

econômica que deveria conduzir ao progresso e, por conseguinte a uma vida mais 

justa, também gera uma classe social com indivíduos detentores do conhecimento 

científico e de forças econômicas que aniquilam os indivíduos da classe menos 

privilegiada, conduzindo-os ao medo e desilusão. 

No mundo globalizado é impressionante como o sujeito se reduz ao 

reflexo da economia. Toda produção intelectual, moral e sócio-política da 

humanidade, é nada mais que o reflexo da sua história econômica e quanto maior a 

quantidade de bens fornecidos à massa, maior será o controle exercido sobre ela. É 

na indústria cultural que o sistema encontra seu grande aliado: 

 
“É com a mídia que o poder impõe valores e modelos de 
comportamentos, cria necessidades e estabelece a linguagem.” E 
esses valores, necessidades, comportamentos e linguagem são 
uniformes porque devem alcançar a todos; são amorfos, assépticos; 
não emancipam, nem estimulam a criatividade; pelo contrário, 
bloqueiam-na, porque acostumam a receber passivamente as 
mensagens. (REALE/ANTISERI, 1991; p.845)  
 

Dos meios de comunicação, a televisão é o recurso tecnológico mais 

utilizado pela elite dominante para promover o que Freire chama de invasão cultural. 

Ela nos infantiliza e faz parecer que o mundo está ao nosso alcance, transforma 

cultura em entretenimento, restringindo nosso campo de ação às aspirações 

ingênuas. Nessa modalidade de ação antidialógica, os atores adentram o mundo 

popular desprovidos da condição de invasores e nesse cenário os espectadores e a 

realidade devem ser mantidos como estão. Diferentemente na síntese cultural o 

modo de ação se apresenta como ação histórica, capaz de superar a própria cultura 

alienante. As informações que nos chegam carecem de uma filtração para que a 

ideologia dominante não se instale como ideologia do povo. Para isso é necessário 

um processo emancipatório onde o oprimido se convença que, sua libertação será 

possível através de um saber revolucionário, denotativamente em uma simbiose 

entre reflexão e ação. “Ao alcançarem, na reflexão e ação em comum, este saber da 

realidade, se descobrem como seus refazedores permanentes.” (FREIRE,1983; 

p.61) 

O mundo assistiu, maravilhado, a divulgação de que o homem foi à 

Lua. Se tal feito ocorreu foi porque houve determinação em fazê-lo, portanto conclui-
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se que tendo uma tecnologia de tamanha magnitude, deve-se ter também uma que 

garanta a permanência do homem na Terra. As incessantes pesquisas das ciências 

biológicas apontam para o propósito de tornar a existência do homem menos 

penosa. O desenvolvimento de instrumentos de alta precisão no diagnóstico e cura 

de várias doenças pressupõe uma preocupação com o bem-estar do outro. Por se 

tratar de uma área que estuda o ser vivo deve considerar que os aspectos 

envolvidos apresentam propriedades notáveis. Seria preciso, neste contexto, 

fomentar discussões ligadas ao bem maior do indivíduo, que é sua vida. Mas, com 

as leis do mercado controlando toda a sociedade, os valores genuínos vão sendo 

extintos pelo dinheiro e assim também vira mercadoria que pode ser comercializado 

por um determinado preço.  

Muitos são os bens e serviços colocados à disposição da 

humanidade, mas não há como negar que poucos são os beneficiados. Na era da 

engenharia genética, é alarmante o número de crianças mortas, vítimas de doenças 

associadas à falta de condições básicas de vida. Essa disponibilidade de bens e 

serviços não alcança a todos e a explicação plausível para tal acontecimento  reside 

no fato de a ciência ter assumido a condição de mercadoria, em um sistema que 

agrega divisão de classes. É visível que os segmentos da sociedade, embora 

interligados, se apresentam de maneira isolada obedecendo uma ética corporativa, 

indicando um fechamento em si, inviabilizando o exercício de uma ética universal. 

Para Freire (1999) é consequência  “de uma globalização da economia e de avanços 

tecnológicos a serviço do lucro das minorias que comandam o mundo.” E mais: 

 

O progresso científico e tecnológico que não responde 
fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de 
nossa existência, perde, para mim, sua significação. A todo avanço 
[...] haveria de corresponder o empenho real de resposta imediata a 
qualquer desafio que pusesse em risco a alegria de viver dos 
homens e das mulheres. [...] esta é uma questão ética e política e 
não tecnológica. [...]. Assim como não posso usar minha liberdade de 
fazer coisas, [...] para esmagar a liberdade dos outros de fazer [...], 
assim também não poderia ser livre para usar os avanços científicos 
e tecnológicos que levam milhares de pessoas à desesperança. 
(FREIRE,1999; p.147) 
 

A sociedade necessita de sujeitos dispostos e determinados a 

mudarem conceitos e romperem barreiras impostas pelo sistema. Sujeitos capazes 

de reflexão e ação, e que não vêem com normalidade muitas crianças morrerem por 
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falta de uma simples vacina. Esclarecendo que: “Não se trata [...] de inibir a 

pesquisa e frear os avanços, mas de pô-los a serviço dos seres humanos.” (FREIRE, 

1999; p.148). A postura que o sujeito irá adotar diante do mundo que se apresenta 

contribui, ou não, para a liberdade de perseguir uma ética universal. 

 

 

 

CAPITULO 3 - CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E O PAPEL DA ESCOLA 

 

Na perspectiva de uma política educacional comprometida com os 

ideais de maioridade e autonomia do ser humano, o problema colocou-se, desde o 

início, no sentido de possibilitar uma profissionalização crescente das novas 

gerações, aliada com uma formação cultural ampla, que permitisse o 

desenvolvimento da diversidade de potencialidades e disposições humanas em suas 

mais diferentes direções. O iluminismo moderno foi unânime em reconhecer na 

educação uma possibilidade real do progresso da espécie humana. A constituição 

de uma sociedade livre, capaz de impulsionar o desenvolvimento das 

potencialidades individuais e coletivas, não poderia ser imaginada, e muito menos 

alcançada, sem a contribuição da educação. No entanto, este ideal democrático e 

humanizador de educação, do ponto de vista sócio-histórico, chocou-se com as 

demandas fixadas predominantemente pelas ideologias do mercado capitalista. Os 

tempos atuais, marcados por profundas transformações nas instituições de ensino, 

solidificam uma superficialidade na complicada temática educacional a favor de um 

mercado capitalista completamente diferente daquele do século XVIII, que apenas 

se encontrava no seu estado inicial de ascensão. 

A ciência moderna processada ao longo das transformações 

históricas evidenciou a dualidade do trabalho científico dentro do processo 

capitalista, que é o seu uso social e o seu uso material. Na sociedade atual, o 

processo de formação dos cidadãos deve estimular a capacidade de investigar a 

relação desta com a tecnologia e a sociedade. Uma vez que se propõe trabalhar na 

construção de conhecimento, a distribuição fragmentada de informações impede 

uma problematização e a abordagem de conceitos científicos vigora como algo para 

memorização. Não se criando um elo com a realidade do aluno, o conteúdo 

estudado é regido pelos critérios da educação tradicional mecanicista, onde as 
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regras e conceitos deverão ser armazenados sem, no entanto associar-se ao 

cotidiano. Ao desvincular a ciência da realidade imediata do aluno, o assunto pode 

ser tratado de modo superficial e nem ao menos ter questionado o papel social da 

mesma. 

Nesse sentido, Freire (1996, p.139) enfatiza que: “[...] o educador 

que respeita a leitura de mundo do educando, reconhece [...] o caráter histórico da 

curiosidade, desta forma, recusando a arrogância cientificista, assume a humildade 

crítica, própria da posição verdadeiramente científica”.  

Os conteúdos ensinados na escola devem possibilitar o 

conhecimento da realidade em que os educandos vivem e, a partir dela, levar ao 

conhecimento da realidade mais ampla, já que o termo “saber”, segundo Japiassu 

(1979; p.15) “tem hoje, por força das coisas e pela realidade do uso, um sentido bem 

mais amplo que o termo ciência.” Para que sejam atingidos os objetivos 

educacionais é importante que os conteúdos possam ser reconstruídos pelos 

próprios educandos que, assim, sentir-se-ão sujeitos da própria educação e estarão 

aprendendo a redescobrir e reconstruir a realidade e o mundo no qual vivem. 

Japiassu acrescenta que: 

 

[...] o objeto de uma disciplina não consiste apenas na matéria 
própria sobre a qual se aplica seu estudo, naquilo pelo que ela se 
interessa ou naquilo de que ela se ocupa, mas em sua intenção, seu 
desígnio ou seu objetivo, quer dizer, em sua finalidade, em sua 
destinação e em seu porquê. (JAPIASSU,1979, p.38) 

 

Considerando a perspectiva da aquisição do conhecimento pela 

classe popular, a proposta freireana irá contribuir no sentido de romper com o tabu 

criado em torno da ciência. Ela existe enquanto criação humana e pode sim ser 

compreendida, questionada e contestada. Mas para isso será necessário que 

“grande parte da população” que não tem acesso a uma educação emancipadora e 

libertadora, se aproprie dos conhecimentos sistematizados de forma crítica, partindo 

da sua realidade concreta. 

 

3.1  APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Para Luckesi e Passos (apud HEERDT, 2000; p.42), existem duas 

maneiras comuns de apropriação do conhecimento: a direta e a indireta. Na 
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apropriação direta, o indivíduo conhece a realidade mediante o contato direto com o 

mundo, sem alguém ou meio que lhe ensine. Já na forma indireta ou abstrata a 

apropriação do conhecimento se dá através de um mediador que apresenta sua 

realidade (livros, revistas, jornais, entre outros), que pode não ser necessariamente 

o real. A apropriação direta sugestivamente estabelece uma relação com o senso 

comum, visto que este apresenta um conhecimento adquirido na vida cotidiana, de 

nível superficial e vulgar. A pedagogia libertadora de Freire apóia-se em uma 

comunidade de vítimas oprimidas mergulhadas em uma cultura popular, com 

tradições religiosas, além de analfabetos, miseráveis.  

Embora o senso comum se caracterize pela falta de fundamentação, 

não deve ser menosprezado já que constitui a base do saber que, para Freire, se 

trata da leitura de mundo em um contexto imediato feito pelos grupos populares: 

 
[...] não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-
pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 
experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a 
compreensão de sua própria presença no mundo. E isso tudo vem 
explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura do 
mundo” que precede sempre a “leitura da palavra”. Se, de um lado, 
não posso me adaptar ou me “converter” ao saber ingênuo dos 
grupos populares, de outro, não posso, se realmente progressista, 
impor-lhes arrogantemente o meu saber como o verdadeiro. O 
diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a pensar sua 
história social como a experiência igualmente social de seus 
membros, vai revelando a necessidade de superar certos saberes 
que, desnudados, vão mostrando sua “incompetência” para explicar 
os fatos. (FREIRE, 1996; p.90,91) 

 

Existem várias formas de conhecimento e a explicação para fatos de 

uma mesma realidade é constituída por diferentes ângulos. O senso comum, assim 

como o conhecimento teológico/mítico, artístico, científico, filosófico e empírico são 

pontos de vista diversos de compreensão/explicação do mundo sem que isso 

implique maneiras desvinculadas do real. Como mencionado anteriormente o senso 

comum é o conhecimento adquirido na vida cotidiana, geralmente, resultado de 

repetidas experiências causais de erros e acertos. O conhecimento teológico e 

mítico, de um modo geral, procura apresentar respostas para questões que o ser 

humano não encontra através dos outros conhecimentos. O conhecimento artístico 

fornece a interpretação de uma realidade por meio da sensibilidade do artista que, 

consciente ou inconscientemente, podem transmitir uma verdade. De acordo com 
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Heerdt (2000, p.45,46), “[...] cada obra de arte é sempre perceptível com identidade 

própria, dando-lhe também componentes de manifestação dos sentimentos 

humanos, tais como: emoção, revolta, alegria, esperança.” 

Entre o conhecimento científico e o filosófico existe um 

distanciamento produzido pela especialização do conhecimento científico e nesse 

sentido a filosofia deverá resgatar seus pressupostos, emitindo juízos de valor, 

procurando significados mais profundos e considerando permanentemente o 

humano. Sob a influência da doutrina positivista, a ciência moderna adotou o 

princípio da verificação, segundo o qual só têm sentido as preposições que podem 

ser provadas através da experiência. E na concepção científica do mundo, o triunfo 

do racionalismo físico-matematizante deu lugar à linguagem física como linguagem-

básica de toda ciência. Foi com base nesse princípio que os positivistas reduziram 

toda expressão metafísica e teológica a um mero conjunto de emoções. 

A ciência existe enquanto produto do desejo humano e seu 

progresso se faz através da ruptura com o senso comum, quando ela cria seus 

próprios objetos. É onde deixa de ser contemplativa e torna-se ação, conferindo 

certa eficácia. Seu objeto é o universo material, e seu conhecimento é 

matematizado, quantificado e verificável. É característica de toda investigação 

científica a existência de um problema e o propósito é ampliar o campo do saber, 

resolvendo esse problema, ou seja, dando resposta a incógnitas. Não se deve cair 

no reducionismo de que ela lida apenas com argumentos a priori que não dependem 

da experiência. Seus conhecimentos só se tornam possíveis através da experiência 

e com isso podemos atribuí-la o caráter intencional. 

O papel social da ciência, sendo uma criação humana, deveria estar 

vinculado ao papel social do indivíduo, mas depara-se com um distanciamento 

quando esta se apresenta como algo de verdade indiscutível e incompreensível. Se 

apresentando desta forma, acaba por ser ensinada como dogma, adotando o caráter 

“religioso” do cientificismo com uma linguagem hermética e de difícil compreensão, 

contribuindo para que a massa popular se torne quase analfabeta em matéria de 

ciência. Até mesmo nos meios acadêmicos quase não é conhecida, justamente pela 

sua postura dogmática. 

 

 

3.2 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO POPULAR 
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A idéia da educação universal para todos como indicativo de 

progresso individual e coletivo é uma das linhas norteadoras da doutrina liberal. 

Dentro desse modelo de desenvolvimento, cuja premissa era de progresso e 

felicidade através de uma educação positiva orientada para um futuro de realizações 

plenas, é negado o conhecimento para um contingente de pessoas ora designado 

como “massa”. A percepção de um desenvolvimento gerador de desigualdades 

exige o entendimento do fator ou fatores que provocaram a grande lacuna entre 

segmentos de uma mesma sociedade.  

A compreensão envolve algumas considerações sobre a forma como 

a sociedade se apresenta. Ela pode ser de hierárquica e “fechada”, estruturada na 

concepção da desigualdade como elemento natural e caracterizada pela 

conservação do privilégio. Portanto, interessa desenvolver um sistema educacional 

para manter a situação como se encontra, separando os intelectuais dos não-

intelectuais através de uma educação diferenciada. E também poderá ser uma 

sociedade de classes que é teoricamente considerada aberta, uma vez que 

apresenta processos de mobilidade e ascensão social. Foi em meio a essas 

condições histórico-sociais em que vivia o Brasil na década de 60, que surge o 

pensamento de Freire. Apesar de reconhecer uma sociedade “fechada” 

representada pelos reacionários, havia também uma “aberta” e radical, que sugeria 

uma cultura em vias de libertação. Ele tinha em vista uma concepção de educação 

associando estudo, experiência de vida, trabalho, pedagogia e política em 

substituição ao modelo tradicional que pensava na educação como uma mera 

transmissão de conteúdos.    

Uma determinada época histórica é constituída por determinados 

valores na busca de objetivos plenos, que determinam a constante transformação da 

sociedade. Quando tais valores já não dão conta de atender aos anseios da 

população, tornam-se obsoletos. Daí, a necessidade de novos valores para que o 

povo continue sua busca, agora baseada nestes. A passagem do velho para o novo 

é um período denominado transição e depende do ontem para a construção de um 

novo amanhã, não devendo estar alheia a essa evolução. Com a ruptura da 

sociedade e sua entrada em transição, o povo, até então imerso no processo como 

mero espectador, emerge ingênuo e desorganizado exigindo um mecanismo que 

venha garantir sua participação no processo. Freire encontra na educação que tinha 
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em vista, o instrumento capaz de atuar na tomada de consciência e libertação. Em 

contraposição ao processo de libertação - entendido como conscientização para 

transformação da realidade - se agrupam forças reacionárias que se sentem 

ameaçadas em seus princípios. Eis um grande desafio. 

Outro grande desafio para a sociedade moderna é a escolarização 

da camada menos favorecida da população porque, além da alfabetização, envolve 

também a formação ética do ser na sua formação técnica e científica. Os países da 

América Latina com desenvolvimento tardio, como é o caso do Brasil, continuam 

perseguindo o ideal de uma escola pública, universal e gratuita que ofereça 

educação de qualidade. Acredita-se atualmente que a educação é um meio de 

ascensão. Se os materialmente desfavorecidos tiverem acesso e permanência 

garantidos na escola pública e utilizarem os conhecimentos construídos nela, 

certamente terão suas posições melhoradas. Nesse mundo globalizado e altamente 

tecnológico, a formação é que determina quais sujeitos serão capazes de se 

desenvolverem individual e coletivamente.  

Não se trata de atribuir responsabilidade a esta ou aquela classe 

social, mas outro fator que acentua as desigualdades na sociedade é a postura que 

adotam dentro do processo. Na relação entre a elite e a classe popular, ambas não 

se reconhecem como parte ativa e promovem a alienação, experimentando uma 

atitude passiva impedindo o reconhecimento da realidade tal como ela é. Na classe 

menos favorecida, a submissão ante o poder exacerbado gera acomodação, 

exigindo pouca criticidade. Chauí (1997; p.359) aborda nossa fragilidade, em um 

mundo onde tudo acontece por acidente, usando o exemplo do nosso nascimento 

como acaso de uma determinada época que impõe suas condições de maneira a 

nos promover o conformismo. Para a autora, o fato de nascermos em uma 

sociedade machista, racista e classista, não indica que teremos de permanecer 

apenas indignados e nada fazer, quando temos consciência disso. 

A educação como processo exclusivo de formação de uma elite, 

mostra um desinteresse pela educação popular mantendo a grande maioria da 

população em estado de analfabetismo e ignorância. É nesse contexto que a 

educação deve atuar como mediadora através de uma pedagogia dialética onde o 

educador comprometido com o ensino/aprendizagem não pode limitar-se a 

conscientizar dentro da sala de aula. Deverá aprender a se conscientizar com a 

massa. Mesmo que seja inviável reproduzir as propostas culturais e políticas dos 
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anos 60, é possível retomar seus fundamentos e encontrar alternativas válidas de 

inserção da sociedade brasileira no mundo de hoje, investindo em novos projetos de 

transformação social que ultrapassem o ceticismo passivo gerado pelo estado de 

coisas dominante.  

A comunidade que serve de base para a pedagogia libertadora de 

Freire, segundo o mesmo, são vítimas oprimidas, mergulhadas em uma cultura 

popular, com tradições religiosas, além de analfabetos, miseráveis. Tal afirmação 

permite delinear a identidade dos sujeitos pertencentes a esse grupo de pessoas, e 

ainda, examinar em quais circunstâncias a construção desta identidade se 

processou. A primeira possibilidade a ser considerada, diz respeito a condição de 

vítimas adotada por essa comunidade. Não estaria uma tendência a vitimar-se 

arraigada na cultura brasileira? É um fato que requer análise. Outra consideração 

relevante está ligada as tradições religiosas. Para compreendê-las é necessário uma 

abordagem da definição, pelo Positivismo, da existência de três estágios de 

desenvolvimento na história da humanidade. Heerdt (2000, p.255) elenca os 

estágios pelos quais o homem passa na forma de conceber a realidade:  teológico - 

onde a explicação da realidade se dá por meio de entidades superiores (os 

"deuses");  metafísico (uma espécie de meio-termo entre a teologia e a positividade) 

- no lugar dos deuses a explicação se dá através de forças imaginárias, e, 

finalmente o positivo (etapa final e definitiva) - não se busca mais o porquê das 

coisas, mas sim como as coisas se dão. Nesse estado a imaginação cede lugar à 

observação e busca-se apenas pelo concreto. Cabe ressaltar que, na concepção 

positivista o conhecimento metafísico e teológico é desprezado pela falta de 

verificação, já que a experiência sensível é o único meio capaz de produzir a 

verdadeira ciência a partir dos dados concretos (positivos). 

Partindo do pressuposto de que, atingindo o estágio positivo, a 

ciência traria progresso e felicidade para todos, a discrepância entre a camada 

popular e a elite intelectualizada permite algumas inferências. Considerando que o 

povo imerso nas tradições religiosas, continua oprimido e incapacitado de alcançar 

um padrão de vida de simples decência humana, faz todo sentido lançar questões 

para análise sobre as causas envolvidas. Não estaria a ciência gerando na camada 

pouco favorecida um ceticismo com relação às expectativas não correspondidas, 

levando essa camada a procurar recursos em outros conhecimentos? Ou, não teria 

a ciência progredido com uma velocidade acima das possibilidades com a qual 
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conduziria a sociedade, contribuindo para que a mesma permanecesse no estágio 

inicial? Nas duas hipóteses faltou uma educação que possibilitasse o avanço 

concomitante. Esse quadro representa mais que um desafio. É uma batalha que 

precisa ser travada considerando que estão envolvidas questões complexas e 

subjetivas. 

Vale salientar que não é o mérito da crença religiosa que está em 

questão, até porque Freire tinha uma motivação cristã e quando propõe o estudo 

daquilo que se apresenta ou se mostra, caracteriza-se um fenomenólogo. Aliás, 

dificilmente poderia situá-lo em uma única corrente filosófica. Apesar de não se 

considerar um marxista por uma questão de humildade, ao destacar o processo de 

análise do conhecimento dentro de um raciocínio dialético, sem nunca supor tal 

conhecimento como imutável e acabado o aproxima do materialismo dialético da 

filosofia marxista. É um existencialista quando toma por objeto de reflexão a 

existência concreta do homem e o considera como único responsável pelo seu 

destino. Sendo alguém, cuja visão de mundo confere grande importância aos seres 

humanos, a vida, a liberdade do indivíduo, a razão, as oportunidades e os direitos, o 

situará como um humanista. 

Dentro de sua concepção, a educação é possível para o homem 

porque este é e sabe-se inacabado, e uma resposta do homem temporal ao ser 

infinito que também se torna quando busca sua perfeição. Uma busca permanente 

que não apenas o libertará dos condicionamentos, mas promoverá uma libertação 

reconhecidamente histórica que fará do processo uma ação transformadora. E 

gradativamente modificando a si e ao mundo, o sujeito irá alcançando sua 

humanização. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação e não o objeto 

dela, porque ninguém educa ninguém e sim se educam mediados pelo mundo. Mas, 

diante da realidade que se mostra, Freire teme ser considerado utópico quando 

afirma: 

 
Às vezes, temo que algum leitor ou leitora, mesmo que ainda não 
totalmente convertido ao "pragmatismo" neoliberal mas por ele já 
tocado, diga que, sonhador, continuo a falar de uma educação de 
anjos e não de mulheres e homens. O que tenho dito até agora, 
porém, diz respeito radicalmente à natureza de mulheres e de 
homens. Natureza entendida como social e historicamente 
constituindo-se e não como um "apriori" da História. (FREIRE, 1996; 
p.36)  
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Considerando o homem de agora, comandado por uma força 

intelectual que manda em um tempo não ético, onde a tradição regula todos os 

relacionamentos de uns com outros e a ética é compreendida como obediência a 

essas tradições, seu temor encontra justificativa. Em contrapartida, para aqueles que 

um ensino libertador norteado pelos pressupostos freireanos é premissa romântica, 

é importante destacar as iniciativas de muitos educadores engajados nesse 

compromisso pedagógico. E como primeira etapa terá de ser vencida a má vontade 

dos que vêem na educação uma fonte de lucro e, por isso são contra a libertação do 

homem. Reforçando o que foi tratado até aqui em termos de educação, acrescenta-

se a contribuição de Nietzsche (1978), para o qual, “é preciso, sem dúvida”: 

 
[...] uma meditação totalmente insólita para desviar o olhar dos atuais 
estabelecimentos de educação e voltá-lo em direção a instituições 
completamente estranhas e de outra espécie, que talvez já a 
segunda ou terceira geração achará necessárias. [...] aquelas 
instituições ainda a serem inventadas teriam sem dúvida uma tarefa 
mais difícil [...] Mas a dificuldade está, para os homens, em 
desaprender e propor-se um novo alvo; e custará indizível esforço 
substituir os pensamentos fundamentais de nosso atual sistema de 
educação, que tem suas raízes na Idade Média e para o qual o 
erudito medieval é propriamente, o ideal da formação perfeita, por 
um novo pensamento fundamental. (NIETZSCHE, 1978; p.78) 
 

O progresso acelerado promoveu um enfraquecimento dos 

indivíduos mais vulneráveis e para estes, Nietzsche (1978; p.106) apresenta um 

ideal: “Quanto ao homem singular, a tarefa da educação é a seguinte: torná-lo tão 

firme e seguro que ele como um todo não possa mais ser desviado de sua rota.” 
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CAPÍTULO - 4- UMA EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE 

 

Todos nascem em uma sociedade, cujos valores já se encontram 

estabelecidos através de um conjunto de normas. Trata-se de uma vontade racional 

e objetiva que irá regular a vida social. É quando funda as instituições como 

reguladoras da vida coletiva onde todos obedecem aos mesmos costumes e 

simultaneamente interiorizam nos indivíduos de sua época. A sociedade é capaz da 

alienação através de valores constituídos por ela, que na verdade nem sempre são 

valores e sim suportes utilizados para perpetuação da condição existente. É da 

natureza do homem almejar a felicidade e o bem, daí quando fala-se em valores 

sociais,  remete-se às questões ligadas a conduta do indivíduo em que ética poderá 

ser concebida como educação moral do caráter. No entanto, em se tratando de 

valores morais a resultante dessa alienação é mais séria. Chauí (1997, p.355) 

adverte: “Em lugar de surgirem como expressão de finalidades propostas por uma 

vontade boa e virtuosa que deseja o bem, os valores e fins éticos surgem como 

regras e normas repressivas que devem controlar nossos desejos [...].”  

Postulando que a ética nasce do esforço de uma sociedade para 

inibir a violência, o surgimento dos fins éticos como regras repressoras de controle 

não seria outro cunho de violência? Diante dos valores impostos ao sujeito, a 

autonomia entendida como vontade livre não estaria se incompatibilizando com sua 

definição? Para Freire, o abandono de alguns valores e a aquisição de outros é 

necessário para que o homem possa ser sujeito de sua história. Mas que esse 

abandono não implique em esquecimento porque temos de saber o que fomos para 

saber o que seremos. 

A constatação da realidade tal como ela se apresenta, mediada pelo 

dialogo constante do sujeito consigo mesmo e com o mundo, possibilitará uma 

releitura dessa mesma realidade, agora tal como ela é. Mas, de nada adianta se o 

sujeito não se inserir no mundo de maneira critica, buscando uma práxis genuína de 

reflexão e ação, fazendo, aprendendo, transformando, de modo a superar a 

condição de opressor ou de oprimido. Freire fala sobre a dimensão da ação 

libertadora para os dominados em contraposição à classe dominante, para a qual a 

própria função mecânica e inconsciente se encarrega de manter a situação, 

enquanto os dominados carecem de inserção consciente e contínua na história. 

Considerado um educador voltado para o povo, Freire pregava um 
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ensino baseado no diálogo como exercício de busca a um conhecimento 

emancipador e libertador, onde a autonomia deve se relacionar com o processo de 

emancipação mediante uma práxis educativa que tem como objetivo libertar-se da 

opressão atuante na sociedade. A transformação começa a partir do educador e no 

repasse ao educando é que inicia a transformação coletiva. Desta feita, o homem 

descobre meios para a construção de uma nova realidade que irá possibilitar as 

mesmas condições que a classe dominante lhe impediu de obter. Freire fala do 

respeito à autonomia do educando que para o educador implica em ser o respeito 

que da mesma forma deve ter por si mesmo. A consciência de que somos seres 

inacabados nos torna seres éticos. Por isso: “O respeito à autonomia e à dignidade 

de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 

uns aos outros.” (FREIRE, 1999; p.66) O educando fazer-se sujeito, libertar-se, é o 

sentido maior do compromisso histórico que se tem com o homem. 

O mundo moderno é atravessado por uma profunda ambigüidade: 

deixa-se guiar pela idéia de liberdade, mas executa também uma constante ação de 

governo; pretende libertar o homem, a sociedade e a cultura de ordens e limites, 

fazendo viver de maneira plena esta liberdade, mas, ao mesmo tempo, tende a 

moldar completamente o indivíduo segundo modelos sociais de comportamento, 

tornando-o produtivo e integrado. Trata-se de uma oposição que faz da modernidade 

um processo dramático e inconcluso, dilacerado e dinâmico em seu próprio interior 

e, portanto, problemático e aberto. Tal afirmação permite, mesmo que de forma 

sucinta, a abordagem da questão da liberdade como princípio. 

 

4.1 IDEIA DE LIBERDADE  

 

Postulando que o homem para se tornar um ser histórico necessite 

de uma educação libertadora, remete a alguns conceitos de liberdade. Nietzsche 

(apud GHIRALDELLI,1996; p.98) diz que: “’os ‘fracos’, utilizando-se da astúcia da 

impotência, celebram essa liberdade e dizem mutuamente: não sejamos maus, 

sejamos outra coisa, sejamos bons”. E o autor vai mais além, ao comparar a falta de 

força do fraco à prudência primária dos insetos quando se fingem de mortos diante 

do perigo. A renúncia associada à falsa liberdade faz com que a maioria dos “fracos” 

e “oprimidos” enganem a si mesmos. 

Kant (apud ALMEIDA, 2007; p.36) irá dizer que é engano nos 
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consideramos sujeitos capazes de liberdade absoluta, pois tudo que existe está 

submetido à lei de causa e efeito, ou seja, o princípio do determinismo e não há 

como negar que o ser humano esteja preso a determinismos naturais, culturais, 

econômicos, emocionais, etc. Hippolyte Taine (apud ALMEIDA, id, p.36), francês, 

positivista, defendia a idéia de que somos determinados pelo momento, pelo meio e 

pela raça. 

Skinner e Watson (apud ALMEIDA, 2007, p.36), 

comportamentalistas contemporâneos, defendem a teoria de que o homem tem a 

ilusão de ser livre, mas na verdade desconhece as causas que atuam sobre ele. 

Piaget (apud ALMEIDA id.), cientista do desenvolvimento cognitivo, admite 

indiretamente os determinismos. Apesar da situação já estabelecida, o ser humano 

dotado da consciência de si e das causas, é capaz de realizar ação transformadora, 

através de um projeto próprio. Ou seja, a capacidade espontânea de observar e 

formular juízos – consciência moral – oferece ao homem a condição de escolher e a 

essa possibilidade de escolha dá-se o nome de liberdade. 

Para o determinismo absoluto, a liberdade inexistente, pois o homem 

é sempre determinado, quer pela natureza, quer pela cultura. As ações são 

causadas por fatores de antemão estabelecidos, e a liberdade é uma ilusão. Na 

liberdade absoluta, liberdade e humanidade se confundem. A liberdade moral de 

todo indivíduo o põe acima dos determinismos que não são negados, tampouco são 

entendidos como capazes de negar o escolher livre. Existe uma relação dialética 

entre determinismo e liberdade, pois sendo o homem determinado e livre ao mesmo 

tempo, não faz sentido pensar em liberdade ou determinismos absolutos. 

Em Freire, a liberdade é promovida pela educação a partir da 

transformação radical da realidade, para permitir que homens e mulheres sejam 

reconhecidos como sujeitos de sua história e não como objetos, porque a liberdade 

para criar e recriar faz do homem com sua humanidade, um participante cultural: 

"Assumirmo-nos como sujeitos e objetos da História nos torna seres da decisão, da 

ruptura. Seres éticos.” (FREIRE, 2001; p.40). Uma educação que se mostra 

autoritária, não leva em conta a cultura do aluno e não reconhece no educando um 

ser capaz de transformar o mundo. Trabalha sobre ele e não com ele, impondo-lhe 

uma ordem a qual ele se acomoda. Na educação imposta com conteúdos para 

memorização, o sujeito fica desprovido do pensar autêntico que é próprio de quem 

incorpora as fórmulas e não simplesmente as guarda: “Não as incorpora porque a 



 40

incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de 

recriação e de procura. Exige reinvenção.” (FREIRE, 2001; p. 104). 

As suas idéias pedagógicas fundamentam-se no fato de que o ser 

humano é inconcluso, temporal, finito e um sujeito histórico que busca o saber, o 

conhecimento e o seu aprimoramento, e na medida em que emerge liberta-se e 

transcende o espaço e o tempo. O não reconhecimento do indivíduo na sua 

condição de sujeito histórico implica na negação da sua própria existência, que irá 

por sua vez repercutir no comportamento que esse indivíduo irá adotar perante a 

sociedade. Freire (1996; p.93) destaca o sentimento de culpa e dor expressado por 

muitos quando o assunto é pobreza, e assumem uma máxima culpa pelo seu 

fracasso. O postulado liberal de individualismo incutiu em suas mentes a 

responsabilidade pelo sucesso/fracasso, evidenciando o “ter” em detrimento ao 

“ser”, anulando a solidariedade inerente ao ser humano.  

 

4.2  CONTRIBUIÇÔES DA FILOSOFIA PARA A CIÊNCIA E A EDUCAÇÃO 

 

Para Bachelard (apud JAPIASSU, 1979; p.66), “as ciências nascem 

e evoluem em circunstâncias históricas bem determinadas.” Por isso um estudo 

crítico permitirá o levantamento da questão sobre a sua relação com a sociedade. A 

ciência construída segundo o modelo da física acarreta sua redução a propriedades 

numéricas e demonstrações geométricas, mas historicamente comprovou-se que a 

matemática tendo se ampliado fez da geometria um campo estreito de sua atuação. 

Ademais, é importante ressaltar que nem todo conhecimento científico pode ser 

matematizado, portanto, a filosofia deve ultrapassar os limites da ciência com seu 

campo operativo e sua comprovação concreta, para compreender a realidade em 

sua totalidade, no objetivo de superar a fragmentação do real, possibilitando ao 

homem o resgate de sua integridade. “Devemos passar por ela para agirmos sobre o 

mundo e podermos transformá-lo.” (JAPIASSU, 1979; p.69-70). 

Segundo Reale/Antiseri (1991; p.1010-1017 passim), Bachelard 

(1884-1962) contrário aos positivistas, não alimenta preconceitos antimetafísicos 

apesar de combater a filosofia dos filósofos e parece considerar a filosofia sempre 

atrasada em relação às mudanças do saber científico quando afirma que: “a ciência 

não tem a filosofia que merece”. Não vê a metafísica como indiferente para a 

ciência, propunha uma filosofia aberta, inserida nas práticas científicas. Que o 
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filósofo fosse antes um cientista e ao invés de julgar tais práticas do exterior, 

penetrasse nessas mesmas práticas em uma filosofia fundada para contrapor a dos 

filósofos, caracterizada pelo fechamento e pela imobilidade, e a produzida pela 

ciência, com seu caráter descentralizado e sem unidade. Entende que na prática da 

pesquisa científica, assim como na própria história da ciência não se deve trabalhar 

com o absoluto fornecido pelo dado imediato. Toda ideia e todo dado científico é 

resultante de longo trabalho e ainda que difíceis, muitos obstáculos devem ser 

removidos, a começar pela falta de problematização dos dados, já que os 

verdadeiros obstáculos não estão nos conhecimentos do senso comum e sim,  no 

fato de que um pensamento científico é concebido como um sistema acabado de 

dogmas evidentes.  

A validez da ciência é garantida pela reflexão filosófica, sendo 

assim, não há de fato uma separação entre ambas. “A filosofia é movimento, pois o 

mundo é movimento: a tese e a antítese serão superadas pela síntese, a qual, por 

sua vez, será nova tese, e assim por diante [...]” (HEERDT, 2000; p.48). Nesse 

sentido, sem a filosofia não teria o porquê da ciência, pois não haveriam meios para 

justificá-la. Por outro lado, sem a ciência, a filosofia não passaria de um discurso 

sem fundamento. Diante dessas possibilidades é relevante a compreensão de que a 

ciência não é o paradoxo da filosofia, mas antes está fundada nela. Fica claro que: 

 

[...], temos que tomar a totalidade da ciência mais a filosofia para que 
tenhamos um real saber, um saber que satisfaça todas as exigências 
de um verdadeiro saber, algo que tenha ao mesmo tempo um 
conteúdo e um fundamento. [...] garantir a unidade de nosso saber 
no momento mesmo em que essa unidade cinde em duas direções 
aparentemente irreconciliáveis. (LADRIÈRE, 1978; p.42)  

 

Esse movimento Freire considera essencial para romper com a 

alienação provocada pela cultura de dominação e a educação bancária, que no 

processo de domesticação, transformam o indivíduo em um membro disciplinado no 

sistema que oprime, sem que o mesmo tenha consciência de seu papel enquanto 

sujeito histórico.  

A filosofia desde sua origem se deparou com a necessidade de 

ampliar o acesso à educação de camadas cada vez mais extensas da sociedade, o 

que tem levantado questões sobre sua contribuição na formação escolar que, em 

certo sentido, conduzem à reflexão acerca do seu papel na modernidade. Dada a 
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importância dos intelectuais na educação, já que estimulam a reflexão, os 

constantes questionamentos por parte daqueles que detêm o poder, denotam uma 

preocupação justificada pelo medo que se tem de um sujeito crítico-reflexivo. Deste 

modo, o filósofo é um homem considerado perigoso. Perigoso porque o filósofo 

convida a refletir e, a reflexão é temida e encontra resistência em uma cultura que 

não quer tomar consciência de si mesma. E também: 

 

O pensar filosófico tem um duplo inconveniente: de um lado, ele nos 
ensina a criticar (não rejeitar, mas passar ao crivo, examinar) as 
opiniões recebidas ou impostas, as tradições transmitidas, as idéias 
admitidas; de outro, ensina-nos a ultrapassar o conformismo e o não-
conformismo em vista de uma coerência sempre maior do 
pensamento e da ação. (JAPIASSU, 1979; p.162)  

 

A educação se encontra sob a responsabilidade do Estado que 

professa uma contemplação da liberdade filosófica - na verdade não é liberdade - e 

este representando uma elite dominante, para a filosofia constitui-se um grande 

desafio responder os problemas construídos pela civilização moderna. Aos poucos, 

outros campos foram interferindo na sua área de atuação sem um conhecimento 

verdadeiramente válido. Primeiro as ciências naturais com uma filosofia sem 

conteúdo pretendendo fornecer uma concepção de homem sem saber o que ele 

realmente é; depois as ciências humanas que, preocupadas em estabelecer sua 

cientificidade, nem sabem e nem querem saber o que é o homem. Diante da 

fragmentação dos campos científicos, cada qual operando segundo métodos 

próprios, o saber sobre o homem continua sem significação. Neste sentido cabe ao 

filósofo resgatar os fundamentos de uma filosofia aberta, sem dogmas acabados e 

que institua a tarefa de reflexão propondo objetivos ao homem da ciência e ao da 

vida cotidiana. (JAPIASSU, 1979; p. 161-166 passim) 

Na concepção de Freire, alunos e professores estão envolvidos no 

processo da construção do conhecimento numa dimensão crítica e criativa, onde 

todos ensinam e todos aprendem um modo criador e recriador ligados às próprias 

existências e origens culturais. Essa criação e recriação Freire denomina estética, 

onde tanto educador quanto educandos percebem suas realidades criticamente e 

criam conhecimento por intermédio do diálogo, sendo este imprescindível na luta por 

uma educação genuína. É um compromisso com o outro, que implica no 

reconhecimento do outro, e é este reconhecimento que permite ao educador e 
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educando mostrarem-se verdadeiramente mais transparentes, mais críticos, cada 

um defendendo seu ponto de vista e apresentando outras possibilidades enquanto 

ensina e/ou aprende. Também vem a ser uma exigência da realidade, que possibilita 

a comunicação e permite ultrapassar o conhecimento adquirido e vivido.  Segundo 

Freire, é uma relação horizontal que se nutre de amor, humildade, esperança, fé e 

confiança. Nesta relação dialógica, ensinar e aprender são possíveis quando "o 

pensamento crítico do educador ou educadora se entrega à curiosidade do 

educando". “(...) Mas, para isso o diálogo não pode transformar-se num bate-papo 

desobrigado que caminhe ao gosto do acaso entre professores ou professoras e 

educandos.” (FREIRE, 2002; p. 118). 

Nietzsche (1978; p.93) aponta uma prática comum que é partir do 

homem do presente e, através de sua análise, acreditar ter chegado ao seu 

entendimento e ao entendimento do mundo. Essa perspectiva parece negar a 

historicidade do homem e também considerar os acontecimentos como tendências 

naturais. Na teoria e prática de Freire, o sujeito carece de um pensar histórico para 

aprender o que veio a ser. O homem que hoje se constitui um indivíduo moderno, 

necessita do entendimento do passado para conduzir sua trajetória rumo à 

emancipação, destacando que a educação emancipadora e autônoma mantêm um 

diálogo abrangente com todas as áreas do conhecimento e atua como método que 

permite que o processo pedagógico vá se efetuando como progressiva tomada de 

consciência, ultrapassando a vida escolar. Nessa formação para a vida, a filosofia no 

seu conceito de amor a verdade parece fazer todo o sentido na educação. Bachelard 

(apud JAPIASSU,1979; p.70) concorda que: “‘Uma cultura bloqueada num tempo 

escolar é a negação mesma da cultura científica’.” 

Os pressupostos filosóficos de Freire demonstram um forte apelo ao 

resgate de elementos subjetivos, sem que para isso o sujeito abandone sua 

capacidade de intervir no mundo com o uso da razão. Chauí (1997; p.58-59, passim) 

contribui para o entendimento da palavra. De acordo com a autora, razão origina-se 

do termo latino ratio e da palavra grega logos, que por sua vez derivam de dois 

verbos com sentidos parecidos em latim e em grego. Logos, do verbo leigein, quer 

dizer: contar, reunir, juntar, calcular. Ratio, do verbo reor, quer dizer: contar, reunir, 

medir, juntar, separar, calcular. Quando desenvolvemos atividades como as 

mencionadas, o fazemos de modo ordenado. Dessa forma, na origem da palavra, 

razão é capacidade intelectual para pensar e expressar-se de forma clara e também 
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organizar a realidade de modo coerente. Nas ciências, a razão é colocada como 

capacidade puramente intelectual para alcançar o conhecimento verdadeiro da 

natureza e sociedade com a capacidade de aumentar suas aquisições no decorrer 

do tempo. Na filosofia é o nome dado à consciência intelectual e moral.  

Cada sociedade institui uma moral, isto é, valores e obrigações que 

regulam a conduta de seus membros. Esse conjunto de costumes é que vai enunciar 

quais comportamentos deve-se ter para alcançar a felicidade. Do ponto de vista dos 

valores vai exprimir o que a sociedade considera ser o bem ou o mal, o certo ou 

errado, e para a realização dos fins utilizará apenas os meios que possam ser 

justificados. Uma relação entre meios e fins dão a ideia de que a pessoa necessita 

de uma educação para os valores morais. Mas, como relacionar a moral com a 

educação e a filosofia? Primeiro, a existência da moral não significa a presença de 

uma reflexão que problematize e discuta a significação dos valores; segundo, a 

educação para valores não é indicativo do alcance da felicidade. E finalizando, a 

filosofia, para a qual a moral é uma construção individual e coletiva porque 

pressupõe uma práxis. Nesse sentido a educação para a consciência intelectual e 

moral irá proporcionar ao sujeito a liberdade para autodeterminar-se.  

Articular a história com o pensar filosófico e ir a essa mesma história 

mantendo o vinculo com questões atuais da sociedade - com o sentido do bem 

comum e da vida humana e social - através do diálogo com outras áreas do 

conhecimento e ainda exercendo sua autonomia, é a grande função da filosofia na 

educação. Tal entendimento parece sugerir uma unidade capaz de reescrever a 

realidade fragmentada pelo poder dominante, a quem interessa manter a classe 

popular dividida. Por isso, a formação deve primeiramente vencer a ideologia 

autoritária que, uma vez instalada, faz com que homens e mulheres percam a 

liberdade e junto, a natureza indagadora e inquieta de um espírito crítico. Como 

professor, Freire fala do dever de estar advertido quanto ao poder do discurso 

ideológico:  

 

No fundo, a ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O 
discurso ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir 
a curiosidade, de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, dos 
acontecimentos.(FREIRE, 1996;p.132)  
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A formação de eruditos nunca foi preocupação de Freire. Como um 

verdadeiro filósofo, ele olha para as coisas com amor, querendo penetrar nelas 

profundamente para resolver questões distorcidas, e isso é prenúncio de grandeza. 

Daí a grandeza de sentimento com “que um homem diz a seus semelhantes: - 

Cuidai vós de mim, pois tenho algo melhor a fazer, ou seja, cuidar de vós” – 

(NIETZSCHE, 1978; p.79) - remete a Platão para quem cuja expressão não causaria 

estranheza e, somente aqueles com a natureza como de Platão seriam capazes de 

justificá-la. Só que para tais o Estado não mostra favor porque tem medo – o que 

pode justificar o exílio de Freire - na verdade ele tem medo da filosofia em geral, por 

isso tentará atrair para si o maior número possível de filósofos para dar a impressão 

de ter a filosofia do seu lado e irá excluir e tratar como inimigo todo aquele que 

perseguir a verdade.  

Dono de uma consciência socialista, dotado de razão e sabedoria 

singular, faz de Freire um educador completo e com a autoridade de quem conheceu 

de perto a educação bancária, concorda que a superação da alienação humana só 

será possível com a educação crítica do sujeito. Fala da educação que serve ao 

opressor, promovida por aqueles que negam a pedagogia libertadora, mas que 

através da propaganda pregam o inverso. Acredita que a educação não transforma o 

mundo, ela transforma o homem e o homem é quem vai transformar o mundo.  

É relevante fomentar uma luta que despreze o uso da violência, 

tendo em vista a necessidade do conhecimento genuíno, aliado a uma tomada de 

consciência. Para o processo libertador necessita-se de uma educação libertadora 

com política emancipatória, no objetivo de vencer o poder verticalizado. O ceticismo 

desenvolverá um espírito investigador e a educação levará o sujeito, desta vez 

transformado, a superar a coisificação e recuperar a condição de pessoa. Sabe-se 

que  a escola é um espaço de discurso ideológico, mas pode também desenvolver 

um discurso contra-ideológico no sentido de descortinar as explicações aparentes 

que para Severino (1986)  

 
Sem dúvida, o funcionamento ideológico, no sentido de 
mascaramento, é mais mecânico, mais automático, dotado de certa 
espontaneidade. Já o funcionamento contra-ideologizante pressupõe 
um esforço contra a inércia e [...] a exigência de um esforço crítico de 
uma consciência reflexa. (SEVERINO, 1986; p.97)  
 

Destacando a importância da educação, o autor irá dizer na 
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sequência (p.97) que: “ela pode [..] ser elemento gerador de novas formas de 

concepções do mundo capazes de contraporem-se à concepção do mundo 

dominante.” 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A modernidade, se entendida como uma visão de mundo 

relacionada ao desenvolvimento do capitalismo faz do efêmero e fugaz um conceito 

muito aplicável à nossa época, onde tudo passa rápido. Na rapidez da comunicação, 

da produção industrial em massa, da globalização e do próprio capitalismo que se 

auto-consome, verificamos que praticamente tudo vira mercadoria e é justamente 

neste processo que nos é ensinado através da ideologia predominantemente 

capitalista que tudo que é antigo não serve mais. Apesar da existência de uma 

sociedade aberta, há muito a ser feito para que aconteça a passagem da 

ingenuidade à criticidade. A proposta de uma educação libertadora e dialógica 

voltada à classe popular encontra relevância na sociedade atual, tendo em vista que 

a mesma ainda conserva em sua estrutura resquícios de uma relação antagônica 

marcada pelo mutismo. 

É dentro deste cenário que a escola precisa atuar com novos 

desafios aos educadores. Freire destaca a necessidade de uma ética para a 

diversidade e reafirma a necessidade do respeito com a nossa sociedade e com a 

coisa pública. Uma sociedade deve educar o ser humano a ser capaz de ouvir, de 

prestar atenção ao diferente, de despertar sensações e sentimentos, e de respeitar. 

É neste sentido que o autor aponta a ética muito ligada à estética, onde a coerência 

do profissional em sua prática educativa implica no respeito para com as diferenças 

do educando, a sua identidade cultural e a sua criatividade, lembrando que na 

pluralidade do mundo, o homem tem sua própria singularidade. 

Analisando todos os segmentos alcançados pela ciência na 

atualidade percebemos que, na medida em que são estabelecidos novos rumos para 

as pesquisas, a comunidade escolar repensa constantemente seu papel pedagógico 

e sua função social, para tentar acompanhar tais evoluções. A ética e a estética 
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pressupõem uma mudança para enriquecer conceitos já estabelecidos, mas também 

para introduzir os novos que respondem a uma nova relação estética com a 

realidade. Este pensamento de Freire mostra que a busca do novo não significa o 

abandono total do velho. O movimento em direção ao novo poderá ser feito, 

resgatando os aspectos positivos do velho e, para que isso seja de fato significativo, 

a ação de mudança deverá estar associada com o querer, com a intencionalidade e 

também com a vontade do querer fazer. 

O que vem a ser estética? Etimologicamente é uma palavra de 

origem grega que significa sensação e está vinculada a arte enquanto modalidade 

de conhecimento e de visão de mundo, que por sua vez são determinadas por 

situações históricas vividas por diferentes sociedades, em diferentes tempos e 

localidades. A sociedade atual é caracterizada pela efemeridade dos produtos, 

influência dos meios de comunicação de massa, globalização entre outros, fazendo 

surgir uma estética adequada a essas condições. Enquanto reflexão filosófica, busca 

compreender com a arte, as nossas relações com o mundo sensível e o que as 

representações dizem sobre o homem.  Dentro da perspectiva filosófica, a estética 

não se comporta como discussão de preferências e, portanto, não é ela quem vai 

determinar o que deve ser apreciado. 

Para Freire, o ato de conhecer, criar e recriar objetos faz da 

educação uma arte que, em suas diversas atividades, desperta nos alunos novos 

valores desenvolvendo o sentido de apreciação artística do mundo estabelecendo 

interações através de diferentes linguagens. A educação é simultaneamente teoria e 

prática, um ato político, ético e estético. Tudo que faz parte do espaço escolar 

participa da natureza estética do ato do conhecimento, do seu impacto sobre a 

formação dos estudantes através do ensino.  

A educação deve ter uma visão global do aluno, com sentimentos e 

emoções, tornando relevante o estudo das dimensões ética e estética, que na  

prática e teoria freireana, são fundamentadas e inspiradas na relação "homem-no-

mundo", ou seja, estar no mundo e ser capaz de se relacionar com as pessoas e 

com a sociedade, entendendo que a beleza não é privilégio de uma classe, mas 

uma construção compartilhada por todos. Julgando por estética a capacidade de 

mover atitudes para criar e recriar o mundo por meio de experiências, Freire aponta 

caminhos a serem percorridos na educação em busca de sujeitos conscientes de 

seu papel numa sociedade democrática. Concorda que o ato de conhecimento é um 
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exercício estético dentro do processo educacional que é, necessariamente, um 

processo artístico. O professor é um artista quando cria e recria conhecimentos 

compartilhados com os alunos. Neste sentido a estética é da natureza da educação. 

As suas idéias pedagógicas fundamentam-se no fato de que o ser humano é 

inconcluso, temporal, finito e um sujeito histórico que busca o saber, o conhecimento 

e o seu aprimoramento, e na medida em que emerge liberta-se e transcende o 

espaço e o tempo.  

Freire critica severamente a ética em que se leva em conta apenas 

os próprios interesses, conduzindo ao individualismo, negando a ética universal, 

vinculada à humanização, preocupada com interesses e bens coletivos. A classe de 

homens privilegiados, em nome da objetividade científica, quer conhecer as 

mudanças para retê-la, mantendo assim o homem comum marginalizado. Sem 

direito de participação política na verticalização do poder, constantemente 

submetido, destituído de qualquer opção é obrigado a se calar diante do menor 

esboço de reação. Por isso mesmo que mudar é difícil, porque não envolve apenas 

o sujeito que muda, mas também o outro. 

Daí que toda mudança é um conflito, é uma luta, porque quem 

muda, é considerado subversivo. Por essa questão surpreende e, constantemente, 

passa a ser alvo de críticas e até de punições. Não há facilidades para quem se 

lança ao desafio da mudança. Terá de suportar as pressões. Certamente este é o 

preço a ser pago pela ousadia de ser diferente. Por causa disto, muitos desistem. É 

que, de um modo geral, não estamos habituados a pagar o preço da desobediência. 

Estar engajado na luta por uma educação que possa garantir a liberdade 

legitimamente conquistada pode implicar em renúncias e batalhas a serem travadas 

com um sistema regido pelo princípio do lucro. Aliás, não apenas com o sistema, 

mas consigo mesmo no objetivo de vencer o egoísmo acentuado com o modo de ser 

moderno.  

Preocupado com a formação integral dos alunos, Freire considera o 

ato de ensinar, aprender e conhecer um caminho árduo, difícil, mas muito prazeroso 

e para tanto cabe juntar conhecimento e ação. A escola não deve reduzir a 

educação à mera descrição de conceitos em torno dos conteúdos memorizados 

mecanicamente pelos alunos. É preciso descortinar as diferenças culturais e sociais, 

descobrir e sentir a alegria de buscar o conhecimento, a curiosidade de aprender a 

aprender, porque educar é formar, incluindo, necessariamente, a formação moral do 
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educando.  

O compromisso do educador com a sociedade e consigo mesmo, é 

fundamental para que possa ser capaz de atuar, refletir, criar e transformar a 

realidade. Junto à competência e ao comprometimento profissional, há ainda que 

destacar a necessidade do educador viver intensamente sua prática educativa, que 

será oportunizada também, por meio da coerência de suas atitudes e de seus 

valores. O respeito é uma condição indispensável aos fundamentos de uma escola e 

de uma sociedade democrática. Só assim, pode-se falar em princípios, valores e 

mudanças. Mas, para que aconteça essa passagem, é necessária uma rigorosa 

formação ética ao lado sempre da estética. “Decência e boniteza de mãos dadas", 

compreendendo que, “[...] a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho 

rigoroso de decência e de pureza.” (FREIRE, 1996; p.36).  

O educador, que é consciente de seu papel formador, respeita a 

natureza do ser humano e trabalha os conteúdos levando em conta, e 

principalmente, respeitando a formação moral do educando. Por isso o ato de 

educar é sempre um ato ético e não há como fugir de decisões éticas. O aspecto 

relevante da pedagogia de Freire é a relação das experiências existenciais e 

culturais com a produção do conhecimento mediada pelo diálogo. É evidente a 

importância e abrangência das propostas do autor por uma educação contra a 

dominação, que ofereça suporte para o confronto de ideias e valores que orientam 

as discussões, sobre o ensino. Para ele, a formação integral acontece na educação, 

mais precisamente na sala de aula, quando a sociedade, a escola, professor e aluno 

lutam por uma educação transformadora, conscientizadora e libertadora. 
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