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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo relatar a deficiência no sistema educacional no 
Brasil por meio dos dados do IBGE que aponta para uma grande parte de brasileiros 
ainda analfabetos ou, analfabetos funcionais.  Apresentaremos de forma rápida, a 
trajetória histórica das relações de exclusão social no Brasil e como seus resultados 
afetam a  educação popular. Neste trabalho, traremos os escritos de Paulo Freire 
como principal autor de nossa reflexão. Colocaremos em evidência a procura 
incessante e determinada de Freire para a diminuição das injustiças sociais e a 
busca pela emancipação social, por meio de práticas pedagógicas coerentes, que 
visem  não só a alfabetização, mas também a formação humana por meio da 
libertação dos homens.  

 

Palavras-chave: Educação. Injustiça social. Analfabetismo. Mudança social. Prática 
da liberdade. 
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ABSTRACT 

This study aims to report the deficiency in the educational system in Brazil, through 
the IBGE, which data show that most Brazilians are still illiterate or functionally 
illiterate. We quickly introduce, the historical trajectory of the relations of social 
exclusion in Brazil and how the results affect the popular education. In this work, we 
will bring the writings of Paulo Freire as the main author of our reflection. In order to 
put in evidence the constant and determined searching thatFreire worked upon  for 
the reduction of the social injustices and to make social emancipation true by  
coherent pedagogical practices which intent not only literacy but also the  human 
development through liberating all men. 

 

Keywords: Education. Social injustice. Illiteracy. Social change. Practice of freedom.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como intuito refletir sobre “As preocupações sociais e 

educativas de Paulo Freire”, para tal efeito, o objetivo principal é focalizar e 

problematizar a realidade social considerando sua relação com a educação, 

seguindo a visão de Freire. Sabemos que a exclusão social possuiu muitas faces, 

como a racial, a cultural e a de classes e/ou social, sendo esta a base principal de 

nosso estudo. Mas, o que se pode esclarecer sobre a exclusão social e a educação? 

 Desde os tempos remotos, o homem primitivo usava sua força e de suas 

habilidades recém-conquistadas para estabelecer liderança frente aos demais em 

sua vivência  na comunidade. Com o passar dos anos e, já muito próximo de nossa 

era civilizatória, com a chegada dos colonizadores em nosso país, os portugueses 

não hesitaram em tomar posse do que inicialmente pertencia aos nativos de nossa 

região. “Devido à exploração das riquezas brasileiras, houve uma maior 

concentração de lucratividade para a coroa portuguesa que se estendeu até o 

período imperial” (ALECRIM, 2008, p. 1).  

O acúmulo de riquezas extraídas da nossa terra foi incrementado  

posteriormente, com a escravidão dos homens, mulheres e crianças negras, 

tornando-se mais uma forma muito eficiente de lucratividade da classe de comando 

e liderança da então sociedade dependente. Sendo o Brasil um dos últimos países a 

declarar o fim da escravidão dos povos africanos, a evolução da sociedade e as 

desigualdades foram crescendo de forma análoga, simultânea e desenfreadamente, 

tornando-se um problema, porém, pouco percebido pela sociedade civil. 

Observa-se o agravamento da situação pela grande massificação e alienação 

do trabalho, mão de obra barateada e outros elementos advindos da Revolução 

Industrial em 1780 a 1860, que leva à consolidação do capitalismo no Brasil. Diante 

deste cenário, pretendemos observar a situação educativa que acompanha  a 

injustiça social no país.  

Para observar esta situação, no primeiro capítulo, traremos “Injustiça social: 

uma preocupação educativa de Paulo Freire”, em cuja parte trataremos logo no inicio 

o tema da exclusão social e o analfabetismo e, posteriormente,  a relação opressora 

e oprimida. No segundo capítulo observaremos “a educação e justiça social” em que 
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pretendemos relacionar a educação e mudança social, ressaltando a educação 

como prática da liberdade.  

Desta forma, podemos pensar que, se a desigualdade é ainda um fenômeno 

latente no mundo como um todo, se dá porque há quem domine e aquele que está 

sendo dominado. E dentro dessas relações de poder há uma subdivisão ou uma 

divisão de classes, sendo estas classificadas segundo o melhor preparo para o 

mercado de trabalho, constituindo-se em contrapondo com as pessoas 

semianalfabetas ou analfabetos funcionais. 

Esta pesquisa é bibliográfica e, para discutir a temática e suas implicações no 

setor educacional, vamos nos valer das contribuições oferecidas por Paulo Freire 

(1921-1997), com a finalidade de aprofundamento da análise sobre esta complexa 

problemática. Freire se preocupou com a questão da desigualdade social e a 

educação, o que pode muito bem ser conferido em suas obras, como por exemplo, A 

educação como prática da liberdade (1967) e Pedagogia do oprimido (1974), 

dentre as muitas outras obras produzidas por este brilhante intelectual brasileiro.  

Ao realizar esta pesquisa temos por objetivo, primeiramente, esclarecer os 

conceitos vinculados à problemática da “exclusão social e educação” e, 

posteriormente, mostrar as ligações dos dois fenômenos.  

Como mencionado, utilizaremos, como principal aporte o intelectual acima 

citado, uma vez que Freire é uma personalidade renomada no âmbito da educação 

brasileira, justamente, por ter sido um profissional sensível a essas questões, cujo 

tratamento dado ao problema ocorreu de maneira profunda sobre a nossa realidade 

e, além disso, o autor promoveu não somente o debate em torno da questão, como 

ainda, propôs medidas combatíveis a essas vinculações usurpadoras da autonomia 

intelectual e real dos sujeitos nela envolvidos.      
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CAPÍTULO I 

INJUSTIÇA SOCIAL: UMA PREOCUPAÇÃO DE PAULO FREIRE 

Nascido em 19 de setembro de 1921, Paulo Freire se tornou um dos maiores 

intelectuais brasileiros do século XX e também um dos mais expressivos pensadores 

da educação do nosso tempo. Vindo de uma família humilde do nordeste brasileiro, 

Freire aprendeu a escrever as primeiras letras no quintal de sua casa, à sombra das 

mangueiras1, com os pais (BRANDÃO, 2005, p. 24). Foi por meio do contato com 

sua realidade que Freire destinou-se à causa das classes oprimidas, especialmente 

por meio da alfabetização de adultos, trazendo sua práxis como auxiliadora da 

libertação e da conscientização do homem. Recebeu prêmios, medalhas, 

condecorações e títulos em todos os continentes,  

[...] Durante boa parte dos anos dos governos militares no Brasil, os 
seus livros foram proibidos, as suas ideias foram consideradas 
perigosas e o seu próprio nome foi impedido de ser pronunciado em 
nossas escolas e universidades2. No entanto, ao longo desse mesmo 
tempo sombrio, e depois dele, poucos brasileiros receberam tantas 
homenagens e tantos títulos aqui e fora do Brasil. Ao professor Paulo 
Freire foi concedido o título de Doutor Honoris Causa por quase 
quarenta universidades do Brasil e de outros países. De Sul a Norte 
de nosso país, mais de três centenas de escolas públicas e 
particulares têm o seu nome. (BRANDÃO, 2005, p. 14). 

  

 

Foi por meio de suas experiências, marcadas por uma infância caracterizada 

pela pobreza e exclusão social, que Freire viu-se tocado, na fase adulta, a dedicar-

se e a desenvolver uma proposta de observar a educação e sua importância, que 

tivesse como foco às classes de trabalhadores e todos aqueles oprimidos pelas 

condições de injustiça, para que estes pudessem alcançar seu desenvolvimento.  

No início dos anos 60, Freire e sua primeira equipe de educadores 

nordestinos trabalhavam na criação de uma inovadora forma de trabalho na 

                                            

1Com rabiscos de gravetos sobre a terra à sombra das mangueiras, Paulo Freire ainda 

criança, aprendeu a ler e a escrever com sua mãe nos fundos do quintal da casa onde morava.  

2 Em relação a esse fato abordaremos em maiores detalhes no ítem 1.2.   
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alfabetização e na educação continuada de jovens e adultos (BRANDÃO, 2005, p. 

53). 

Freire sabia que as “cartilhas” usadas na alfabetização de crianças não 

deveriam ser utilizadas neste processo de conhecer as letras e ler as palavras e 

assim tomar conhecimento de seus significados, pois desta forma, não traria a ideia 

de uma educação libertadora.   

Freire faz crítica a uma educação tradicional (Bancária3) que não considera a 

realidade dos alunos para a proposta do conteúdo programático para alfabetização. 

Em muitos casos o cultivo maior deste material pela fonética, ou seja, os sons das 

palavras que permitia uma mais fácil memorização. Como por exemplo: A Eva viu a 

uva. Esta frase possibilita um trabalho mecânicamente articulado para uma 

aprendizagem rápida, independentemente de fazer a referência a um tipo de fruta (a 

uva), muitas vezes desconhecida pelas crianças.  

Com o emprego desta prática não há a possibilidade de haver a construção 

da experiêcia, como também não há uma conscientização de maneira crítica e de 

um conhecimento mais amplo. Assim, ainda em 1958, apresentou os seus primeiros 

esboços do que viria a ser o novo “método de alfabetização”, em um Seminário 

Regional realizado no Recife - PE   (BRANDÃO, 2005, p. 53).  

Em 1963, no sertão do Nordeste, mais precisamente em Angicos, aconteceu 

o primeiro “Circulo de Cultura”, onde os trabalhadores que de início eram iletrados, 

com o passar de 45 dias estavam alfabetizados. Paulo Freire colocava em prática 

palavras de situações costumeiras e até mesmo corriqueiras, e que trouxessem 

significado ao aprendizado, a partir da vivência dos trabalhadores (ibidem, p. 53). 

O pensamento Freireano é resultado da observação crítica ao 

conservadorismo, às formas de educar promovidas pelas camadas sociais mais 

                                            

3 Diante da concepção bancária de educação, Freire destaca que quem deposita é sempre e 

impreterivelmente o professor. Colocando em cada educando o conteúdo programático, estático e 

sem nenhum envolvimento de quem os recebe. Estes por sua vez, aceitam calados o que lhes é 

oferecido. Adaptáveis são os educandos neste “tipo” de educação em que não há preocupação maior 

com o favorecimento do sujeito que aprende. 
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abastadas, de um ensino elitizado que deixa de fora as classes menos favorecidas, 

tornando-as excluídas de qualquer pensamento que as faça ter outra atitude a não 

ser a que está posta uma ruptura desobediente com a vontade de Deus – uma 

espécie de enfrentamento indevido com o destino” (FREIRE, 1987, p. 94). Tal forma 

de enfrentamento, traduz a ideia de se aceitar o que lhe é dado como sendo gerado 

pela vontade de Deus. 

Acreditamos não ser necessário sequer usar dados estatísticos para 
mostrar quantos, no Brasil e na América Latina em geral, são “mortos 
em vida”, são “sombras” de gente, homens, mulheres, meninos, 
desesperançados e submetidos a uma permanente “guerra invisível” 
em que o pouco de vida que lhes resta vai sendo devorado 
(FREIRE, 1987, p. 99). 

 

Desta maneira fica subentendido que se alguém ou que o indivíduo estiver 

indo na contramão deste pensamento de inferioridade, e tiver outra atitude que não 

seja a sua submissão ao seu suposto destino de vida, de estar sempre vivendo à 

margem da sociedade, sem poder usufruir muitas vezes daquilo que 

produzem/fazem, estão indo contra a vontade de um Deus que permite que esta 

pessoa passe por determinada situação, pois, é cabível a ela tal condição. Trata-se 

de uma ideia de predestinação.  

Como forma de desconstruir esta ideia de que a vontade de Deus exige a 

aceitação desse desígnio divino levando as pessoas ao conformismo e ao fatalismo 

de suas vidas predestinadas a viverem e a morrerem nesta condição, trataremos  

dos dados trazidos pelo IBGE, que nos mostram a proporção de pessoas no Brasil 

que ainda estão à espera da alfabetização. Assim, os gráficos abaixo apontam para 

a seguinte situação: 

Gráfico 1: Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade Brasil – 

1940/ 2010 
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Fonte: IBGE 2010. 

Em análise deste gráfico, percebem-se avanços significativos nos índices de 

diminuição das taxas de analfabetismo em relação às pessoas de 15 anos ou mais 

de idade no Brasil nos períodos referentes aos anos de 1940 a 2010, com uma 

queda de 50,6 para 9,6. Embora tenha havido avanço, ainda há muito a se investir 

em alfabetização, pois 9,6% de pessoas analfabetas na referida faixa etária é um 

índice extremamente alto para um país como o Brasil. Outrossim, podemos nos 

preocupar, em contrapartida, com a qualidade da alfabetização que está sendo 

apresentada a esse segmento da população. 

Percebe-se que os investimentos em educação, principalmente em 

alfabetização, ou estão aquém dos números ideais ou não estão sendo efetuados de 

maneira adequada. O gráfico abaixo alerta para a necessidade de programas 

específicos para a diminuição do analfabetismo principalmente na população em 

idade escolar. 

Trataremos, pois, agora por regiões, onde crianças e adolescentes ainda não 

frequentavam a escola nos períodos de 2000/2010.  

Gráfico 2: Percentual de pessoas que não frequentavam escola na população 

de 07 a 14 anos, por Grandes Regiões – 2000/2010. 

 

Fonte: IBGE 2010. 

Os gráficos demonstram que em 10 anos não houve uma melhora 

significativa nos índices de crianças em idade de 07 a 14 anos que não frequentam 

escola, ainda temos 3,1% de crianças em idade escolar fora da escola no Brasil. 
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O maior índice de crianças em idade escolar fora da escola,  em 2000, 

encontrava-se na região norte, onde o quadro continua assustador atingindo o 

número em 2010 de 5,6%. Já a região Sul desponta como a região com menor 

índice de crianças, na já citada idade, fora da escola, mas ainda há 2,2%. 

Sabemos que o índice ideal para a faixa etária analisada é não haver 

nenhuma criança fora da escola, uma vez que, segundo a legislação do país, 

educação é dever do Estado, entendendo-se que lugar de criança é na escola,  

sendo alfabetizada na idade regular. 

Reafirmam os dados analisados a necessidade de investimentos em 

educação no Brasil, principalmente na população de idade escolar, em todas as 

regiões do país, com ênfase na Região Norte na qual os índices de criança em idade 

de 07 a 14 anos fora da escola são mais alarmantes. 

Gráfico 3: Percentual de pessoas com, pelo menos, o ensino médio concluído 

na população de 25 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões – 2000/2010. 

 

Fonte: IBGE 2010. 
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Tabela 1: A taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de idade 

e de  15 anos ou mais de idade, por sexo, situação de domicílio e grupos de idade – 

Brasil - 2000/2010. 

 

Fonte: IBGE 2010. 

A tabela denota um índice maior de taxa de analfabetismo nas pessoas do 

sexo masculino e principalmente na zona rural. 

Logo, a alfabetização nas zonas rurais do país está muito aquém do 

desejado, principalmente, nas faixas etárias de menos de  10 anos ou mais de  15 

anos de idade. Faz-se necessário um amplo investimento em educação, mais 

precisamente, em alfabetização, principalmente nas áreas rurais. 

Segundo o IBGE o número de pessoas iletradas estava na casa de 13,2 

milhões, dados divulgados no ano de 2012 pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad). 

É possível dizer que mesmo que esses indivíduos possuam  fôlego para as 

suas atividades, ao mesmo tempo,  vivem em uma dualidade,  uma vez que suas 

vidas são sempre remanejadas para a realização de algo ou a algum lugar ou 

servindo alguém. São humanos, estão vivos, porém, sem constituir-se naquele que 

escreve a sua própria história. 

Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad/2009, 

realizada pelo IBGE, apenas metade (50,9% do total) dos adolescentes entre 15 e 

17 anos está no ensino médio, o que seria a idade adequada. 
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No que diz respeito à educação e outros princípios básicos dos direitos 

sociais, está contido na Constituição Federal 1988, no Art. 6º parágrafo único, os 

direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao 

lazer, à segurança, foram enfatizados. No artigo 3º inciso III encontramos como 

objetivo a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais. 

No entanto, para evidenciarmos e falarmos com mais propriedade deste 

assunto, segundo o qual a desigualdade social é uma realidade e que afeta milhões 

de brasileiros, faz-se necessário uma avaliação mais ampla dos dados estatísticos. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no ano de 

2011 para o ano de 2012 houve a variação de 0,1%, mas quanto a esse fato não 

significa que os índices de alfabetização  aumentaram ,mas sim que se manteve 

estatisticamente estável. No entanto, não houve um retrocesso, no que diz respeito 

ao aumento de pessoas que não dominam a escrita e a leitura, mas não houve 

também uma melhora nesta realidade ou um desdobramento positivo da diminuição 

do analfabetismo.  

Diante do exposto, é possível dizer que há uma grande parte da população 

brasileira carente de recursos financeiros decorrentes de uma condição deficitária,  

e/ou que “ocupa” na sociedade uma posição que ele mesmo tenha escolhido ou 

“merecido”.  Tal lugar não deve ser entendido como uma simples escolha que o 

indivíduo faz, mas, significando frequentemente, sua única opção enquanto um fator 

já delimitado e que  afunila ou mesmo aniquila qualquer outra alternativa a não ser 

tomando o que lhe resta, como  migalhas de um processo político destinado ao 

público, ao homem comum, e que apresenta soluções vexatórias que minimizam e 

segregam esses indivíduos. 

Há no Brasil muitas políticas públicas compensatórias destinadas às camadas 

menos favorecidas da sociedade, como as pessoas que não puderam ou não 

tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade-série esperados. Destina-se 
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também à aqueles vistos como “culturas menores4”, como a cultura indígena e a 

cultura africana e, também, aos estudantes que sempre frequentaram escolas 

públicas. Para Cury (2005), tais propostas, mesmo fragilizadas, tentam colocar em 

pesos iguais a parte “descompensada” da sociedade através de seus serviços 

prestados.  

Freire defende a questão de que o assistencialismo é antieducação, a 

educação antidialógica, segundo a qual há a domesticação dos homens. Esta 

prática pode até acabar com a aflição do momento presente, no entanto, não gera 

transformações nem mudanças futuras. Cai-se no fatalismo. 

No momento em que um assistente social, por exemplo, se reconhece como 

“o agente da mudança”, dificilmente perceberá esta obviedade, ou seja,  que, se o 

seu empenho é realmente educativo libertador, os homens com quem trabalha não 

podem ser objetos de sua ação, porque eles são efetivamente agentes da mudança. 

(FREIRE, 2001, p. 44 apud KIELING, 2010, p. 49). 

É neste momento que 

[...] a gravidade do assistencialismo, na perspectiva freireana, está 
na negação do sujeito e de seu protagonismo. Nega-se ao sujeito a 
capacidade de autonomia. Quando o trabalhador social que se 
pretende educar atribui à sua própria perspectiva de intervenção 
social a capacidade de substituir a subjetividade do outro, ele comete 
um equívoco político e, ao mesmo tempo, apresenta uma 
ingenuidade de compreensão da realidade que lhe parece ser 
passível de mudança a partir da dimensão ideal elaborada por ele. 
(KIELING, 2010, p. 49). 

 

Segundo o pensamento de Freire  apresentado por Kieling (2010), não há no 

assistencialismo uma forma de despertar ou desenvolver no indivíduo sua 

capacidade de autonomia, e assim propor sua libertação da condição em que se 

encontra. Nada mais é do que a confirmação da exclusão social enquanto condição 

                                            

4 Este termo se refere às culturas afro e indígenas que foram exploradas e escravizadas 

durante décadas pelos colonizadores portugueses no Brasil, que por sua vez acreditavam que as 

culturas indígena e africana não mereciam a liberdade. Por este motivo é que o autor utiliza o termo 

“culturas menores”. 
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de vida. Trata-se ainda da submissão pessoal frente a uma necessidade sanada 

temporariamente, sem a menor probabilidade de qualquer aprendizado.  

Diante deste fato, apresentaremos a seguir a relação deste  fator com a forte 

presença da manutenção do status quo. 

 

1.1 A EXCLUSÃO SOCIAL E O ANALFABETISMO 

Para Oliveira (2010), o termo “Exclusão social” começou a ser disseminado 

pela sociologia francesa no final do século XX. Dentre as muitas situações de 

exclusão social, Oliveira (2010) relata que, 

[...] o termo refere-se às minorias étnicas, ora aos segregados pela 
cor; por vezes aos desempregados de longa duração; outras vezes 
aos sem-moradia; em certos casos os que fazem opções existenciais 
contrárias à moral vigente; em outros aos portadores de deficiências, 
aos aidéticos, aos velhos ou mesmo aos jovens [...] os sem-terra, os 
moradores de rua, os favelados, os que não têm acesso à saúde, 
educação, previdência etc., os negros, os índios, as mulheres. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 168). 

 

Ora, visto que para o termo há muitas definições, que podem ser de caráter 

implícito ou explicito, o que decorre  desta  problemática é a necessidade de 

explicação sobre o porquê de tanto desequilíbrio, seja este, no acesso a uma 

educação de qualidade e condições para diminuir a evasão escolar, no acesso à 

saúde, na moradia, no cuidado e no respeito às diferentes culturas, costumes e 

opções sexuais, bem como as pessoas com necessidades especiais e, assim por 

diante.  

Para Martins (1997), o termo exclusão social, usado de modo coloquial e 

corrente nos dias de hoje,  mostra-se mais como  expressão  que tenta explicar a 

imensidão do problema, a saber, “O discurso corrente sobre exclusão é basicamente 

produto de um equívoco, de uma fetichização, a fetichização conceitual de exclusão, 

a exclusão transformada numa palavra mágica que explicaria tudo” (MARTINS, 

1997, p. 27 apud OLIVEIRA, 2010, p. 169). 

Freire em suas obras não fez uso do termo exclusão social, no entanto, optou 

pelo emprego dos termos “marginalizados”, “violentados”, “excluídos” e 



21 

 

“desumanizados”. Torna-se notável e visíveis as consequências desastrosas em que  

os direitos do cidadão são interpretados pelo autor como privilégios de alguns, e que 

para isso aconteça infelizmente, o reverso, ou seja, quando estes mesmos direitos 

são tomados, negados e quase diminuídos a nada, aos menos providos, aos 

“esfarrapados do mundo” (FREIRE, 1987, p. 17). 

Mesmo com toda esta vasta exemplificação do que seria a exclusão social em 

si, Freire aponta que não há uma exatidão para concluir e discorrer sobre o tema, já 

que o termo utilizado não diz respeito  a uma melhor forma de se explicar de uma 

maneira totalizadora  o referido fenômeno, pois para Freire tal explicação é bastante 

complexa aos olhos comuns. O que há, é a marginalização de uma parte da 

sociedade, cuja manutenção é desejada uma vez que parte da sociedade “Quere(m) 

a humanização dos homens, mas, ao mesmo tempo, quere(m) também a 

manutenção da realidade social em que os homens se acham desumanizados” 

(FREIRE, 1981, p. 84, acréscimos nossos). 

Torna-se um erro gravíssimo e um tanto quanto controvertido que, ao se 

colocar que deveras haja uma inclusão dos que se encontram desumanizados, há 

também, no entanto, ações que objetivam a preservação de um estado injusto  

expresso numa espécie de um constante “vai e vem” de pensamentos, isto é, 

enquanto alguns almejam a diminuição da exclusão social, outros, impõem limites 

para que os supostos inclusos socialmente não se emancipem tanto, ao ponto de 

que sua imagem seja parecida ou idêntica à aquele de quem o incluiu, como um 

reflexo  de si mesmo em um “espelho d’agua”.  

Esta separação entre aqueles que estão fora (os marginalizados) e aqueles 

que se encontram inclusos (a classe dominadora), nos proporcionam possibilidades 

de interpretação da temática. Freire afirma que,  

Como marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”, a solução 
para eles estaria em que fossem "integrados”, “incorporados” à 
sociedade sadia de onde um dia “partiram”, renunciando, como 
trânsfugas, a uma vida feliz... Sua solução estaria em deixarem a 
condição de ser “seres fora de” e assumirem a de “seres dentro de”. 
Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os 
oprimidos, jamais estiveram fora de. Sempre estiveram dentro de. 
Dentro da estrutura que os transforma em “seres para outro”. Sua 
solução, pois, não está em “integrar-se", em “incorporar-se” a esta 
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estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam 
fazer-se “seres para si” (FREIRE, 1987, p. 35). 

 

Esta mesma perspectiva de estar fora, enquanto excluído social, estar à 

margem, enquanto  aqueles que não se encontram no “centro” da sociedade, é uma 

ideia sofrível já que a realidade do oprimido deve ser transformada para que este 

possa estar agregado a  uma nova configuração de existência. Com o objetivo de 

uma sociedade na qual, todos pudessem ter acesso aos bens produzidos pela 

humanidade mas também usufruir da existência deles . É o que Freire sonhava para 

todos.  

Dentro desta perspectiva, quando conceituamos o termo exclusão social, 

logo, entendemos que estando do lado de fora da sociedade, estão marginalizados, 

os omitidos de viverem as suas próprias vidas, podemos ainda enriquecer tal 

compreensão com  o que vem adiante enquanto uma expressão que se aproxima  

do conceito de analfabetismo. Desta forma,  Freire destaca que, 

[...] há algo ainda implícito na ideologia das classes dominantes e 
que análise de cartilhas e livros de leitura revela – o perfil dos 
analfabetos como seres marginais. Aqueles que consideram os 
analfabetos como seres marginais devem, porém, reconhecer a 
existência de uma realidade de que eles se encontram 
marginalizados – realidade que não é apenas um espaço físico, mas 
econômico, histórico, social, cultural. Desta maneira, os analfabetos 
têm de ser reconhecidos como seres “fora de” ou “marginais a” 
alguma coisa, pois que seria impossível estarem marginais a nada. 
Mas estar “fora de” implica em que, quem se encontra “ora de” fez 
um movimento do centro onde se achava para a periferia. Admitindo 
a existência de homens e mulheres “fora de”, marginais à estrutura 
da sociedade, parece legitimo perguntar: quem é o autor deste 
movimento? Será que os chamados marginais, entre eles os 
analfabetos, tornam a decisão de mover-se até a “periferia” da 
sociedade? Se assim é, a marginalidade é uma opção, com tudo o 
que ela envolve: fome, doença, raquitismo, baixos índices de 
expectativa de vida, crime, promiscuidade, morte em vida, 
impossibilidade de ser, desesperança (FREIRE, 1981, p. 38). 

 

Desta maneira, se torna claro e evidente que há um movimento destas 

pessoas que foram empurradas, obrigadas a construir  e se colocar em um lugar que 

deram a elas, mas que isso não foi feito por vontade própria. Assim,  sem nenhuma 
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chance de escolha ou a menor das hipóteses para refutar o que lhes foi 

estabelecido, configura-se a sua única opção de realidade.  

Assim sendo, Freire expressa de forma polêmica, incisiva, porém muito 

esclarecedora, ao falar sobre o analfabetismo como um todo. Para ele, existe uma 

visão corrente, completamente distorcida, por muitos anos aceita e que ainda 

persiste erroneamente, mal fundamentada e que , repassa de forma cega um 

entendimento sobre o analfabetismo como uma 

[...] “erva daninha” – daí a expressão corrente: “erradicação do 
analfabetismo” –, ora como uma “enfermidade” que passa de um a 
outro, quase por contágio, ora como uma “chaga” deprimente a ser 
internacionais, dizem mal dos níveis de “civilização” de certas 
sociedades. Mais ainda, o analfabetismo aparece também, nesta 
visão ingênua ou astuta, como a manifestação da “incapacidade” do 
povo, de sua “pouca inteligência”, de sua “proverbial preguiça” 
(FREIRE, 1981, p. 11). 

 

Segundo Freire, o analfabetismo não deve ser colocado como algo negativo, 

como uma enfermidade. Não se trata de um termo equivalente a uma doença, algo 

que se alastra e toma conta de quem tem proximidade com este. Não se trata de ter 

mais ou menos inteligência, e sim de um histórico processo de exclusão persistente 

de uma vida inteira, em que não se há possibilidades e alternativas de o sujeito se 

livrar, ou ao menos amenizar sua condição desfavorável em relação aos demais.  

Assim, não estamos falando sobre pessoas “incapazes de fazerem-se 

alfabetizados”, nem tampouco, que se trata de  pessoas volúveis, desinteressadas, 

acomodadas ou simplesmente preguiçosas. O que podemos ver são poucas 

verdades dentro de histórias inteiras de mentira, opressão, pretensão e soberba. 

 

1.2 O SISTEMA OPRESSOR FRENTE AO OPRIMIDO  

Em 1964, acontece no Brasil o golpe militar. Dentre os muitos exilados, por 

inúmeros motivos neste período estava Paulo Freire, que durante  muitos anos 

permaneceu exilado,  primeiramente na Bolívia, indo depois ao Chile, Estados 

Unidos e à Suiça, dentre outros países que o acolheram para que realizasse o seu 

trabalho como educador. Durante os anos de seu exílio no Chile, Freire escreveu o 
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livro Pedagogia do oprimido entre 1967/1968, publicado em 1974 (BRANDÃO, 

2005, p. 114). No conteúdo desta obra, Freire faz referência à posição do opressor 

frente ao oprimido, como também, nesta obra, esclarece o posicionamento do 

oprimido com a presença de seu opressor, e de como se faz importante e necessário 

o encontro  para a libertação de ambos. Diante destes dois conceitos é que nosso 

trabalho estará pautado nas páginas subsequentes. 

Sabe-se que a relação opressora e oprimida se dá pela luta de classes, pela 

injustiça social, por um passado de educação exclusivamente elitista,  através da 

qual as classes dominantes não só tinham acesso à educação, como também ao 

domínio de poder que supostamente detinham por meio do acesso aos 

conhecimentos científicos, e este poder se revelava em forma de opressão sobre as 

classes populares. 

É importante ter sempre claro que faz parte do poder dominante a 
inculcação nos dominados da responsabilidade por sua situação. Daí 
a culpa que sentem eles, em determinado momento de suas relações 
com seu contexto e com as classes dominantes por se acharem 
nesta ou naquela situação desvantajosa. (FREIRE, 2000, p. 38). 

 

 A forma de cristalizar esta “inverdade” na exploração da condição do 

oprimido pelo opressor, causa o enfraquecimento da sua esperança e vontade. Se 

vêem fadados ao fracasso e jogados ao vento, sem que haja um futuro melhor. Um 

futuro incerto.  

Pessoas assim fazem parte das legiões de ofendidos que não 
percebem a razão de ser de sua dor na perversidade do sistema 
social, econômico, político em que vivem, mas na sua incompetência. 
Enquanto sentirem assim, pensarem assim e agirem assim, reforçam 
o poder do sitema. (FREIRE, 2000, p. 39). 

 

Esta “culpa indevida” (FREIRE, 2000) em que a injustiça social sobrepõe esta 

bagagem cruel de aniquilamento, que delibera demasiadamente este peso de 

insucesso sobre os “ombros” cansados dos oprimidos, que ao se sentirem 

fracassados e esmagados por todas as circunstâncias de ilegalidade que lhes 

cercam, lhes negam a sua própria existência e identidade. 

Ao fazermos esta afirmação, não queremos dizer que os oprimidos, 
neste caso, não se saibam oprimidos. O seu conhecimento de si 
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mesmos, como oprimidos, se encontra, contudo, prejudicado pela 
“imersão” em que se acham na realidade opressora. “Reconhecer-
se” a este nível, contrários ao outro, não significa ainda lutar pela 
superação da contradição. Daí esta quase aberração: um dos pólos 
da contradição pretendendo não a libertação, mas a identificação 
com o seu contrário. (FREIRE, 1987, p. 18). 

 

Diante desta relação completamente desigual, excludente, intrigante,  em que 

as respostas e possiveis soluções são de fato dasafiadoras, Oliveira (2010) explicita 

que a relação oprimido e opressor 

São dois pólos opostos das relações sociais de antagonismo. 
Fundamentalmente, oprimidos e opressores são classes sociais 
antagônicas e em luta. No entanto, é possível que se instaurem 
relações de opressão entre os próprios oprimidos. Enquanto seres 
envoltos em relação de dominação, tanto oprimidos quanto 
opressores têm sua vocação ontológica negada pela realidade 
histórica de opressão que funda suas existências (OLIVEIRA, 2010, 
p. 294). 

 

Este antagonismo trazido pela luta de classes vem carregado de um passado 

de rivalidades, em que determinantemente pode-se notar que dentre as muitas 

relações de opressão, há em muitos casos a vontade do oprimido de se ver livre de 

sua situação de opressão para se tornar um “oprimido opressor”, segundo a qual, 

“os oprimidos assumam uma postura que chamamos de “aderência” ao opressor” 

(FREIRE, 1987, p. 17). 

No entanto, a crítica trazida por Freire frente à posição do opressor mostra 

haver uma aparente “situação em que os opressores se “gratificam”, através de sua 

falsa generosidade” (FREIRE, 1987, p. 22). Nesta condição, o desprendimento e 

uma aparente dedicação por parte de quem esta oprimindo, vem travestido de uma 

enorme compaixão com os menos favorecidos, isto é, aquilo que lhes oferecem  

deve ser aceito, já que os mesmos não são capazes de reverter a sua própria 

condição, seja esta educacional, financeira, política, cultural etc. Para tanto,  

Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade, para que a 
sua “generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, da 
permanência da injustiça. A “ordem” social injusta é a fonte geradora 
permanente desta “generosidade”, que se nutre da morte, do 
desalento e da miséria. (FREIRE, 1987, p. 17). 
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Diante do “falso amor” aos oprimidos, a que Freire (1987) refere-se,  há uma 

aparência de generosidade. Assim, agressão que existe é justificada como uma 

forma de ajuda, que deve favorecer a condição do oprimido. Esta é uma atitude 

mesquinha, de tal maneira que, tudo o que é ofertado aos oprimidos, é reduzido a 

nada. Por isso, qualquer mudança tem que partir do oprimido, porque  

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrarão preparados para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 
sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que 
eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 
Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua 
busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar 
por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será 
um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na 
violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa 
generosidade referida. (Ibidem, p. 17). 

 

 Com efeito, se torna fundamental que o oprimido enquanto “hospedeiro” 

(Freire, 1987) do opressor reconheça neste como aquele que de alguma forma está 

cedendo sua capacidade de autocontrole, liberdade e desenvolvimento, ficando sem 

capacidade de lutar contra as imposições do oprimido. Mas, por que isto acontece?  

É que, quase sempre, num primeiro momento deste descobrimento, 
os oprimidos, em lugar de buscar a libertação, na luta e por ela, 
tendem a ser opressores também, ou subopressores. A estrutura de 
seu pensar se encontra condicionada pela contradição vivida na 
situação concreta, existencial, em que se “formam”. O seu ideal é, 
realmente, ser homens, mas, para eles, ser homens, na contradição 
em que sempre estiveram e cuja superação não lhes está, clara, é 
ser opressores. Estes são o seu testemunho de humanidade. 
(Ibidem). 

 

Podemos ressaltar que na relação opressores e oprimidos há uma visão 

distorcida de humanidade. Muitas vezes, o oprimido acredita estar procurando sua 

liberdade ao transformar-se em opressor. E termina repetindo e adotando como seu 

o papel que tanto sofrimento causou nele, e fica oprimindo outros. Desta maneira, 

em lugar de procurar sua liberdade, termina desumanizado. 

O oprimido poderá sair desta condição quando se reconhece responsável de 

manter o dominador, e surge seu questionamento e vontade de exercer sua 
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condição de autor e responsável, colocando a sua atividade política em ação em 

favor de sua transformação. No entanto, é necessário que,  

O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto 
deixa de ser um gesto piegas sentimental, de caráter individual, e 
passa a ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos 
deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser os homens 
concretos, injustiçados e roubados. Roubados na sua palavra, por 
isto no seu trabalho comprado, que significa a sua pessoa vendida. 
Só na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua 
práxis, se constitui a solidariedade verdadeira. Dizer que os homens 
são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concretamente 
fazer para que esta afirmação se objetive, é uma farsa. (FREIRE, 
1987, p. 20). 

 

É neste sentido que o opressor, reconhecendo a sua condição frente ao 

oprimido, e o oprimido, reconhecendo-se em sua condição neste estado de  

opressão, faz com que ambos queiram e busquem a libertação de todos. Vemos que 

nesse caso, a “humildade não é desistência em função dos opressores; mas lutar 

que opressores e oprimidos se libertem para a humanização de todos”. (REDIN, 

2010, p. 212). “Já não se pode afirmar que alguém liberta alguém, ou que alguém se 

liberta sozinho, mas que os homens se libertam em comunhão”. (FREIRE, 1987,  p. 

75). 

Embora a libertação seja, de fato, necessária para que não seja mais uma 

situação na qual estão os que oprimem vicejando a segregação, a marginalização e 

a alienação, impondo uma participação sem que seja possível se perceber a 

situação contraditória, estão também dominados por seu poder fantasioso e 

sujeitados a “algo” que podemos chamar de sistema opressor excludente. Um 

exemplo claro desta determinação é a concepção de que são superiores a outros, 

porém são reféns de sua própria condição autoritária. É por meio também da 

libertação dos homens e por intermédio da educação, conceito que traremos no 

segundo capítulo deste trabalho, como fator determinante para a diminuição desta 

exclusão social. 
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CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL  

Abordar os temas de educação e justiça social é tratar de tópicos que, em 

Paulo Freire, estão ligados. Segundo Brandão (2005), “Paulo Freire dedicou-se à 

causa das classes oprimidas, especialmente por meio da alfabetização, 

concebendo-a e aplicando-a como instrumento de conscientização e libertação”. Em 

sua trajetória, Freire sempre esteve sensibilizado pelas classes populares, em cujo 

trabalho o termo mais disseminado e familiar trazido pelo autor  nas suas obras se 

refere à expressão “oprimido” (1987). E neste contexto, os educadores ocupavam 

uma posição chave, 

Para Paulo Freire, não existe a educação, mas educações, ou seja, 
formas diferentes de os seres humanos partirem do que são para o 
que querem ser. Basicamente, as várias “educações” se resumem a 
duas: uma, que ele chamou de bancária”, que torna as pessoas 
menos humanas, porque alienadas, dominadas e oprimidas; a outra, 
libertadora, que faz com que elas deixem de ser o que são, para 
serem mais conscientes, mais livres e mais humanas. A primeira é 
formulada e implementada pelos(as) que têm projeto de dominação 
de outrem; a segunda deve ser desenvolvida pelos(as) que querem a 
libertação de toda a humanidade. (ROMÃO, 2010, p. 133). 

 

            A educação bancária e o emprego de seus fundamentos e teoria 

operam mais uma forma de dominação aos oprimidos, visto que esta forma de se 

educar nega ao educando o seu direito de um aprendizado baseado no diálogo. 

Para Freire se trata de [...] “um enorme desperdício de potencial humano [...] vitimas 

e produtos de uma mesma situação nacional” (FREIRE, 1989, p. 11). 

No modelo de educação bancária criticada  em base de precisas reflexões, 

Sartori (2010) define que 

[...] os pressupostos da educação bancária se assentam na narração 
alienada e alienante. Ou seja, há a perspectiva de educar para a 
submissão, para a crença de uma realidade estática, bem-
comportada, compartimentada, para a visão de um sujeito acabado, 
concluso. A educação bancária, nesse sentido, repercute como um 
anestésico, que inibe o poder de criar próprio dos educandos, 
camuflando qualquer possibilidade  de refletir acerca das condições e 
dos conflitos emergentes do cotidiano em que se insere a escola, o 
aluno. Na perspectiva freireana, a educação bancária tem o propósito 
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de manter a imersão, a reprodução da consciência ingênua, da 
acriticidade. (SARTORI, 2010, p. 134).  

 

A concepção de educação bancária, segundo a qual se postula um sujeito 

que aprende (o aluno) e o sujeito que ensina (o professor), define o último como 

aquele que é o “dono” da verdade, devendo ser ouvido sem ser questionado. Desta 

forma, o aprendiz não possui voz ativa e não é protagonista de seu aprendizado, 

estando sempre sujeito à vontade do outro, o professor, o adulto. 

Entendemos, contudo, que não há educação dos homens quando há uma 

relação de superioridade em relação ao outro. Por esta razão, 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão 
sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a 
educação e o conhecimento como processos de busca. (FREIRE 
1987, p. 34). 

 

Quando, equivocadamente pensamos que,  conseguimos “ser mais”, por meio 

da imposição e da soberba, com a consequente castração do outro, estamos 

totalmente enganados em nossos conceitos e pressupostos. Não há relações de 

igualdade, não há entendimento do que se propõe quando um indivíduo se 

autodenomina superior ao outro, quando um encontra-se num outro patamar de 

importância em detrimento do outro. Isso não revela o conceito do “Ser Mais” 

freireano. 

Tal dominação se faz implícita, mascarada, dentro da educação em 

discussão. Para Freire, a dominação é o núcleo de tais práticas na concepção 

bancária, não possibilitando a transformação do sujeito, pois a “opressão, que é um 

controle esmagador, é necrofilia. Nutre-se do amor à morte e não do amor à vida” 

(FREIRE, 1987, p. 37).  

Este amor pela morte, colocado tão expressivamente por Freire, se refere do 

apreço, admiração pela dominação e a anulação do sujeito que é a manifestação do 

“Ser Menos”, segundo a sua perspectiva antropológica. 

 A noção opositora a este estado desumanizador é a afeição à vida, que 

segue a ideia de emancipação. O único caminho para se chegar à libertação se dá 
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por meio da educação problematizadora. Freire (1987) aponta então para uma outra 

espécie de educação: “Ao contrário da ‘bancária’, a educação problematizadora, 

respondendo à essência do ser da consciência, que é sua intencionalidade” 

(FREIRE, 1987, p. 39), constitui-se num modo de educar para a libertação e não 

para a dominação ou conservação do estado desumano em que vivemos. 

O objetivo da educação problematizadora se faz quando há a negação dos 

meros comunicados, das simples informações. Pois, não há significação para quem 

somente as ouve passivamente, ou seja, a verdadeira implementação da educação 

problematizadora a que Freire se refere, está pautada no diálogo entre professor e 

aluno. Posto que, “a concepção bancária” nega a dialogicidade como essência da 

educação e se faz antidialógica, para realizar a sua  superação, a educação 

problematizadora – situação gnosiológica – afirma a dialogicidade e se faz 

dialógica”. (Ibidem, p. 39)   

A educação problematizadora enfatiza o emprego da dialogicidade como 

forma aceitavél de aprendizado, baseado no poder encontrado no diálogo, na 

conversa, no parar para ouvir, refletir, e trazer de forma crítica o aprendizado 

construído em conjunto e mediatizado pela realidade problematizada.  

Para Freire (1987, p. 40), “educação problematizadora, de caráter 

autenticamente reflexívo, implica num constante ato de desvelamento da realidade”.  

Acreditamos que, ao ensinar determinado conteúdo ao aluno e assim, 

problematizando, ou seja, trazendo este conteúdo para dentro e/ou mais perto da 

realidade, “a educação é uma forma de intervenção no mundo” (Freire, 1996, p. 61). 

Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem entendendo o mundo 

em que se vive e se reconhecendo como parte dele, assim também se fará visível o 

que tornou-se escondido.  

Desta forma, se torna mais compreensível que “o homem, o ser humano, 

enquanto ser de relações [...] tem, portanto, na sua capacidade de relacionar-se com 

o mundo, com os outros e consigo mesmo” (KIMIECIKI, 2010, p. 210)  

Diante do que fora relatado anteriormente, no que diz respeito ao conceito de 

educação cabe-nos aqui refletir, ainda que de forma aligeirada, sobre o ser humano, 

segundo a visão de Freire,  
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Não é possível fazer uma reflexão sobre o que é educação sem 
refletir sobre o próprio homem. [...] Comecemos  por pensar em nós 
mesmos e trataremos de encontrar, na natureza do homem, algo que 
possa constituir o núcleo fundamental onde se sustente o processo 
de educação. [...] Qual seria este núcleo capitável a partir de nossa 
experiência existencial? Este núcleo seria o inacabamento ou a 
inconclusão do homem. (FREIRE, 1979, p. 14). 

 

 O inacabamento do homem e a sua consciência de ser inconcluso 

trarão posteriormente a busca pelo ”Ser Mais”, ou seja, buscar e querer a 

transformação de si mesmo e, consequentemente,  da realidade por meio da 

educação.  

Portanto, de acordo com Freire 

O cão e a árvore também são inacabados, mas o homem se sabe 
inacabado e por isso se educa. Não haveria educação se o homem 
fosse um ser acabado. O homem pergunta-se: quem sou? De onde 
venho? Onde posso estar? O homem pode refletir sobre si mesmo e 
colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um 
ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-
reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em 
constante busca. Eis aqui a raíz da educação. (Ibidem). 

 

Segundo Freire, é próprio dos seres humanos a prática de educar os homens 

“quanto melhor a educação trabalhar os indivíduos, quanto melhor fizer seu coração 

um coração sadio, amoroso, tanto mais o indivíduo, cheio de boniteza, fará o mundo 

feio virar bonito”. (FREIRE, 2001, p. 19). 

Freire expressa que  é próprio dos homens, “ser mais como expressão da 

natureza humana” (Freire, 1996, p. 47), no entanto, o homem é “enquanto ser 

cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabamento[...] Onde há vida, há 

inacabamento” (Freire, 1996, p. 29). Contudo, há formas de educar e de se viver em 

sociedade que concorrem mais para a desumanização, efetivando o contrário da 

busca natural do homem em realizar-se continuamente frente à sua natureza 

inconclusa que o impulsiona a buscar, que o faz desejar, a se esforçar  

incessantemente a Ser Mais.  

 Deste modo, “A educação tem caráter permanente. Não há seres 

educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de 
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educação, mas estes não são absolutos” (FREIRE, 1979, p. 14). E “[...] ninguém 

conscientiza ninguém. O educador e o povo se conscientizam através do movimento 

dialético entre a reflexão critica sobre a ação anterior e a subsequente ação no 

processo daquela luta” (FREIRE, 1981, p. 88). 

Assim, na educação a comunidade e a valorização de todos são importantes, 

porque não temos que, simplesmente,  ver seres humanos ao redor, senão também 

valorizar os seus sentimentos: “no que tange às emoções, reafirmações a 

amorosidade e a afetividade, como fatores básicos da vida humana e da educação” 

(FREIRE, 2000, p. 13). 

Não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. 
Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. 
Não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não 
ama não compreende o próximo, não o respeita. (FREIRE, 1979, p. 
15). 

 

 Faz-se necessário então compreender que “O homem não é uma ilha. 

É comunicação. Logo, há uma relação entre comunhão e busca” (FREIRE, 1979, p. 

14).  

 A importância do reconhecimento de si mesmo, enquanto ser humano 

e também o reconhecimento do outro enquanto outro ser humano, faz dos homens 

uma humanidade melhor. Atitudes estas, com mais amorosidade, respeito e justiça. 

“Uma sociedade justa dá oportunidade às massas para que tenham opções e não a 

opção que a elite tem, mas a própria opção das massas. A consciência criadora e 

comunicativa é democrática” (FREIRE, 1979, p. 20). 

 Segundo Freire, “numa verdadeira democracia, de ser diferentes e, por 

isso mesmo que um direito, o seu alongamento ao direito de ser respeitados na 

diferença” (FREIRE, 2001, p. 14).  

 O termo justiça somente se faz concreto em relação à democracia e 

em relação à cidadania. (NOËL, 2010, p. 235). Uma realidade mais justa, mais 

igualitária, objetivando a justiça social - “justiça ao mesmo tempo redistributiva e 

reconhecedora dos seres humanos como sujeitos históricos e culturais”. (Ibidem). 
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 Para Freire, “falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é 

uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens é uma mentira” (FREIRE, 1987, 

p. 47). Esta compreensão de justiça social, de acordo com Freire, se refere a  um 

conceito extremamente peculiar, pois, ao falarmos em justiça, estamos nos 

remetendo a uma determinada situação ideal de interação social. Ou seja, 

alcançando como propósito, agindo com equilíbrio, de forma igualitária sem pesos 

diferentes, sem tratamentos de desprestígios ou sem reverenciar e enaltecer e até 

mesmo favorecer alguém em um a determinada situação. 

Seria horrível se tivéssemos a sensibilidade da dor, da fome, da 
injustiça, da ameaça, sem nenhuma possibilidade de captar a ou as 
razões negativamente. Seria horrível se apenas sentíssemos a 
opressão, mas não pudéssemos imaginar um mundo diferente, 
sonhar com ele como projeto e nos entregar a luta por sua 
construção. (FREIRE, 2000, p. 60). 

 

 Neste sentido, o ser humano na busca do Ser Mais, encontra-se 

engajado na busca da justiça e com ela a sua transformação, bem como a 

realização de mudança social. Torna-se possível uma mudança radical do oprimido 

frente à injustiça social.  Trata-se de uma postura que rejeita o uso de uma educação 

podadora, autoritária e acrítica, acontecendo  a justiça e com ela o desenvolvimento, 

a mudança social.  

2.1 EDUCAÇÃO E MUDANÇA SOCIAL 

 Na perspectiva de Freire, a função da educação se faz na luta, na 

superação de uma determinada circunstância desfavorável em que se encontra o 

indivíduo. Segundo Weyh (2010), “em Paulo Freire, mudança e transformação social 

assumem um caráter de comprometimento e engajamento nas lutas em favor das 

causas dos oprimidos”. 

 No entanto, para Freire, “A mudança do mundo implica a dialetização 

entre a denúncia da situação desumanizante e o anuncio de sua superação, no 

fundo o nosso sonho” (FREIRE, 2000, p. 37). 

 Partindo da análise feita pelo autor, a mudança do mundo propriamente 

dita nada mais é do que a mudança de pensamento dos indivíduos em relação a si 

mesmos e com o outro. Para haver esta mudança de visão de mundo é necessária a 
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conscientização por meio da reflexão crítica da situação de desvantagem com que a 

exclusão social castiga o individuo, possibilita o enfrentamento  da condição 

desumanizante, como retrata Freire.  

Obviamente, a superação de tais descalabros não está nos discursos 
e nas propostas moralistas, mas num clima de rigorosidade ética a 
ser criado com necessárias e urgentes transformações sociais e 
políticas. Transformações que, por sua vez, vão viabilizando cada 
vez mais a posta em prática de uma educação voltada para a 
responsabilidade. Voltada, por isso mesmo, para a libertação das 
injustiças e discriminações de classe, de sexo e de raça. (FREIRE, 
2001, p. 44). 

 

 Com o reconhecimento da  situação desfavorável, conflituosa e 

desequilibrada em que o oprimido se encontra vivendo num sistema classista, 

juntamente com a força e desejo de mudança, há então a possibilidade de 

superação de uma realidade, entendida como sendo  “predestinada” inicialmente, 

mas que ao poucos produzirá  transformações significativas na vida do  então 

“alfabetizando”. 

 Como  complemento desta ideia apresentada pelo autor, é necessário 

o engajamento  

[...] na luta por uma educação, que enquanto ato de conhecimento, 
não apenas centre no ensino dos conteúdos, mas que desafie o 
educando a aventurar-se no exercício de não só falar da mudança do 
mundo, mas de com ela realmente se comprometer-se. Por isso é 
que para mim, um dos conteúdos essenciais de qualquer programa 
educativo, de sintaxe, de biologia, de física, de matemática, de 
ciências sociais é o que possibilita  a discussão da natureza mutável 
da realidade natural como histórica e vê homens e mulheres como 
seres não apenas capazes de se adaptar ao mundo mas sobretudo 
de mudá-lo. Seres curiosos, atuantes, falantes, criadores. (FREIRE, 
2000, p. 43). 

 

Para tal afirmativa, podemos ressaltar que,  

Se somos seres determinados ou simplesmente condicionados, 
capazes, porém, de, reconhecendo não só o condicionamento mas 
sua força, ir mais além dele. Se estamos sendo seres da pura 
adaptação à realidade, miméticos ou se, pelo contrário, atuantes, 
curiosos, capazes de correr risco, transformadores, terminamos por 
nos tornar aptos para intervir no mundo, mais do que puramente a 
ele nos acomodar. (FREIRE, 2000, p. 42). 
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 Este acomodar, palavra  que revela uma situação criticável pelo autor, 

nos remete à ideia de entrega, ou seja, entrega de sonhos, entrega de perspectivas 

de mudança, entrega do desejo, do que se pode almejar. Trata-se da entrega da 

esperança; da entrega da vida. O  conformar-se com a condição, não implica em 

mudança, e sim se trata de uma reprodução da situação desumanizante. “O homem 

não é, pois, um homem para adaptação. A educação não é um processo de 

adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para 

ser mais” (FREIRE, 1979, p. 16). 

 Para Freire, a educação se torna indispensável quando falamos sobre 

mudança social, transformação, libertação. “Se a educação sozinha não transforma 

a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 31). Se faz 

notável em suas palavras e ensinamentos, a importância da educação na vida dos 

homens. Freire ainda afirma que “Uma educação que pretendesse adaptar o homem 

estaria matando suas possibilidades de ação, adaptar é acomodar, não transformar” 

(FREIRE, 1979, p. 17). Sendo assim,  

Quando falo em educação como intervenção me refiro tanto à que 
aspira a mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, 
das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à 
terra, à educação, à saúde. (FREIRE, 1996, p. 68) 

 

 O autor explicita claramente que a transformação se dá por meio da 

intervenção da educação. Trata também de como o emprego da mesma pode trazer 

mudanças consideráveis nas múltiplas relações em que o homem permeia e se 

relaciona ao longo de sua vida. Portanto, 

[...] a mudança da percepção da realidade, que antes era vista como 
algo imutável, significa para os indivíduos vê-la como realmente é: 
uma realidade histórico-cultural, humana, criada pelos homens e que 
pode ser transformada por eles. (FREIRE, 1979, p. 27).  

 

 Quando há a abertura das “portas” antes fechadas, trancafiadas pela 

intolerância e o fatalismo em que suas vidas se encontravam inicialmente, há 

também o renascimento da esperança. 



36 

 

E se o homem é capaz de perceber-se, enquanto percebe uma 
realidade que lhe parecia “em si” inexorável, é capaz de objetivá-la, 
descobrindo sua presença criadora e potencialmente transformadora 
desta mesma realidade. O fatalismo diante da realidade, 
característico da percepção distorcida, cede seu lugar à esperança. 
Uma esperança crítica que move os homens para a transformação. 
(Ibidem). 

 

  Esperança crítica de se poder fazer algo por si mesmo e pelos outros, 

pois “A percepção ingênua da realidade, da qual resultava uma postura fatalista – 

condicionada pela própria realidade, cede seu lugar a uma percepção capaz de se 

ver” (FREIRE, 1979, p. 27). “Por isso repetimos que esta mudança de percepção 

não é outra coisa se não a substituição de uma percepção distorcida da realidade 

por uma percepção crítica da mesma” (FREIRE, 1979, p. 33). 

Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma 
realidade concreta, no em choque de suas contradições, implica um 
novo enfrentamento do homem com sua realidade. Implica admirá-la 
em sua totalidade: vê-la de “dentro” e, desse “interior”, separá-la em 
suas partes e voltar a admirá-la, ganhando assim uma visão mais 
crítica e profunda da sua situação na realidade que não condiciona.  
(Ibidem, p. 33). 

 

 Esta visão crítica da realidade trazida por Freire significa a própria 

libertação do homem com ajuda da educação. O autor se refere ainda à percepção 

humana  que se faz indispensável neste movimento contínuo do enfrentamento da 

realidade, juntamente com a visão de cada pequeno espaço vivido que compõe a 

história do homem. Este quebra-cabeça, muitas vezes já acomodado  à realidade 

em que fora condicionado, dá lugar a sua própria desconstrução;  

Implica uma “apropriação” do contexto; uma inserção nele; um não 
ficar “aderido” a ele; um não estar quase “sob” o tempo, mas no 
tempo. Implica reconhecer-se homem, homem que deve atuar, 
pensar, crescer, transformar e não adaptar-se fatalisticamente  a 

uma realidade desumanizante. (FREIRE, 1979, p. 33).  

 

 O homem enquanto ser pensante torna-se capaz de ser criativo e de 

poder se apoderar da palavra, se relacionar com o mundo de uma forma qualitativa. 

 Cabe-nos aqui ainda dizer que, a mudança social acontecerá quando todos 

estiverem também a favor da vida.  
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[...] educação popular cuja posta em prática, em termos amplos, 
profundos e radicais, numa sociedade de classe, se constitui como 
um nadar contra a correnteza é exatamente a que, substantivamente 
democrática, jamais separa do ensino dos conteúdos o 
desvelamento da realidade. É a que estimula a presença organizada 
das classes sociais populares na luta em favor da transformação 
democrática da sociedade, no sentido da superação das injustiças 
sociais. (FREIRE, 2001, p. 49). 

 

 Para isso, é necessário que  o educador mostre  a sua humanidade por 

meio das qualidades que Freire defende como sendo inseparáveis de uma prática 

transformadora e capaz de libertar os indivíduos de suas condições de 

desvantagem. Sendo assim, Freire aponta que para que aconteça a mudança  

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes 
como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto 
pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à 
mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação 
com a esperança, abertura à justiça. (FREIRE, 1996, p. 75). 

 

           De acordo com Freire, “O educador libertador iluminará a realidade 

mesmo com aulas expositivas” (FREIRE, 1986, p. 31). Há no papel do educador a 

obrigatoriedade de constar em sua prática educativa as virtudes descritas acima 

pois, para ele, o crédito e a esperança pela libertação estão impregnadas nestas 

qualidades. Sem elas não é possível uma educação para a mudança, transformação 

e libertação dos homens. 

 

2.2 EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE 

 A liberdade, para Freire, é um princípio da transformação do ser 

humano, enquanto ser pensante, participante e atuante  em sua história. Tal 

princípio se constitui no  aspecto antropológico em que o autor se pauta, ao construir 

de forma brilhante a sua teoria pedagógica.  

 É possível observar-se diante do que já  foi discutido anteriormente, 

que não pode haver liberdade na opressão. Não pode  haver liberdade, quando há 

injustiça social ou nas situações em que haja  castração do outro, a negação da sua 

cultura e da identidade do outro,  o aprisionamento do oprimido pelo opressor, pelo 
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sistema elitizado,  e muitas vezes,  determinante em razão de as classes dos  

desprovidos financeiramente acabarem aniquilados.  Freire advoga uma educação 

que possibilite uma leitura de mundo condizente com sua realidade, proporcionando 

o reconhecimento nele por parte de sujeitos, devidamente critizados, como parte de 

um todo. Uma educação bancária, ao contrário disso, faz com que os indivíduos se 

entendam  de modo parcial e falho na totalidade social, mas cujo estado não foi 

causado pelos oprimidos mas sim por consequência da desumanização, pela 

negação do Ser Mais.  

Quando  se entrega a vida do outro ao fracasso, dando-lhe a conotação de 

coisa, de um objeto que está atrapalhando e/ou ocupando um lugar que não o 

pertence, ocorre o fenômeno da coisificação do homem que acaba por lhe impedir 

qualquer forma de mudança e transformação e de sua busca pela liberdade para a 

conquista de sua libertação. Desta forma, o opressor, ao inculcar-lhes o pensamento 

de que, se estão em determinada situação desfavorável, os únicos culpados por tal 

determinação excludente, seja ela econômica, política, cultural, social e  também 

educacional, são os próprios encarcerados, os que se encontram oprimidos pelo 

status quo.  

Na verdade, porém, as classes dominadas precisam, ao contrário, 
transformar o sofrimento de não ser no sofrimento que a luta por ser 
lhes impõe. Enquanto o primeiro constitui uma forma de 
aniquilamento, o segundo se converte na esperança que as move. 
Só a esperança que nasce do hoje e no hoje desta luta confere 
sentido ao futuro, não como vaguidade alienada ou como algo 
predeterminado, mas ao futuro como tarefa de construção, como 
“façanha da liberdade”. (FREIRE, 1981, p. 105). 

 

 Para enfatizarmos podemos ainda dizer que, esta busca pela liberdade 

se faz quando há o reconhecimento de sua situação enquanto oprimido. E assim, 

buscar por sua libertação, por meio da leitura de mundo de forma crítica e reflexiva.  

Tarefa que demanda sensibilidade social e histórica de nossa parte, 
ao lado do entendimento cientificamente rigoroso da realidade que 
nos ensina a compreender certas formas de comportamento de pura 
rebeldia ou de puro fatalismo entre os oprimidos para, com eles, 
tentar a sua superação. Superação que implica por parte deles, o 
entendimento do futuro como tempo a ser feito, criado ou produzido 
pela transformação do presente. Não há esperança na justiça social. 
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Por isso: Só na luta se espera com esperança. (FREIRE, 1989, p. 
18). 

 

 Para Freire, só é possível a conquista da liberdade por meio da ação-

reflexão. Assim, “a práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-

oprimidos” (FREIRE, 1987, p. 21). 

 Isso só é possível quando há uma luta permanente pela liberdade que, 

para Freire, “se dá em dois campos simultaneamente: no âmbito da interioridade 

humana (consciência e desejo) e no âmbito sociopolítico”. (SUNG in Freire, 2010).  

Deste modo, “a liberdade é uma conquista que se alcança na medida em que se luta 

pela libertação de si, do outro e do mundo” (SUNG, 2010).  

A luta começa quando os homens reconhecem que foram destruídos. 
Propaganda, dirigismo, manipulação – as armas da dominação – não 
podem ser instrumentos de re-humanização. O único instrumento 
válido é uma pedagogia humanizante na qual os líderes 
revolucionários estabelecem uma relação de diálogo com os 
oprimidos. Dentro de uma pedagogia humanizante, o método deixa 
de ser um instrumento com o qual os professores – líderes 
revolucionários – podem manipular os alunos (os oprimidos), por 
julgarem que são a consciência dos mesmos. (CORTEZ & MORAES, 
1979,  p. 44). 

 

 Avesso à ideia de “remendos” na situação opressiva, o autor defende a 

pedagogia humanizante, ou seja, “ao considerar o processo de conscientização, ter 

tomado o momento do desvelamento da realidade social como se fosse uma espécie 

de  motivador psicológico de sua transformação” (FREIRE, 1981, p. 117, ênfases 

nossos). 

 Sobre a conscientização, Cortez & Moraes (1979) fazem a seguinte 

reflexão: 

A conscientização é isto: tomar posse da realidade; por esta razão, e 
por causa da radicação utópica que a informa, é um afastamento da 
realidade. A conscientização produz a desmitologização. É evidente 
e impressionante, mas os opressores jamais poderão provocar a 
conscientização para a libertação: como desmitologizar, se eu 
oprimo? Ao contrário, porque sou opressor, tenho a tendência a 
mistificar a realidade que se dá à captação dos oprimidos, para os 
quais a captação é feita de maneira mística e não crítica. O trabalho 
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humanizante não poderá ser outro senão o trabalho da 
desmitificação. Por isso mesmo a conscientização é o olhar mais 
critico possível da realidade, que a “desvela” para conhecê-la e para 
conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade 
da estrutura dominante. (CORTEZ & MORAES, 1979,  p. 16). 

 

 Ao considerarmos a conscientização como um despertar que antecede 

a práxis dos homens, enfatizamos a importância da “liberdade [que] está 

inteiramente ligado ao conceito de libertação, centro das teorias de Freire” (JONES, 

2010, p. 243, acréscimos nossos). 

 Para Freire, a busca pela libertação acontece quando a  

[...] Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, 
seja uma força de mudança e de libertação. A opção, por isso, teria 
de ser também, entre uma “educação” para a “domesticação”, para a 
alienação, e uma educação para a liberdade. (FREIRE,1967, p. 36). 

 

 Uma educação que faz gerar esta força de mudança e de libertação 

acontece de forma significativa quando assume o papel de liberdade diante dos 

homens e para os homens. “O engajamento neste trabalho exige do educador a 

permanente revisão de conceitos, valores e ideologias para atuar como elemento 

facilitador no processo de conscientização e libertação” (FREIRE, 1989, p. 15). 

 O emprego de uma “ educação para a ‘domesticação’ é um ato de 

transferência de ‘conhecimento’ enquanto a educação para a libertação é um ato de 

conhecimento e um método de ação transformadora que os seres humanos devem 

exercer sobre a realidade”. (FREIRE, 1981, p. 73). Não traz consigo a libertação dos 

homens e com eles a libertação do mundo, a mudança do pensamento e das 

atitudes da sociedade. 

 Acreditamos que já pelo o que foi exposto, fica claro que a educação 

bancária é uma forma pedagógica (talvez melhor dizendo, “antipedagógica”) 

descompromissada e desapegada a toda e qualquer maneira de conscientização. 

Segundo Cortez & Moraes (1979),  

A concepção bancária não pode admitir uma tal nivelação e isto 
necessariamente. Dissolver a contradição professor – aluno, mudar o 
papel daquele que deposita, prescreve, domestica, colocar-se como 
estudante entre os estudantes equivale a minar a potência de 
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opressão e servir à causa da libertação. (CORTEZ & MORAES, 
1979,  p. 41). 

 

  No entanto, o emprego e desenvolvimento da educação para a 

libertação “é um ato de conhecimento e um método de ação transformadora que os 

seres humanos devem exercer sobre a realidade” (FREIRE, 1981, p. 74).  cria 

situações que permitem aos educandos uma visão reflexiva e crítica de sua 

realidade, podendo então assim, manifestar-se expondo seus pensamentos, fazendo 

com que a sua palavra tenha “peso”, significado e, além disso, respeito.  

            Assim, quando o educando faz o uso de sua superação com o 

emprego de sua reflexão, nega a prática antidialógica. “No momento libertador, 

devemos tentar convencer os educandos e, por outro lado, devemos respeitá-los e 

não lhes impor ideias” (FREIRE, 1986, p. 27). 

 Com a sua negação, surge então espaço para uma nova prática e com 

ela, o movimento de enfrentamento de uma nova luta: a superação da dualidade 

entre professor e aluno, educador e educandos, alfabetizador e alfabetizandos. 

Os educandos por sua vez  

Podem descobrir, por sua experiência existencial, que seu atual 
modo de vida é impossível de ser conciliado com sua vocação de 
serem plenamente homens. Podem perceber, através de suas 
relações com a realidade, que ela está verdadeiramente em 
evolução, em constante transformação. Se os homens são estes 
seres da busca e se sua vocação ontológica é a humanização, cedo 
ou tarde poderão perceber a contradição na qual a educação escolar 
procura mantê-los e se comprometerão então na luta por sua 
libertação. (CORTEZ & MORAES, 1979,  p. 41). 

  

 A libertação é o emprego do diálogo e a não utilização do método da 

educação bancária, que oprime, que exclui e segrega.  

[...] educador libertador tem que estar atento para o fato de que a 
transformação não é só uma questão de métodos e técnicas. Se a 
educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então 
o problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por 
outras mais modernas. Mas não é esse o problema. A questão é o 
estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e 
com a sociedade. (FREIRE, 1986, p. 28). 
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  É necessário que também o educador se coloque “como estudante 

entre os estudantes equivale a minar a potência de opressão e servir à causa da 

libertação” (Cortez & Moares, 1979, p. 41). Trata-se, assim, da busca pela 

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. (CORTEZ & MORAES, 1979,  p. 41). 

 

 O educador tendo a consciência de que “O método correto é o diálogo” 

(Cortez & Moraes, 1979, p. 17), transmite ao educando sua palavra que assume 

agora um lugar, antes não habitado por ele.  

[...] a visão crítica e dinâmica do mundo, permite “desvelar” a 
realidade, desmascarar sua mitificação e chegar à plena realização 
do trabalho humano: a transformação permanente da realidade para 
a libertação dos homens. (CORTEZ & MORAES , 1979,  p. 17). 

 

 Um mundo desvelado, cheio de descobertas e de muitas contradições! 

No entanto, agora, os educandos e educador tornam-se realmente capazes de 

discernir, por meio do diálogo consigo, com o outro e com o mundo, a importância da 

mudança, por meio da reflexão, da práxis.  

A educação libertadora não pode ser a que busca libertar os 
educandos de quadros-negros para oferecer-lhes projetores. Pelo 
contrário, é a que se propõe, como prática social, a contribuir para a 
libertação das classes dominadas. (FREIRE, 1981, p. 89). 

 

          A busca de sua libertação, e da busca por viver em liberdade constitui a 

“boniteza” da vida. Muito claramente, Freire faz menção  à palavra “boniteza”, ao 

falar da concepção da vida. [...] “A vida há de ser bonita, não só a vida do indivíduo, 

mas a realização de um povo” (REDIN, 2010, p. 60). “Não há educação para a 

libertação, cujos sujeitos atuem coerentemente, que não seja imbuída de forte senso 

de responsabilidade” (FREIRE, 2001, p. 44). 

Na constante busca do viver em liberdade e estar liberto do sistema 

castrador, é que o homem antes tido como oprimido, um ser humano sem 
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identidade, “sem rosto”, outrora desumanizado, abre espaço para a mudança, para a 

transformação para a então sonhada liberdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         Diante dos apontamentos sobre educação e justiça social, apresentados 

neste trabalho, bem como seus desdobramentos que se mostraram  importantes 

para os resultados, inquietações, dúvidas acerca do tema, observamos de igual 

importância as sugestões e supostas outras soluções decorrentes de outros estudos.  

         Fizemos menção aos altos índices de analfabetismo no Brasil, embora 

no presente tenha havido uma significativa diminuição da taxa de analfabetismo, 

ainda podemos considerar crítica tal situação num cenário do século XXI. Podemos 

até mesmo interpretar tais avanços como insignificantes diante destes índices de 

analfabetismo entre os  brasileiros, pois com ela, notamos  uma notória situação de 

injustiça social.  

          A partir das leituras realizadas e das reflexões feitas posteriormente, 

podemos elucidar a gravidade da negligência em respeito à  distribuição desigual 

das riquezas e  de como esta injustiça social acarreta a marginalização e a 

segregação dos homens, por meio da negação dos seus direitos à educação.  

Preocupamo-nos também em  explicitar as práticas de uma educação 

classista, elitizada, doente pela opressão dos desprovidos e de como isso afeta na 

alfabetização das gentes.  

          A educação bancária, discutida por Freire, não aperfeiçoa a busca pela 

emancipação, mudança e nem  tampouco a luta pela libertação da parte da 

sociedade injustiçada. Porque de acordo com este viés, os oprimidos estão fadados 

à desmotivação, à falência de sua vida e ao fracasso, graças a sua cultura e/ou 

condição social, levando-os à desumanização.  

         Desprovidos de sua educação e com  isso a falta de  esperança em 

relação à sua emancipação. Pautada em Paulo Freire, nossa pesquisa se preocupou 

em denunciar as mazelas do mundo dos oprimidos pelo sistema capitalista, mas 

também mostrou-nos caminhos para a busca da libertação.  

         No entanto, para que a injustiça social diminua, pois, não achamos que 

a injustiça possa ser erradicada, devido aos  séculos em que foi instaurada e que 
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está em atuação. Mas acreditamos que com o passar dos anos, uma  maior e mais 

eficiente operacionalização de ações manifestará nos alfabetizandos, o interesse de 

se reconhecerem no mundo e de se sentirem parte ativa no  processo de 

humanização, conscientização e liberdade.  

Se para Freire sempre a palavra é uma manisfestação do poder humano de 

transformação da realidade, no século XXI, vêmos a exigência cada vez maior em 

relação a quantidade de conhecimentos. A busca de informações  e a conquista por 

uma criticidade que possa dar conta de assuntos cada vez mais complexos, como 

por exemplo a violência na escola, na sociedade e nas próprias relações entre as 

nações. As mudanças que atingem as famílias e as relações humanas em geral. 

Isso nos mostra como o homem alfabetizado é apenas o início para a 

formação humana. É  inconciliável que ainda no Brasil existam cerca de 13,2 

milhões de pessoas iletradas segundo os dados do IBGE. Como estas pessoas 

estarão arraigadas para viver em um mundo cheio de marginalização. Estar à 

margem da sociedade é estar incerido em um sistema opressor que inclui para 

excluir. Seja de caráter cultural, político-sócio-econômico. 

        Observamos também que o desenvolvimento da reflexão e da criticidade 

revela conquistas importantes  para a libertação e emancipação dos homens. Este 

resultado positivo se idealiza a partir da prática educativa responsável feita pelo 

educador.  

        Entendemos que deve ser característica do  educador progressista,  a 

busca pela libertação e  a procura de forma aplicada, responsável e amorosa dar 

importância e voz  aos seus educandos neste processo, sem desconsiderar a sua 

opinião frente a determinado assunto, e sim fazendo deste momento, um momento 

de reconhecimento de si mesmo, do outro e do mundo.  

         Portanto, a mudança social acontece no momento em que haja esta 

mudança de pensamento. É desta forma que procuramos por meio desta pesquisa 

apresentar de maneira muitas vezes repetitiva, em alguns momentos, a importância 

da humanização da sociedade. 

Sendo a busca pelo Ser Mais, de acordo com Paulo Freire, próprio do 

homem, já que o homem em sua essência é inacabado e assim acontece a sua 
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permanente e incessante curiosidade pelo mundo e pelos demais que o circundam, 

a a educação correspondente a esta realidade deverá prover  o engajamento político 

e social, contribuindo assim,  efetivamente e sem sombra de dúvidas, para a 

conscientização crítica da realidade e a busca incessante pela libertação dos 

homens. 
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