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RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo apontar o papel do diálogo na transformacão da 
sociedade. O diálogo pode auxiliar os sujeitos a serem mais humanos, a confiarem 
no outro, dentro da educação pautada na concepção Freireana. Colocaremos as 
características do diálogo e seu papel integrador e democrático. O diálogo é oposto 
à educação bancária, porque esta última não liberta, não instiga e não permite que o 
educando se expresse, que adquira confiança nem que se comunique de forma 
democrática e esclarescedora. A prática educativa deve ser dialógica, deve ter amor 
e esperança e, deve permitir o crescimento e a libertação. A liberdade, a autonomia 
e o diálogo auxiliam na conquista da cidadania. A educação dialógica é 
humanizadora, porque dignifica e respeita a condição humana. Educar é formar 
pessoas críticas e prontas para lutar contra as adversidades, com esperança no 
futuro. Esse trabalho é um pequeno ensaio sobre o diálogo que humaniza, liberta e 
traz a autonomia ao ser humano consciente de suas relações e ações no e com o 
mundo. 

 
Palavras-Chave: Educação. Diálogo. Humanização.Libertação. 
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“Como professor devo saber 
que sem a curiosidade que 
me move, que me inquieta, 

que me insere na busca, 
não aprendo nem ensino”. 

(PAULO FREIRE) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Trabalho de Conclusão de curso, titulado “O papel humanizador 

do diálogo na concepção de Paulo Freire” tem o objetivo de fazer uma reflexão 

filosófica sobre o papel do diálogo em Paulo Freire. Que tem implicâncias 

humanizadoras e permite o desenvolvimento social, auxiliando o sujeito na 

conscientização e posteriormente sua libertação. 

No decorrer da pesquisa fui compreendendo a relevância de Paulo 

Freire como educador, o exemplo e o legado que deixa aos educadores, os 

auxiliando na forma de ensinar e de como melhorar suas práticas educativas. A 

educação para Freire mantém momentos prazerosos, de indagação, de 

questionamentos, de inquietações, oportunizando o diálogo com amor e respeito. 

Ela ajuda vencermos as imposições da educação tradicional, bancária que em nada 

auxilia o educando no processo de ensino e aprendizagem. A proposta é evitar uma 

educação passiva ou inconsciente, onde o sujeito não reflete e não tem nenhuma 

oportunidade de mudança.  

No contexto da educação bancária, qualquer realidade desses 

indivíduos, estará fadada a mesmice, ou a desumanização. A educação deve dar o 

direito de sonhar, de tentar vencer as adversidades do seu cotidiano, 

compreendendo sua condição de existir neste mundo. O educando deve ver sua 

importância no meio e no contexto em que vive a cada dia para se tornar uma 

pessoa melhor, o “ser mais”, reconhecendo que não nascemos prontos, porque 

somos  seres inacabados, que a cada dia buscamos nos aprimorarmos. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma produção muito 

importante na vida acadêmica, por isso ela deve ser um passo à frente para a 

formação profissional e deve tentar deixar uma contribuição social. O tema “O papel 

humanizador do Diálogo na concepção de Paulo Freire”, me intrigou devido à 

dificuldade que o diálogo proposto por ele não ser encontrado dentro do contexto 

escolar. E no intuito de refletir sobre o tema que acredito que serão importantes para 

minha formação e para levantar problemas relevantes na educação. O trabalho 
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deseja ser uma breve contribuição para os futuros interessados no tema, buscando 

novos motivos para pesquisas e considerações posteriores. 

Contribuíram para a produção deste trabalho, alguns livros de Paulo 

Freire, como Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, Educação como 

Prática da Liberdade, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, assim como 

artigos que tratam do diálogo na concepção freireana. Foram fichados os livros em 

forma de resumo, destacando suas principais contribuições para o tema. As leituras 

que são de fácil entendimento em um primeiro momento, voltam de forma mais 

complexa, e a cada releitura surgem novos entendimentos que outrora passara 

despercebido. Os termos utilizados pelo autor, que são usados ao longo da 

graduação nas rodas de conversas do projeto de ensino e Grupos de Estudos: O 

Legado de Paulo Freire: contribuições para as discussões sobre o pensamento 

filosófico e a educação no Brasil, que participei desde o primeiro ano de graduação, 

em 2009 com o professor Gilmar Aparecido Altran, e também em muitos textos, nos 

estudos, estágios que orientaram a nossa chegada até aqui.  

No primeiro capítulo, retratamos as crises na humanização, a forma 

como cidadãos precisam se reconhecer como seres políticos, para vencer as 

injustiças, as opressões, tornando-se um ser de relações, livre, comunicativo, que 

rejeita a manipulação, e se desperte de sua ingenuidade. Tratamos ainda de como a 

educação precisa rever suas propostas político-pedagógicas, de forma a oportunizar 

uma educação que não desumaniza, através do conhecimento de sua importância, 

de sua existência, do contexto social, como ser dialógico. 

No Segundo capítulo ressaltamos os fatores que impedem o diálogo, 

sendo um deles a educação bancária, como o educador, pode ou não reproduzir 

este modelo de educação. Nesta concepção, os alunos, se tornam caixas, onde 

servem de depósitos de conteúdos ou informações, em contrapartida trazemos as 

contribuições do diálogo, mostrando a educação problematizadora, e que através da 

dialogicidade, da conscientização, os indivíduos podem se libertar, de suas 

condições de opressão e serem  pessoas melhores. 

No terceiro capítulo buscamos mostrar como o educador pode 

ensinar com ética, respeito, e com propósitos específicos como autonomia, 

emancipação humana, onde educandos e educadores ser respeitem numa relação 
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de confiança, esperança e amor, onde ambos, seguem, aprendendo e ensinando, a 

partir das trocas de experiências, sejam culturais, econômicas ou sociais. 

É nessa perspectiva de querer entender os benefícios do diálogo 

enquanto humano que desenvolvi este trabalho. Sem a pretensão de oferecer todas 

as respostas, mas de fazer uma reflexão sobre como a dialogicidade na educação e 

contribui nessa transformação social dos indivíduos. 
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“Somente o diálogo, que implica 
um pensar crítico, é capaz, 

também, de gerá-lo. Sem ele não 
há comunicação e sem esta 

não há verdadeira educação".  

(PAULO FREIRE) 
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1 CRISES NA HUMANIZAÇÃO E A RELAÇÃO OPRESSOR/OPRIMIDO 

 

 

Vivemos em uma sociedade que possui em todo momento acesso a 

muitas informações, e até mesmo em tempo real. Porém, apesar desse enorme 

número de informações, poucos usufruem delas como benefícios para si mesmo. 

Assim, mesmo no meio de tanta informação, de propaganda e tanto incentivo à 

escolaridade, possuímos ainda no Brasil um número bastante expressivo de 

analfabetos.  

Esta situação é muito preocupante, e a condição dos analfabetos é 

sofrida. Os analfabetos são marginalizados, lidam com o preconceito e ainda não 

contam com os meios necessários para poder exercer sua cidadania plena. Porém, 

os analfabetos tem valor e são lembrados em período eleitoral, eles têm um valor de 

uso, enquanto são úteis para esse processo. Estas pessoas são conhecidas como 

ignorantes e inconscientes, porque são facilmente induzidas por um discurso. 

 

Através da manipulação, as elites dominadoras vão tentando 
conformar as massas populares a seus objetivos. E quanto mais 
imaturas, politicamente, estejam elas (rurais ou urbanas), tanto mais 
facilmente se deixam manipular pelas elites dominadoras que não 
podem querer que se esgote seu poder (FREIRE, 1987, p. 144). 

 

A ingenuidade e a boa fé daqueles que se deixam manipular em 

consequência de sua imaturidade política é muitas vezes produto de seu 

analfabetismo. Desta maneira, os analfabetos muitas vezes excluídos, são 

manipulados e convertidos em objetos, somente com valor de uso para diferentes 

interesses das elites políticas, que controlam, dominam e manipulam as massas 

menos favorecidas. 

 O ser humano precisa superar essa visão de objeto que lhes são 

reduzidos. É muito importante  que as pessoas com menores condições financeiras 

e culturais, também lutem pelos seus direitos, não somente reivindicando melhorias 

em ano eleitoral, mas entendendo que o voto consciente, pode trazer mudanças e 
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benfeitorias. A população deve conhecer seus direitos, para que possa usufruir 

deles. 

Os analfabetos enfrentam até hoje uma grande dificuldade quanto ás 

suas condições de frequentar uma sala de aula, até mesmo na educação de jovens 

e adultos,e por maiores que sejam os incentivos e projetos em andamento,não se 

tem garantia de permanência dos mesmos. Se essas pessoas que muitas vezes são 

menos favorecidas, já estão inseridos no mercado de trabalho, o sistema requer de 

forma geral, que os empregados sejam pessoas dóceis que não reclamem que 

aceitem ordens e que, mesmo expostas a uma jornada de trabalho de muitas horas 

e com baixa remuneração, acreditam estar bem. O que é uma forma de exploração, 

que não possibilita nada mais, além de trabalhar, ficando sem opção de crescimento 

social, cultural, nem econômico. A escolarização, ou a vida cultural e familiar ficam 

desprezadas, não tendo opções.  

 

A invasão cultural tem uma dupla face. De um lado, é já dominação; 
de outro, é a tática de dominação. Na verdade, toda dominação 
implica uma invasão, não apenas física, visível, mas ás vezes 
camuflada, em que o invasor se apresenta como se fosse amigo que 
ajuda. No fundo, invasão é uma forma de dominar econômica e 
culturalmente o invadido (FREIRE, 1987, p. 149). 

 

Tanto nos trabalhos braçais como em tempos de novas tecnologias, 

os dominadores ainda conseguem privar os trabalhadores de seus direitos. As elites 

ditam as normas e regras que devem ser atendidas. Algumas pessoas não têm 

oportunidade de estudar, e possuem dificuldades de permanência, quando inseridos 

a qualquer vínculo cultural.  

 

Essa situação de desumanização, presente na relação homem-
mundo por uma “ordem” social injusta, estabelece-se por meio de 
relações que Paulo Freire denomina relações de opressão, que, por 
sua vez, geram uma realidade humana oprimida (XAVIER, 2009, p. 
7).  

 

As relações de opressão são muito cruéis. Justificam a dominação 

pela ignorância. Romper estas relações é um desafio para todo aquele que procura 
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mudanças sociais, em direção à paz e justiça social. A injustiça gera violência e 

exploração. A sociedade por sofrer repressões, mantém o silêncio em meio às 

imposições sociais, e o silêncio não as auxilia no exercício da reflexão. O silêncio 

fecha a possibilidade de comunicação, que é o diálogo, porém para muitos o calar 

significa muitas vezes sua única forma de sobrevivência. 

 

Para superar essa situação de violência, Paulo Freire acredita que 
somente o oprimido – por experimentar os efeitos da opressão e 
servindo-se deles como objeto de reflexão em vista de perceber si 
mesmo e o outro como pessoa – terá condições de recuperar a 
própria humanidade e a do opressor, na permanente luta contra o 
sentido de inferioridade. Isso quando sua luta não provém do desejo 
de dominação e da ambição de tornar-se opressor do opressor 
(XAVIER, 2009, p. 7). 

 

Se quisermos mudar esse quadro, é necessária a conscientização 

do oprimido. Esta mudança trará para ele e para opressor, condições mais justas 

(sem a relação opressor/oprimido) que estabelecem uma nova ordem social, com 

harmonia e dignidade. Essa nova ordem significa uma conquista laboral, social, 

política e econômica. O opressor só existe porque existem também os sujeitos 

oprimidos, amedrontados para tomar decisões, e mudar sua condição. 

 Para que o indivíduo consiga superar sua condição de oprimido, ele 

precisa ter consciência de sua condição, isto é, perceber suas necessidades e 

decidir crescer. Esta superação da relação opressor/oprimido exige uma reflexão 

consciente, que conduz um agir responsável no processo de transformação social. 

Esta consciência é política porque o ser humano é fundamentalmente político. 

Existe uma forte ligação entre política e educação, posto que somos 

seres políticos e a educação deve esclarecer-nos desta condição. A política está em 

nosso dia a dia, em nossa alimentação, em nossa saúde, trabalho, escola, isto é no 

cotidiano social.  

Política – a luta pela educação que liberta é um ato político; o 
engajamento em prol dos oprimidos é uma atitude política. Não ficar 
indiferente perante á exclusão e á miséria é fazer política por 
intermédio da educação. A negação do imobilismo, a busca pela 
autonomia dos sujeitos, a possibilidade da mudança social como 
bandeiras de um mundo mais digno representam a concepção 



16 

 

“política” que perpassa os escritos freireanos (NASCIMENTO, 2007, 
p. 5). 

 

Ser esclarecido politicamente não significa unicamente conhecer a 

condição social. O esclarecido participa, não fica indiferente diante da injustiça, 

procura sua autonomia e permite que os outros procurem. Nesta tarefa política a 

educação, tem um papel muito importante.  

 

Fazer política com reflexão é um processo educativo que impulsiona 
a liberdade e educa para a vida. A pedagogia freireana é, em função 
disso, uma pedagogia da esperança (NASCIMENTO, 2007, p. 5). 

 

O papel político de Freire, não se refere há um momento na vida, se 

não que toda a nossa vida é política e que a educação não se acorda para essa 

realidade. A pedagogia de Freire acredita no ser humano, tem esperança na 

educação e que ela pode acordar a todos para uma sociedade mais justa e solidária. 

Para Freire: 

 

[...] a educação nos acorda para a política e é na escola que se 
ensina democracia. É preciso ocorrer uma relação democrática entre 
educadores e educandos mediada por um diálogo que respeite a 
leitura que cada um tem do mundo. Sendo assim, o professor e os 
sujeitos envolvidos no processo educativo precisam ter senso critico 
para a elaboração da aprendizagem. A educação exige o respeito 
pela condição dos educandos, um respeito democrático na relação 
educador educando. Porque “na verdade, se há saber que só se 
incorpora ao ser humano experimentalmente, existencialmente, este 
é o saber democrático” (FREIRE, 2000, p. 100). 

 

Nos escritos de Bertoncello e Rossete (2008), Paulo Freire enfatiza 

que a educação não é neutra, e sim um ato político, que implica pensar e decidir, 

que tipo de ser humano, de formação e de sociedade que queremos. A educação 

exige refletir e o dialogar, porque para Freire, é através do diálogo que se dá a 

transformação do ser humano porque este é o caminho que faz o ser humano 

buscar a liberdade saindo da condição de manipulado.  
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Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda 
prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, 
ensinando, aprende outro que, aprendendo, ensina daí o seu 
cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de 
técnicas, de materiais; implica em função de seu caráter 
diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, 
qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não 
poder ser neutra (FREIRE, 1996, p. 69-70). 

 

A educação ensina a todos os envolvidos neste processo, permite o 

desenvolvimento de educadores e educandos, trazendo valores, utopias que guiam 

nossas ações. A prática educativa utiliza métodos, técnicas e outros recursos que 

também tem um caráter político, que podem ajudar ou prejudicar no momento de 

conscientização. 

O ser humano precisa estar ciente de seu papel no mundo e de sua 

importância política 

A proposta político-pedagógico freireana investe na luta contra o 
sentir-se não ser, a fim de que toda pessoa possa assumir, de modo 
consciente e crítico, sua responsabilidade pelo contínuo devir do 
mundo com o outro em um projeto de humanização. Essa 
experiência dialógica, segundo concepção freireana, impulsiona o 
homem a investigar criticamente o mundo, problematizando sua 
relação com ele (XAVIER, 2009, p. 7). 

 

A educação tradicional (bancária), não valoriza a problematização e 

a conscientização que nos humaniza, que nos faz seres responsáveis, capazes de 

transformar o mundo. O conhecimento é estéril se não nos permite crescer e não 

nos relaciona a outros seres humanos. Na troca de conhecimentos todos ganham. 

Na comunicação nos humanizamos e podemos melhorar nosso entorno. 

 

Isso se dá segundo um processo de ad-miração do próprio 
conhecimento, ou seja, o homem volta-se para olhar como conhece e 
de que modo está conhecendo. O conhecimento ad-mirado, ao 
tornar-se objeto de discussão na troca com outros homens, é re-ad-
mirado com eles. Essa experiência de comunicabilidade poderá 
constituir para os ad-miradores um saber ampliado; um conhecer 
(XAVIER, 2009, p. 7). 
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A partir do momento em que conseguimos refletir e agir, crescemos, 

porque damos crédito ao conhecimento ou experiência adquirida pelo outro, e 

vamos sendo mais humanos. E aos educadores compete o diálogo como fator 

principal, na interação professor-aluno, nas suas práticas e na sua forma de ensinar, 

reconhecendo as dificuldades, estando preparado para as novas aprendizagens ou 

novas opiniões. 

Paulo Freire acredita na humanidade, na sua capacidade de criar, 

recriar e da condição de inacabado, que lhe permite crescer sempre e procurar 

melhorar. O ser humano tem consciência do mundo e do outro e através do dialogo 

exterioriza esta consciência, de tal forma que a partir de sua experiência e a 

colaboração dos outros pode crescer e converter-se em um ser autônomo. 

Compreende-se que o sujeito possui dentro de si uma subjetividade 

pela consciência do mundo e do outro, que se funde e o diálogo faz o papel de 

exteriorizar essa consciência que se torna um projeto humano, de tal forma que se 

entende como ser livre e autônomo, que precisa crescer.  

  

[...] Na medida em que o homem, embora analfabeto, descobrindo a 
relatividade da ignorância e da sabedoria, retira um dos fundamentos 
para a sua manipulação pelas falsas elites. Só assim a alfabetização 
tem sentido. Na medida em que, implicando em todo esforço de 
reflexão do homem sobre si e sobre o mundo em que e com que 
está, o faz descobrir “que o mundo é seu também, que o seu trabalho 
não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar – e 
ajudar o mundo a ser melhor” (FREIRE, 2000, p. 150). 

 

O ser humano descobre a importância do conhecimento, que 

incluem limites e possibilidades, ou seja, saber sobre o papel da ignorância e da 

sabedoria. Somente sendo consciente de nossas limitações é que podemos crescer, 

desenvolvermos e tentar modificar nosso entorno. Nossa consciência nos permite 

conhecer nossa responsabilidade com o mundo. Abraçar esta responsabilidade é 

amar, e não se pode amar o que não se conhece, por isto é necessário sermos 

consciente de nosso entorno para amar. Esta consciência permite que os homens 

escrevam a sua própria história, superem seus desafios e obstáculos encontrados 

no percurso de sua existência, assim eles se convertem em sujeitos construtores e 

transformadores. 
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Falo da resistência, da indignação, da “justa ira” dos traídos e dos 
enganados. Do seu direito e do seu dever de rebelar-se contra as 
transgressões éticas de que são vitimas cada vez mais sofridas 
(FREIRE, 1996, p. 101). 

 

O trecho acima nos desperta a não nos conformarmos e a lutarmos 

contra as injustiças impostas por uma minoria privilegiada. A maioria dos enganados 

não tem a consciência de que juntos eles se tornariam a classe dominante e que 

passariam a usufruir de direitos que só existem nos papéis. Para garantir na prática 

condições dignas de sobrevivência que vai muito além de comida e bebida, 

precisamos de consciência. “Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 

forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das 

classes sociais” (FREIRE, 1996, p. 102-03). 

Conforme os escritos de Paulo Freire no livro Pedagogia da 

Autonomia (1996), o professor não pode aceitar a discriminação, seja ela de 

qualquer gênero e forma, e não pode permitir a dominação, pois as correntes dos 

escravos no passado já foram abolidas. Mas precisamos abolir a velha mentalidade 

mesquinha que se acha no direito de oprimir e explorar e justifica esta atitude 

argumentando a diferença de escolaridade de discriminadores e discriminados. 
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“Me movo como educador porque, 
primeiro, me movo como gente”. 

(PAULO FREIRE)  
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2 A EDUCAÇÃO BANCÁRIA E A RELAÇÃO DIALÓGICA 

 

 

A educação bancária nada tem haver com a relação dialógica 

compreendida em Freire, pois é julgada por ele como um saber, que por sua vez é 

doado como forma de ideologia àqueles que estão submetidos a uma forma de 

opressão. 

 

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

 

A educação bancária é uma postura reconhecidamente dominante, 

que se impõem sobre os outros. Ela é a ideologia da elite dominadora que 

estabelece a sua vontade, para que a classe dominada fique ao seu serviço, sem 

levantar questões de direitos e deveres de todos na sociedade da qual estão 

inseridos. 

O educador deve tomar cuidado para não entrar nesse jogo de 

poder e impor aos alunos uma educação bancária, que Paulo Freire (2001) 

questiona. O aluno dentro desta prática não consegue dialogar, não participa e nem 

sugerem mudanças ou melhorias. E nesta relação o detentor do poder e saber é 

sempre o professor, enquanto o aluno deve obedecer, ou se adaptar ao que lhe é 

apresentado.  

Na educação bancária a pessoa se sente desumanizado, sem 

direitos, sem esperança e confiança em mudanças. “Na educação bancária da 

educação, o conhecimento é um dom concedido por aqueles que se consideram 

como possuidores àqueles que eles consideram que nada sabem” (FREIRE, 2001, 

p. 79). Desconsiderar o saber do outro significa que o indivíduo não respeita 

humanidade do outro e não se interessa de fato por aquele que está neste processo 

de aprendizagem. 
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[...] Desde o começo, seus esforços devem corresponder com o dos 
alunos para comprometer-se num pensamento crítico e numa 
procura da mútua humanização. Seus esforços devem caminhar 
junto com uma profunda confiança nos homens e em seu poder 
criador. Para obter este resultado deve colocar-se ao nível dos 
alunos em suas relações com eles (FREIRE, 2001, p. 80). 

 

A proposta de Freire é promover caminhos na qual o próprio 

educando seja sujeito e construa sua autonomia, é acabar com a educação bancária 

que propõe conteúdos prontos, que não tem relação com a realidade do educando. 

O educador pode planejar suas aulas a partir da realidade da grande maioria, com 

problematizações, com oportunidade e com troca de experiências. Daí a importância 

da proposta dialógica que compreendem a ação e reflexão, partindo da realidade 

vivida. Para que a educação promova a autonomia é necessário que haja interação, 

entre educando/educador na qual ambos sejam sujeitos, e consigam aprender um 

com o outro. 

Como diz Freire (1996, p. 58) 

 

Estar no mundo sem história, sem por ela ser feito, sem cultura, sem 
"tratar" sua própria presença no mundo, sem sonhar sem cantar, sem 
musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as 
mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o 
mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do 
mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem 
politizar não é possível. 

 

A beleza de viver diz respeito ao estar no mundo construindo e 

transformando histórias. Construindo através da cultura, da arte e de sua própria 

existência no mundo. Também Sonhando e concretizando estes sonhos, inseridos 

no aprendizado, no saber e no ensinar, participando ativamente em cada ação 

política das exigências de seus existir.  

Educadores e educandos precisam interagir-se, entender-se, e estar 

presentes no processo e nas relações de aprendizagem, cada um respeitando o 

outro, sabendo entender as diversas realidades. Para isto temos que usufruir das 

experiências diversas, do confrontamento e do esclarecimento das informações, 
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fazendo com que se torne prazeroso o aprender e não um fardo pesado, sem 

solução.         

Para Toniolo e Silva (2010) a educação precisa ser pensada numa 

(inter) relação dialógica, intercultural e afetiva, onde os educadores possam 

perceber-se não como construtores de conhecimento, mas com oportunidades e 

possibilidades de aprender. Mas para que isso aconteça precisamos romper com os 

velhos padrões de educação ou com metodologias já prontas. Necessitamos 

compreender o ser humano, aprender a conviver com os outros, através das 

relações, interações e convivências, aprendendo a “ser gente” com gente. O 

convívio nos permite a aprendizagem e nos mostra as necessidades de mudança. 

 

A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, 
sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-
a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível de 
adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas (FREIRE, 
1996, p. 58-9). 

 

Aprender para Freire não significava somente entrar no contexto 

social e ficar com a forma dele, adaptando-se às estruturas dominantes e já 

estabelecidas. Mas, aprender significa ir além de suas possibilidades de existência, 

contribuindo nas transformações sociais. Refletir sobre a educação, é observar as 

transformações que ela pode proporcionar. 

Através do diálogo, superamos diferenças, dificuldades, quebramos 

as barreiras do preconceito, do medo, e enfrentarmos as adversidades. O estar no 

mundo significa ser mais consciente, refletir nossas atitudes, rever nossos conceitos 

e valores. Vivemos em uma sociedade alienada, reprimida pelas classes 

dominantes, ou seja, aqueles que detêm o poder financeiro. Esta sociedade cria 

sujeitos oprimidos e excluídos sem outras expectativas de vida. 

 A relação dialógica, não é apenas uma conversação, ela é uma 

relação democrática entre pessoas diferentes, mas com direitos que precisam ser 

respeitados. Não há por outro lado, diálogo se não há humildade.  “A pronúncia do 

mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não pode ser um ato 

arrogante” (FREIRE, 2005, p. 92). 
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Diante disso podemos refletir que a prática educativa precisa estar 

de acordo com a teoria, porque os educandos precisam ver coerência, entre o dizer 

e o fazer do educador. Só através da experiência, se pode esperar um crescimento 

equilibrado e sábio. Neste crescimento temos que ser livres por que: “A liberdade 

amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face 

da autoridade dos pais, do educador, do Estado”. (FREIRE, 1996, p. 105-06). 

Educadores precisam pensar suas práticas pedagógicas em todo momento se 

desejam formar homens críticos e saudáveis. Os homens aprendem com os outros, 

com seus problemas, e com o diálogo.  

 

A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe 
interdisciplinar este universo temático recolhido na investigação, 
devolvê-lo, como problema, não como dissertação, aos homens de 
quem recebeu. Se, na etapa da alfabetização, a educação 
problematizadora e da comunicação busca e investiga a “palavra 
geradora”, na pós-alfabetização, busca e investiga o tema gerador 
(FREIRE, 1987, p. 59). 

 

A dialogicidade permite integrar-nos com os outros, aprender com os 

outros. Nesta relação cada um surge com um conhecimento, ou uma disciplina, de 

acordo ao seu domínio, por isso, a educação dialógica só nos faz crescer, integra-

nos a aprender, ao contrário da educação bancária, que se acredita estar 

dialogando,mas somente se dá ordens, se fala, e a outra aceita. De forma que 

sempre o educador é o que sabe todos os conteúdos, e o educando aquele que 

precisa estar ali para aprender e pronto, sem questionar, ou dar opinião ao que esta 

sendo colocado: 

 

Numa visão libertadora, não mais “bancária” da educação, o seu 
conteúdo programático já não involucra finalidades a serem impostas 
ao povo, mas, pelo contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo 
com os educadores, reflete seus anseios e esperanças. Daí a 
investigação da temática como ponto de partida do processo 
educativo, como ponto de partida de sua dialogicidade (FREIRE, 
1987, p. 59). 
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Por isso a principal tarefa do educador é realizada através do 

diálogo entre as demais disciplinas e seus diversos mundos temáticos, dando 

condições de se aprender compreendendo através das discussões. Os diálogos 

realizados suscitam discussões, problematizações e ajuda a crescer, isto é, 

conduzem a cada indivíduo ao aprendizado significativo, a partir das suas vivências.  

O ser humano precisa entender sua condição no meio social onde 

vive, logo deve pensar suas atitudes, respeitar o outro e acreditar que existem 

formas de convivência em sociedade de forma mais justa. As pessoas não podem 

ser consideradas como valor de uso, descartável, que tem estima somente pelo seu 

voto, ou pelos bens que ela possue.  O ser humano é um ser complexo, com 

história, com esforços, dificuldades e valores que precisamos conhecer. O diálogo 

permite um desvelamento dessa realidade que denominamos processo educativo. 

O educador deve oportunizar o diálogo ao educando de forma 

prazerosa, respeitando o que ele traz de conhecimentos, não de forma ingênua, mas 

instigando-a a curiosidade. Para isso o educador deve gostar do que faz, deve ter 

ética profissional e sempre rever suas práticas pedagógicas, no intuito de sempre 

aprimorá-las. 

O educador deve instigar o seu aluno a pesquisar, questionar sobre 

a realidade, a pensar sobre o porquê está neste mundo. De tal maneira que possa 

entender a realidade, nosso papel nesta sociedade, para poder intervir e modificar o 

mundo de forma consciente.  

 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. 
Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto 
á indignação, à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas 
inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que 
tenho — a de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 
1996, p. 47). 

 

Por isso Freire em muitas de suas falas, era enfático em dizer que 

ensinar não significa transferir conhecimento, mas criar as possibilidades certas para 

a participação e engajamento dos educandos. O educador dialoga com os 

educandos fazendo-os a pensar além dos conteúdos postos, dos planejamentos 
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diários de aulas construídas. O educador sabe que o planejamento ajuda, mas não 

enrijece a educação.O que movimenta o avanço da educação, é o próprio educando. 

Caso contrário, ficamos com uma educação bancária. 

O educador deve ser capaz de criar e tirar o maior proveito deste 

aprendizado. Paulo Freire comenta no livro Pedagogia da Autonomia que “a 

autoridade docente mandonista, rígida, não conta com nenhuma criatividade do 

educando” (FREIRE, 1996, p. 92). Isto significa que nesta relação não há interação, 

não existe trocas de experiências, não há enriquecimento, do ser humano, ou seja, é 

uma relação impositiva, que não gera frutos. 

 O que precisamos é de uma autoridade democrática, que permita 

que os educandos tenham liberdade para a construção de um ambiente de ensino, 

pois a verdadeira disciplina se dá na manifestação dos inquietos, dos duvidosos e 

dos esperançosos resultando desta equação o verdadeiro ensinar. “O Educando que 

exercita sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais eticamente vá assumindo a 

responsabilidade de lógica pode crescer e desenvolver-se” (FREIRE, 1996, p. 93). 

Nesta citação fica evidente que quanto mais o educando, se envolve com o ensino 

através da figura do educador, mas o este último assume a responsabilidade, de 

permitir uma formação crítica e construtiva.  

Paulo Freire em seu livro Educação como Prática da Liberdade 

(2000), retrata muito bem a forma de uma educação libertadora, como uma troca 

entre o educador/educando. Nesta relação os sujeitos podem transformar a 

realidade, por eles já conhecida, e será o diálogo o elo que o permitirá as mudanças 

e crescimentos aos educandos. O ser humano não é um ser pronto, ele precisa 

reconhecer que necessita a cada dia, aprimorar-se. Neste contexto o sujeito é livre 

graças a educação dialógica.  

Para que exista o diálogo há necessidade de confiança, amor e 

cumplicidade, pois o diálogo é diferente de uma conversação, ou narração, onde se 

fala, mas não se tem compromisso em satisfazer com respostas ou trocar 

experiências, ou se resolver qualquer problematização. “Se não amo o mundo, se 

não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo (FREIRE, 

2005, p. 90)”. Nessa relação de amor e diálogo, existe um compromisso por escutar, 
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respeitar e confiar no outro, e, através desta confiança surge então à esperança na 

comunicação.  

 

E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de 
uma matriz crítica e gera criticidade (Jaspes). Nutre-se do amor, da 
humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo 
comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com 
amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na 
busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre 
ambos. “Só aí há comunicação” (FREIRE, 2000, p. 115). 

 

Essa relação horizontal é democrática, aproxima os indivíduos e 

permite a comunicação. O interesse e a preocupação pelo outro é fundamental para 

escutá-lo e permitir o diálogo. Também é importante que na comunicação que o 

diálogo permite estejam envolvidos os sentimentos, emoções, confiança e 

esperança, para que a comunicação se torne autêntica. 

Dentro da concepção freireana, o diálogo é o norteador de todas as 

relações, onde educador e educando podem ensinar e aprender simultaneamente, e 

na relação pedagógica há o encontro do sujeito com as experiências da realidade, 

suas vivências ou leitura de mundo. O diálogo é importante em todos os sentidos da 

vida humana, seja na relação com o outro, na escola, em casa, na rua, nos bairros, 

nas comunidades e redes sociais. 

Sem o diálogo, não acontece uma inter-relação. O diálogo deve 

permitir o direito de se expressar, de aprender de opinar, e acreditar. “Não é no 

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” 

(FREIRE, 2005, p. 90). O silêncio pode significar ignorância, temor, medo, entre 

outras denotações. Por outro lado, tanto a palavra quanto o trabalho são expressões 

que humanizam, e neste processo é importante a ação unida à reflexão que é a 

consciência.  

Para Freire, é através do diálogo que se dá a transformação do ser 

humano, diálogo é o caminho que faz o ser humano buscar a liberdade e rejeitar a 

manipulação (BERTONCELLO; ROSSETE, 2008). A comunicação só acontece, 

quando através do diálogo unem-se duas ou mais pessoas em uma conversa, 
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gerando confiança, esperança, baseado no amor ao próximo que fundamenta e une 

as relações. 

No contexto da dialogicidade, para Xavier (2009), é necessário que, 

mantenha-se uma relação de respeito entre a liberdade que a outra pessoa, pode 

ter. E para permitir a comunicação, precisa-se manter uma relação contínua de luta 

e conquistas, para vencer o complexo de inferioridade, e para evitar o desejo de se 

tornar um opressor. Evitando dessa forma uma situação de desumanização ou uma 

relação de opressão.  

A reflexão permite que os sujeitos dominados, possuem a 

oportunidade de se perceber, e entender o outro. “Somente com a supressão da 

situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido. Se não 

amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o 

diálogo” (FREIRE, 2005, p. 92). Como observamos a educação dialógica nos induz 

ao respeito, ao tratamento amoroso e generoso. 

Considerando que “o diálogo é este encontro entre os homens, 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação 

eu tu” (FREIRE, 2005, p. 91). O diálogo não se esgota com uma conversação, o 

diálogo não só integra o eu e tu, mas agrega a relação ser humano e sociedade, e 

ser humano e universo. Podemos entender que sem o diálogo o ser humano, não 

seria um ser de relações, e não conseguiria se entender como pessoa. 

O ser humano precisa refletir sobre ele e seu entorno, para poder 

integrar-se, e ser consciente de suas limitações e da importância dos outros na sua 

vida.  

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não 
tem humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não 
podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém 
não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é 
que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de 
encontro com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes 
absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, 
buscam saber mais (FREIRE, 2005, p. 93). 

 

O diálogo humaniza integra e permite nosso desenvolvimento. A 

relação dialógica nos faz caminhar juntos e crescermos. Porque ninguém é 
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autossuficiente, ninguém cresce sozinho, crescemos com os outros, que está em 

nossa volta. 

Entendemos o ser humano um ser de relações com o mundo e 

também no mundo, sendo condicionado ao meio, porém não determinado por ele. 

Logo existe a possibilidade do “ser mais” de ousar mais, de acreditar mais e não 

viver oprimido pelo meio que o cerca. 

 A educação que Paulo Freire propõe é a educação 

problematizadora, onde educandos/educadores trocam conhecimentos, que na 

medida em que conhecem uma realidade, procuram transformá-la através de uma 

educação conscientizadora e dialógica. Assim o indivíduo se conscientiza de sua 

condição e de inacabamento, buscando cada dia mais o seu aperfeiçoamento. 

Portanto cabe ao educador, tratar cada indivíduo em sua 

singularidade, respeitando suas convicções e sabendo interferir e auxiliar o ser 

humano no seu exercício de pensar, de dialogar e de enfrentamento do seu próprio 

eu. De tal modo que a educação não pode ser neutra, assim como nossas atitudes e 

nossas expectativas também não podem ser. Se quisermos crescer, temos que ser 

conscientes de nossa condição real, não ideal. O ser humano tem que ser 

consciente de seu entorno sócio político e do papel que desempenha. Só através 

dessa consciência pode surgir, um desenvolvimento (FREIRE, 2001). 

A libertação ocorre não somente quando o ser humano se 

desvincula do que se considera preso, escravo, ou alienado, mas quando eles se 

reconhecem como oprimidos e se conscientizarem desta situação que vivem, 

podendo até mesmo permanecer na mesma situação, porém consciente de uma 

opção feita frente à compreensão de sua posição social, cultural e de existir no 

mundo (FREIRE, 2001). 
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“Se a educação sozinha não pode 
tranformar a sociedade, tampouco 

sem ela a sociedade muda”. 

(PAULO FREIRE) 
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3 COMO ENSINAR 

 

 

Para Paulo Freire a educação não tem medo de debate, porque o 

diálogo permite o confronto respeitoso e honesto. Através do debate conseguimos 

acordos, mudanças de atitudes e até fortalecimento das convicções. “A educação é 

um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise 

da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa” 

(FREIRE, 2000, p.104). A educação honesta não pode deixar de ser um ato de 

amor, porque envolve dedicação, generosidade e preocupação pelo bem estar do 

outro.  

A discussão baseada no respeito não foge da realidade e é 

construtiva porque ajuda vencer as imposições. Para que possamos tornar a 

educação em prol da liberdade não podemos tratar os educandos de forma ingênua 

e nem mesmo utilizarmos de posturas inadequadas por que: 

 

Nada ou quase nada existe em nossa educação, que desenvolva no 
nosso estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da revisão 
dos “achados”. [...] Pelo contrário, a sua perigosa superposição á 
realidade intensifica no nosso estudante a sua consciência ingênua 
(FREIRE, 2000, p. 102). 

 

Não se consegue aprender de forma critica se o método de 

educação adotado não dá abertura aos debates, às exposições de ideias, porque os 

conteúdos simplesmente são repassados, aos educandos de forma impositiva, como 

sendo verdade absoluta. 

Cabe ao educador estar disposto ao diálogo, a ouvir, estar aberto 

para debates, e fazer das aulas momentos de liberdade para expressar desejos, 

opiniões e acertos. Dialogar é um doar-se, uma troca de experiências, é o prazer 

que se pode sentir quando se identifica o aluno descobrindo o conhecimento, dando 

sentido á prática educativa, através dos estímulos, o despertar e o gosto ou vocação 

por aquilo que escolheu.  
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 Os seres humanos necessitam de comunicação, para isto utilizam-

se do diálogo que requer amor, confiança e esperança na relação com o outro. 

Nascimento (2007) define que, a comunicação é a matéria prima do diálogo, na qual 

os indivíduos compartilham suas experiências, sob condições livres. Sendo que o 

objetivo do diálogo proporciona a construção da liberdade. 

Freire critica toda e qualquer prática educativa que se limite apenas 

a uma prática individual dos educandos, esquecendo-se de transformar, 

coletivamente, as estruturas sociais. O diálogo contribuiu nessa transformação 

social. 

 Para Freire (1996), o ensinar não é tarefa somente do professor, e o 

aprender também não pertence somente ao aluno, os dois precisam aprender juntos 

no processo educativo. Os conhecimentos se constroem em conjunto, com 

humildade, de tal maneira que, o educador, nunca se coloca como detentor de todo 

o saber. O professor deve reconhecer e respeitar os diferentes conhecimentos e 

vivências trazidas pelos educandos. É nesse momento que a relação 

educador/educando, precisa estar fundamentada no diálogo, onde ambos seguem 

aprendendo e ensinando. 

Para ensinar é necessário situar-se no mundo porque pesquisar é 

ampliar nosso entorno 

 

O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que 
uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o 
mundo, como seres históricos, é a capacidade de intervindo no 
mundo, conhecer o mundo [...] Ensinar, aprender e pesquisar lida 
com dois momentos: o em que se aprende o conhecimento já 
existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda 
não existente (FREIRE, 1996, p. 28). 

 

Para que a pesquisa seja frutífera, os indivíduos precisam envolver-

se, e fazer do aprender uma aventura interessante. A escola necessita criar 

estratégicas pedagógicas, de forma que atenda às necessidades, e as diversas 

realidades culturais dos indivíduos. A escola não  deve se contentar com os recursos 

antigos de memorização e imposição; ela deve valorizar o diálogo. 
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Muitas vezes, a escola se isola do mundo, da realidade e se 

caracteriza pelos métodos memorísticos e autoritários, que limitam a visão do aluno 

e impõe suas condições: 

 

A própria posição a nossa escola, de modo geral acalentada ela 
mesma pela sonoridade da palavra, pela memorização dos trechos, 
pela desvinculação da realidade, pela tendência a reduzir os meios 
de aprendizagem às formas meramente nocionais, já é uma posição 
caracteristicamente ingênua (FREIRE, 2000, p.102-03). 

 

A memorização automatiza evitando a compreensão, de tal maneira 

que, os alunos não precisam ser conscientes do que lembram. Vincular os 

conhecimentos com a vida é o que dá ao educando o significado e importância 

destes novos conhecimentos. Posicionar-se diante dos conhecimentos e encontrar o 

significado para nossas vidas é uma atitude política. Por isso Paulo Freire fala “não 

posso ser professor sem me pôr diante dos alunos, sem revelar com facilidade ou 

relutância minha maneira de ser, de pensar politicamente” (FREIRE, 1996, p. 96). O 

professor está exposto à apreciação dos alunos, portanto se faz necessária a 

coerência entre o que diz e faz, pois é no dia a dia, na prática, que os alunos formam 

seus critérios e julgamentos. 

A prática educativa exige um relacionamento democrático, que 

permita a curiosidade e que traga o interesse dos envolvidos, admitindo as críticas. 

 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. 
Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto 
á indignação, à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas 
inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que 
tenho — a de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 
1996, p. 47). 

 

Ensinar constitui um processo complexo que envolve nossos 

interesses, compreensão, consciência e compromisso para poder fazer dessa 

prática um exercício de desenvolvimento.   Uma atitude democrática exige respeito, 

o que impede o autoritarismo. O professor democrático incentiva e desenvolve o 

diálogo que ajuda a crescer.  
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O professor comprometido é observador e procura entender os 

alunos interpretando até seus silêncios e sorrisos, pois o espaço pedagógico é como 

um texto, que precisa ser lido e interpretado com suas características, suas 

informações importantes e com seus temas principais que não podem ficar 

esquecidos. Esta comunicação cria um elo de solidariedade entre educador e 

educando abrindo as portas do verdadeiro aprendizado democrático e ético, porque 

“Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao 

ensiná-los. É a decência com que faço” (FREIRE, 1996, p. 103). A postura do 

professor é formadora, ele constitui um referencial e muitas vezes uma inspiração 

para os alunos. 

A simples presença do professor em sala de aula tem um significado 

político. O professor tem que estar ciente de seu papel e de sua responsabilidade 

em sala de aula dentro deste contexto. Nenhuma decisão educativa pode ser 

desprezada, como carente de importância, todas as ações formadoras, tem um selo 

político. “Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal 

ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia 

dominante quanto o seu desmascaramento” (FREIRE, 1996, p. 98). Através da 

educação o ser humano pode optar por aderir a um ideal que melhor atenda as suas 

necessidades ou pode optar pelo desmascaramento. 

A educação é dialética e contraditória, reprodutora e 

desmascaradora da ideologia dominante, e a ênfase em cada uma delas, falará mais 

alto de acordo com os interesses das classes organizadas. “Do ponto de vista dos 

interesses dominantes, não há duvidas de que a educação deve ser uma prática 

imobilizadora e ocultadora de verdades” (FREIRE, 1996, p. 99). Cabe aos 

educadores fazer da educação uma prática libertadora e esclarecedora. Para Freire 

(1996), o ser humano é inteligente e ético, e junto com a ética se abriu para nós a 

probabilidade de transgredi-la. A ética nos exige o cumprimento de suas regras e o 

respeito por todos, e essa condição nos humaniza. 

Freire propõe uma educação problematizadora, onde alunos e 

professores trocam conhecimentos, conhecem sua realidade e, procuram 

transformá-la. A transformação é conscientizadora porque os envolvidos no 
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processo educativo sabem que são inacabados e procuram sempre crescer, e 

aperfeiçoar-se.  

Para lidar com a liberdade, precisamos lidar com as 

responsabilidades porque é decidindo com os compromissos que se aprende a 

exercer a liberdade.  “É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, 

vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade” (FREIRE, 1996, p. 107). O 

professor deve permitir um exercício de liberdade em cada aula, para que os alunos 

possam desenvolver suas capacidades com responsabilidades e assim, o ato de 

aprender se converte em um ato de liberdade. 

Para Freire formar cidadãos autônomos é um ideal. Para isto ele 

precisa que a educação forme a consciência e tenha um espaço democrático onde 

se tenha o diálogo 

 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de 
sua problemática. De usa inserção nesta problemática. Que o 
advertisse dos perigos de seu tempo, para que consciente deles 
ganhasse a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e 
arrastado á perdição de seu próprio “eu”, submetido ás prescrições 
alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o 
outro (FREIRE, 2000, p. 97). 

 

A educação problematizadora ajuda a vislumbrar a realidade, 

permite mudanças e encoraja para realizá-las. A educação conscientiza, dá forças 

para crescer livre e responsável. 

 Em meio a tanto descaso para com os estudantes de forma 

geral, acreditamos que ao educador compete que o mesmo seja capacitado a 

enfrentar as dificuldades que surgirão. Para que permita a oportunidade dos alunos 

de elaborar seus conhecimentos, através de suas indagações ou colocações em 

sala de aula, que se permita a busca do conhecimento. Esta busca permitirá seu 

crescimento humano, não simplesmente como um aumento de conhecimentos. 

Neste crescimento os erros e acertos fazem parte do trabalho por melhorar. Porque 

como  dizia Freire (1996), ensinar exige risco, e este risco nos encoraja e fortalece. 
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Ser educador nos dias atuais exige amar e fazer com carinho e ética 

aquilo que se propôs. Ao educador cabe valorizar as culturas e respeitar a 

diversidade, pois o educador não enxerga dificuldades, mas as aproveita para 

exercitar o que aprendeu. 
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“Ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo.” 

(PAULO FREIRE) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ser humano de forma geral, não pode se acomodar com as 

imposições da sociedade, precisa se entender como pessoa de direitos e deveres, 

que utilize o conhecimento e sua consciência para sua emancipação. É necessário 

se reconhecer como ser político, porque tudo que está no seu entorno o direciona a 

adotar uma postura política, seja no dia a dia, na educação, no trabalho e em todo o 

seu cotidiano. Deve se converter em cidadão de respeito, que não é considerado 

unicamente em período eleitoral. Compreender que ele é valioso no dia a dia e 

entender que o voto consciente pode trazer as mudanças que a população 

necessita, sem necessidade de troca de favores. O Ser humano se relaciona 

socialmente, e se faz um pouco cada dia. E este desenvolvimento não está 

determinado, apenas influencia e cabe a cada um lutar para crescer cada dia. É 

nesta perspectiva que Paulo Freire acredita no “ser mais”, de ousar mais, de 

acreditar mais e se desvincula do medo que os prende, os desencoraja e acomoda. 

A libertação do sujeito só acontece, quando ele consegue se 

desvincular daquilo que ele entende como ser preso, escravo, ou alienado, 

superando essa condição e compreendendo sua posição social, e o porquê de 

existir dentro desta sociedade. Isto constitui a conscientização. Esta tomada de 

consciência traz o refletir sobre ele mesmo, o seu entorno, para compreender suas 

limitações, mas também sua importância, deveres e direitos. 

O educador através do diálogo traz ao aluno um pensar, sobre os 

conteúdos, sobre como diversificar as aulas e os planejamentos, superando tudo 

que já está pronto ou imposto. Esta liberdade que traz a educação proposta por 

Paulo Freire deve superar a educação bancária. Esta proposta traz a educação 

problematizadora, onde tanto educador como educando trocam conhecimentos e 

têm consciência da realidade buscando a transformação. Sendo que esta 

transformação só acontece quando os sujeitos se reconhecem como inacabados, 

que necessitam sempre aprimorar-se, vencendo a ingenuidade e despertando a 

curiosidade. 
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Educadores precisam respeitar o direito dos educandos de 

perguntar, indagar, criticar, e sabem muito bem usar da autoridade sem 

autoritarismo. Eles dão liberdade e autonomia, baseada no respeito e no amor, estas 

são as conquistas da dialogicidade. Entendemos que para acontecer o diálogo, 

precisamos aprender a conviver com as diferenças que cada um possui, e essa 

relação une as pessoas, trazendo o compromisso com o mundo e também com o 

outro. 

O diálogo é baseado no respeito e é construtivo porque auxilia 

vencer as imposições, enfrentando a realidade, por isso cabe ao educador, ajudar 

aos educandos a vencer suas ingenuidades, entendendo de forma crítica e 

inteligente sua condição dentro deste mundo, como um ser inacabado. 

Estudar Paulo Freire trouxe uma visão maior da dialogicidade, que 

precisamos praticar. Nessa relação não se fala aos outros, mas com o outro, 

entendendo o momento de fazer silêncio e escutar, assim como o falar e ser 

escutado e respeitar na sua forma de entender e se expressar. 

O trabalho desenvolvido aqui traz reflexões e aprendizagens sobre a 

educação dialógica que busca transformar o mundo, humanizando-o e aprendendo a 

ser pessoas melhores e humanas.  
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