
 

 

 

 
SUÉLEM BUENO RAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO E LIBERDADE: A DEMOCRACIA COMO 

PRONÚNCIA DA PALAVRA NA PERSPECTIVA  

DE PAULO FREIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2016 



 

 

SUÉLEM BUENO RAMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO E LIBERDADE: A DEMOCRACIA COMO 

PRONÚNCIA DA PALAVRA NA PERSPECTIVA  

DE PAULO FREIRE 

 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciatura em Pedagogia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Darcísio Natal Muraro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2016  



 

 

SUÉLEM BUENO RAMOS 
 
 
 

EDUCAÇÃO E LIBERDADE: A DEMOCRACIA COMO 

PRONÚNCIA DA PALAVRA NA PERSPECTIVA  

DE PAULO FREIRE 

 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Departamento de Educação da 
Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciatura em pedagogia. 
 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Orientador: Prof. Dr. Darcísio Natal Muraro 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 
 
 

____________________________________ 
Profa. Dra. Rosa de Lourdes Aguilar Verástegui 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Ms. Gilmar Aparecido Altran 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 
 

Londrina, 07 de julho de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à todos os 

profissionais da educação, 

comprometidos com a conscientização 

e libertação de seus educandos. 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Primeramente, agradeço à Deus, autor e consumador da minha fé. 

Agradeço a minha família pelo carinho e apoio neste caminhada.  

Agradeço à Universidade Estadual de Londrina, ao departamento de 

educação por seu apoio contínuo.  

Agradeço ao meu orientador: Professor Dr. Darcísio Natal Muraro, 

não só pela constante orientação, mas sobretudo pela sua amizade, compreenção, 

confiação e dedicação. 

Agradeço à Professora Dra. Rosa de Lourdes Aguilar Verástegui 

pela amizade e amorosidade. 

À todos os professores,  que contribuiram para com minha formação 

acadêmica, humana e profissional, pelo conhecimento epistémico construído, pela 

troca de saberes de todas as áreas do departamento de educação.  

À todos os amigos que de certo modo colaboraram para a realização 

e finalização deste trabalho. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“...A leitura de mundo precede 

a leitura da palavra...” 
 
 

(PAULO FREIRE) 
 



 

 

RAMOS, Suélem Bueno. Educação e Liberdade: a democracia como pronúncia da 
palavra na perspectiva de Paulo Freire. 2016. 46 páginas. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2016.  
 
 

 
 

RESUMO 
 

 
A presente pesquisa tem por objetivo compreender a relação entre a pronúncia da palavra e 
a democracia no âmbito da educação a partir da perspectiva desenvolvida por Paulo Freire. 
Este autor é considerado, no Brasil e no mundo, um importante pensador do século XX, 
sobretudo pela crença e prática amorosa e compromissada com o papel libertador da 
educação num mundo de opressão. Dedicou-se à luta pela causa das classes oprimidas, 
especialmente por meio da alfabetização, concebendo-a e aplicando-a como processo de 
conscientização e libertação do homem, por meio da reflexão crítica. Este trabalho foca a 
seguinte questão: em que consiste a pronúncia da palavra como condição de libertação e da 
democracia na perspectiva de Paulo Freire? Para desenvolver este trabalho utilizamos da 
metodologia bibliográfica que permitiu a leitura das obras do autor e de comentadores do 
mesmo, buscando compreender os conceitos propostos. A pesquisa mostrou que Freire 
parte de uma análise histórica da sociedade opressora, evidenciando a falta de liberdade 
que impede a experiência democrática. O autor entende a liberdade como necessidade vital 
na prática educacional levando em conta a concepção de ser humano como ser inacabado e 
que se constrói histórica e socialmente necessitando, para isso, aprender pela práxis a 
pronúncia significativa da palavra. Dessa maneira, a liberdade é construída por meio do 
processo de reflexão e conscientização crítica sobre as condições existenciais que permitem 
a emersão e inserção no mundo. A concepção de liberdade desenvolvida por Freire destaca 
a necessidade da práxis educacional libertadora. Esta se faz como diálogo em torno dos 
problemas existenciais, processo que gera consciência crítica e uma prática transformadora 
tanto do pensar e das atitudes das pessoas diante das estruturas opressoras da sociedade 
e das que estão presente na escola. A leitura crítica do mundo demanda ação política, 
precedendo a leitura da palavra. Para tanto, a ação pedagógica implica fundamentalmente 
na atitude ética e política, com base no diálogo como práxis democrática constante, 
processo transformador que compreende o educando como sujeito histórico, inacabado, 
autônomo e livre na construção do ser, na sua humanização. 

 
Palavras-chave: Paulo Freire. Educação. Liberdade. Democracia.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to understand the relationship between the pronunciation of the 
word and democracy in education from the perspective developed by Paulo Freire. 
This author is considered, in Brazil and in the world, an important mind of the 
twentieth century, especially for his loving and committed belief and practice with the 
liberating role of education in a world of oppression. He devoted himself to fight the 
cause of the oppressed classes, especially through literacy, conceiving it and 
applying it as an awareness and human liberation process through critical reflection. 
This work focuses on the question: what is the pronunciation of the word as a 
condition of liberation and democracy from the perspective of Paulo Freire? To 
develop this study, the literature methodology was used that allowed us the reading 
of the author's works and reviewers of the same, trying to understand the concepts 
proposed. This Research has shown that Freire begins with a historical analysis of 
the oppressing society, highlighting the lack of freedom that prevents democratic 
experience. The author understands freedom as a vital necessity in educational 
practice taking into account the concept of human being as being unfinished and that 
develops himself up historically and socially needy. For this, learning by practice the 
pronunciation of the meaningful word. Thus, freedom is built through the process of 
reflection and critical awareness of the existential conditions for the emergence and 
integration into the world. The concept of freedom developed by Freire emphasizes 
the necessity of liberating educational praxis. This one is done as dialogue around 
the existential problems. Process that enables critical consciousness and 
transformative practice both the thinking and attitudes of people in the face of 
oppressive structures of society and the structures that are present in the school. The 
critical reading of the world demands political action that precedes the reading of the 
word. Therefore, the pedagogical action primarily involves the ethical and political 
attitude, based on dialogue and constant democratic praxis, transformative process 
that sees the student as a historical subject, unfinished, autonomous and free to build 
his being in its humanization 
 
Key-words: Paulo Freire. Education. Freedom. Democracy. 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação escolar, ao longo de sua história, foi compreendida como meio 

para transmitir o conhecimento sistematizado. Criou o papel do professor como 

transmissor do saber e o do educando como um receptor passivo que estoca 

conhecimentos para uso futuro distante do mundo real e marcado pelas mudanças. 

Paulo Freire contribuiu de maneira ímpar para introduzir a reflexão crítica no campo 

da educação e rever as práticas pedagógicas permeadas por dualismos como teoria 

e prática, professor e aluno. Para ele, as teorias não se restringem somente a uma 

abordagem ideal e neutra, mas são compreensão do mundo e do homem, tendo 

consequências práticas na vida das pessoas e povos. As experiências vivenciadas 

por Freire foram fonte de suas concepções. Alguém que pensou a partir da 

realidade.  

Suas indagações originaram a busca pela compreensão dos problemas do 

homem histórico e socialmente situados num mundo de opressão e pobreza 

contraposto ao opressor que vive na opulência. Freire buscou fazer seus próprios 

questionamentos se converterem em teoria educacional mostrando que o acesso 

continuado à educação escolar não era efetivamente para todos, sendo dificultada 

pelas condições econômicas ou culturais, processo que promove a exclusão e 

manutenção da ordem perversa da opressão.  

 De acordo com Zitkoski (2005) Freire é um educador comprometido 

eticamente com a realização humanista libertadora, dialógica e criativa. A proposta 

pedagógica de Freire implica em um novo projeto de sociedade e de humanização 

dos seres humanos, concebidos como seres inacabados e que se constroem 

histórica e socialmente. Para este estudioso do problema da opressão, a vida 

humana tem real sentido quando se busca incansavelmente a libertação daquilo que 

desumaniza o homem.  

Paulo Freire, sempre atual segundo Ghiggi (2001), não objetiva concretizar 

uma verdade inabalável, mas uma construção histórica, que se inicia com a decisão 

pela busca para superar as certezas absolutas e dogmatizadas por uma classe 

privilegiada e opressora. De acordo com Mogilka (1997) as obras de Freire são de 

uma riqueza impressionante, abordam questões educacionais, antropológicas, 
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culturais, políticas e de comunicação. Estas questões evidenciam sua posição 

humanista, antideterminista. Freire atua na educação não formal, pois, suas ideias 

encontravam resistência para atuar no espaço escolar, o qual predomina fortemente 

a educação tradicional, nomeada por Freire como "educação bancária". 

Paulo Freire buscou por meio de suas reflexões desenvolver concepções de 

homem, de liberdade, de práxis educacional, da construção da ética, da política, por 

meio da historicidade humana. Freire apresentou uma relação indissociável entre a 

teoria e a prática. De acordo com Gadotti (1979) a teoria freiriana está carregada de 

otimismo crítico, assim como em sua práxis. Sua práxis esta cheia de um sentido 

existencial profundo.  

Freire exprime mensagens de esperança por meio de suas obras aos 

portadores potenciais da liberdade: os oprimidos. O sentido mais profundo de sua 

obra apresenta a expressão dos oprimidos, resgata a realidade e a estratégia dos 

oprimidos. Por esta razão suas ideias não foram toleradas no Brasil após o golpe 

militar de 1964, o que resulto em seu exílio.  

Para Gadotti (1979) a mudança é um tema gerador na prática teórica 

apresentada por Freire. O tema mudança acompanha todas as suas obras. 

Objetivando a mudança de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de 

iguais, refletindo criticamente o papel da educação como caminho de encontro com 

a palavra conscientizadora e libertadora neste processo.  

De acordo com Gadotti (1979) Freire combate a concepção ingênua na qual a 

pedagogia se crê como motor da transformação social e política. 

Concomitantemente, combate a concepção do pessimismo sociológico que afirma 

que a educação reproduz mecanicamente a sociedade. Assim, nasce um 

pensamento crítico pedagógico. Que leva os profissionais da educação a se 

engajarem social e politicamente, a fim de identificar as possibilidades da ação 

social e cultural, objetivando a luta pela transformação das estruturas opressivas da 

sociedade. 

Neste sentido, Freire não separa o ato pedagógico do ato político. Busca 

aprofundar e compreender o pedagógico na ação política e o político na ação 

pedagógica. Tendo em vista que, a educação é um ato de conhecimento e de 

conscientização, que por si só não poderá leva uma sociedade a se libertar da 
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opressão. Há que se pensar com crítica e criatividade, como condição de uma 

educação libertadora transformadora.  

De acordo com Gadotti (1979), a tradição pedagógica insiste em limitar a 

pedagogia à sala de aula, às relações existentes neste ambiente. Enquanto os 

grandes debates e discussões se restringirem aos muros da escola, não existirá 

educação libertadora. Cabe aos profissionais da educação ir além os muros das 

instituições de ensino, ter acesso a rua, a cidade, a vida, buscando por uma 

sociedade mais resistente à dominação.  

Uma conscientização que parte apenas do educador, limitado ao campo 

escolar é insuficiente para promover uma verdadeira mudança social. Para Gadotti 

(1979), o educador não pode se limitar a conscientizar dentro da sala de aula. Este 

compreende que o limite da conscientização se encontra no limite da própria 

consciência. A ação pedagógica não se restringe a escola, a organização da 

sociedade é tarefa do educador intelectual engajado.  

Para Gadotti (1979), o diálogo apresentado por Freire não é um diálogo 

romântico entre oprimidos e opressores, mas sim entre os oprimidos que 

reconhecem sua condição e buscam a superação desta. A escola não é uma ilha de 

pureza na qual a contradição e o antagonismo de classes não estejam presentes. 

Em uma sociedade de classe a educação é concomitantemente classista. Neste 

contexto educar é conscientizar e lutar contra esta ordem. 

Para Scocuglia (1999), um dos alicerces da prática educativa de Paulo Freire 

é a democracia, questão presente em diversos e diferentes momentos em suas 

produções textuais. Em seus discursos Freire sempre se posicionou criticamente em 

relação ao autoritarismo e à ditadura. Para ele a humanização se fará na destruição 

da sociedade de exploração. Suas discussões estão fundadas na ética, na 

solidariedade social e na conquista da redicalidade democrática, ancorada no uso da 

palavra como um modo de vida crítico e libertador. 

A perspectiva freiriana, enquanto geradora de reflexões, não visa só a práxis 

educacional, mas toda a concepção sobre homem e suas relações, enquanto ser 

histórico-cultural. O presente trabalho se justifica pela crescente curiosidade em 

compreender o papel da palavra neste processo de libertação e humanização. A 

palavra libertadora se encontra relacionada à palavra democrática, valorizando a 

educação como uma prática de emancipação. 
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Em uma de suas obras, especificamente no livro a Pedagogia do Oprimido, o 

professor Ernani Maria Fiori, estudioso em filosofia e direito, apresenta o educador 

Paulo Freire e sua práxis humana com a prática da liberdade. Fiori participou 

ativamente dos grupos políticos, com ação integralista brasileira. Foi diretor do 

Instituto Cultura Popular. Com base em Bombassaro e Paviani (2004) em 1964, Fiori 

foi expulso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante o período da 

ditadura militar no Brasil. Exilou-se no Chile em 1966, atuando em diversos institutos 

de formação política, colaborou com Paulo Freire na discussão sobre a educação 

popular. Fiori apresenta Paulo Freire no prefacio deste livro, afirmando que:  

Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida: não pensa 
ideias, pensa a existência. É também educador: existência seu 
pensamento numa pedagogia em que o esforço totalizador da 
“práxis” humana busca, na interioridade desta, retotalizar-se como 
“prática da liberdade”. Em sociedades cuja dinâmica estrutural 
conduz à dominação de consciências, “a pedagogia dominante é a 
pedagogia das classes dominadoras”. Os métodos da opressão não 
podem, contraditoriamente, servir à libertação do oprimido. (FIORI, 
1987, p. 5).  
 

Esta citação foi selecionada exatamente, por realizar uma apresentação, 

mesmo que previa, do autor, explicando em síntese o porquê da utilização da prática 

libertadora. Fiori (1987) apresenta o educador Paulo Freire, reconhecendo seu 

compromisso com a vida, com a existência humana, que envolve uma reflexão 

crítica para compreender este homem oprimido, que busca libertar-se por meio da 

educação reflexiva. Para tanto, Freire apresenta uma práxis humana, buscando a 

prática da liberdade. Em uma sociedade de estrutura de dominação de consciência. 

Assim, os métodos de dominação não devem e nem podem ser utilizados em favor 

da libertação dos oprimidos.  

Na visão de Scocuglia (1999), a categoria do oprimido é a denúncia da 

desumanização opressora, um caminho político de emancipação. O oprimido 

hospeda em si a ingenuidade da consciência oprimida. O opressor oprime por meio 

da palavra de opressão. O oprimido internaliza essa linguagem. As palavras 

carregam ideias, por isso interessa ao opressor que o oprimido carregue a 

linguagem do opressor. A palavra não se restringe apenas ao discurso, mas a uma 

concepção e ação. Não existe opressor sem o oprimido. O diálogo possibilita a 

conscientização do oprimido. Freire pensa uma educação libertadora, cabendo a 

esta a formação plena dos cidadãos críticos e reflexivos que pensem a própria 

palavra. 
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Nesta perspectiva, este trabalho procura desenvolver a seguinte 

problemática: em que consiste a pronúncia da palavra como condição da liberdade e 

da democracia? Assim sendo, nosso objetivo é analisar a relação entre a pronúncia 

da palavra e a prática da liberdade e da democracia. Deste objetivo decorrem os 

seguintes objetivos específicos: compreende a relação entre a leitura da palavra e a 

leitura do mundo, analisar a relação entre a palavra, liberdade e democracia e 

discutir estas relações na prática educacional. A presente pesquisa adotou como 

encaminhamento metodológico a abordagem bibliográfica, procedimento que nos 

leva à leitura das obras de Freire para compreender seus conceitos acerca da 

palavra, liberdade, educação e democracia. Para dar início à pesquisa, realizamos 

um levantamento da bibliografia para seleção de obras a serem lidas: Educação 

como Prática da Liberdade. Educação e Mudança. Conscientização: teoria e prática 

da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Ação cultural para a 

Liberdade. Extensão e Comunicação. Pedagogia do oprimido. A importância do ato 

de ler: em três artigos que se completam. Pedagogia da Autonomia: Saberes 

necessários à prática educativa. Pedagogia da Esperança: Um encontro com a 

Pedagogia do Oprimido. Educação como prática da liberdade. Pedagogia da 

indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. 

As leituras foram realizadas tendo por base a análise textual seguida da 

compreensão dos conceitos na forma como o autor os articula. Concomitante às 

leituras, realizamos anotações, para que as informações adquiridas fossem 

analisadas, discutidas e sistematizadas. Demos preferência para as fontes 

primárias, mas também utilizamos fontes secundárias, de comentadores 

selecionados para esse fim. Por fim, sistematizamos este trabalho para alcançarmos 

nossos objetivos, previamente estabelecidos. 

O trabalho está subdivido em dois principais capítulos, sendo que o primeiro 

discute a leitura do mundo e leitura da palavra. Nesta parte, discutimos que a leitura 

da palavra vai além da codificação gráfica, pois está carregada de significados, que 

se antecipa e se expande no mundo. Assim, inicialmente pensa-se na leitura do 

mundo seguida da posterior leitura da palavra. Segundo Sotelo (2012) com base em 

Freire, acredita que os educandos não devem memorizar mecanicamente a língua 

escrita, mais sim aprender a sua significação. Os educadores precisam ouvir seus 

educandos, exercendo o direito de falar. De acordo com Freire (1989) a educação 

verdadeira modela almas, recria corações, é a alavanca para mudanças sociais, por 
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meio do pensamento crítico. A alfabetização é compreensão profunda da realidade, 

que busca estimular a capacidade crítica dos educandos. 

No segunda capítulo, abordaremos a relações entre palavra e liberdade. Este 

capítulo está estruturado em subtemas, sendo que um dos aspectos a ser discutido 

é a inexperiência democrática. De acordo com Freire a história do país está marcada 

pela inexperiência democrática, passando por um processo de construção. Assim, a 

dialogação fica comprometida por causa da caracterização econômica exploratória. 

Essa dialogação é uma responsabilidade social e política do homem. Outro aspecto 

abordado é a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Discutimos a pedagogia do 

oprimido como uma pedagogia da conscientização e transformação do homem, 

envolvendo uma práxis solidária. Somente o ser humano é capaz de transcender a 

sua temporalidade, e ser humanizado em suas relações de convívio. 

Consideramos importante compreender as ideias desenvolvidas por este 

autor acerca da educação como espaço para a pronúncia da palavra e prática da 

liberdade, pois ela implica num constante pensar o homem e a sociedade que 

pretendemos construir por meio desta atividade humana.  
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CAPÍTULO I 

LEITURA DO MUNDO E LEITURA DA PALAVRA 
 

 

 Iniciamos nossa pesquisa neste capítulo abordando uma das questões 

centrais: o que é a pronúncia da palavra para Paulo Freire? Como ela permite a 

leitura do mundo? Antes de refletir sobre a temática da leitura na obra de Freire, 

devemos compreender que "a leitura do mundo precede a leitura da palavra" 

(FREIRE, 1989, p. 9). Neste sentido, a compreensão do texto depende do conjunto 

de significados construídos na história da pessoa a partir de suas experiências no 

mundo. Este processo resulta na leitura crítica, na percepção das relações entre o 

texto e o contexto, tendo em vista a transformação do mundo objeto da leitura.   

 De acordo com Freire (1989) a compreensão crítica do ato de ler, não se 

restringe a mera decodificação da palavra escrita, pois, antecipa e se expande no 

mundo. Assim, a linguagem e a realidade estão ligadas diretamente. Ao pensar na 

leitura crítica é necessário perceber a relação entre texto e contexto. Neste sentido, 

para ele "[...] aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, 

aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação 

mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e 

realidade. [...]" (SEVERINO, 1989, p. 7). 

 Devemos primeiramente pensar na leitura do mundo, no qual estamos 

inseridos, depois na leitura da palavra. Tendo em vista que, ninguém esta só no 

mundo, cada pessoa é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. De acordo 

com Freire (1997) a leitura de mundo é feita a partir das experiências existenciais 

que nos permitem construir significados a mesma.  

 Para Freire (2000), o exercício constante da leitura do mundo, demanda 

compreensão crítica da realidade. A leitura de mundo se funda na possibilidade do 

homem, em sua historicidade, inteligir a concretude de comunicar o inelegível. Cabe 

ao processo da leitura de mundo a prática de denunciar a realidade constatada e de 

anunciar a superação da mesma. A leitura crítica do mundo demanda ação política 

envolvendo a organização de grupos ou classes populares para intervirem na 

reinvenção da sociedade, considerando-o ato pedagógico-político. Dentro do 

processo crítico de leitura do mundo, encontra-se a análise crítica da realidade.  
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 Na prática democrática a leitura do mundo e da palavra estão dinamicamente 

unidas. A leitura da palavra, em um contexto escolar, nem sempre refere-se à leitura 

da "palavramundo". A leitura enquanto "[...] decifração da palavra fluí naturalmente 

da "leitura" do mundo particular [...]" (FREIRE, 1989, p. 12). A cobrança, a 

insistência a massificação da leitura corrobora para uma leitura quantitativa, 

mecanicamente memorizada, sem significação.   

 Sotelo (2012) descreve que para Freire alfabetizar-se é primeiramente 

aprender a ler o mundo e compreendê-lo. Assim, antes de aprender a ler e escrever 

aprende-se a ler o mundo e o seu contexto. Para Freire (1989) a importância do ato 

de ler vai além da mera codificação da palavra escrita. A leitura e pronúncia do 

mundo tem grande relevância nesta perspectiva teórica. O ato de ler refere-se 

primeiramente a leitura do mundo, seguido da leitura da palavra do mundo particular 

do sujeito para o todo. A segunda leitura não implica numa ruptura com a primeira.  

 Além disso, a alfabetização não se restringe ao ensino puro da palavra, das 

sílabas. Alfabetizar não é encher o alfabetizando com suas palavras, como se o 

mesmo estivesse vazio. O educando não é uma folha em branco a ser preenchida 

com informações transmitidas por quem guia este precesso. Pelo contrário, o 

processo da alfabetização requer a participação ativa do alfabetizando com sua 

experiência de vida que será transformada com a problematização, reflexão, diálogo 

e escrita que lhe permitirá pronunciar palavras que criam novos significados para 

esta experiência. Neste sentido, cabe ao educador auxiliar o educando a alcançar 

esse ato criador, sem anular a criatividade, a responsabilidade na construção da 

linguagem escrita de seu educando. Torna-se necessário compreender que "[...] a 

alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. 

Esta montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando. Aí 

tem ele um momento de sua tarefa criadora." (FREIRE, 1989, p. 13).  

  Neste sentido, Freire entende que a escrita enquanto representação da 

linguagem oral deve fazer sentido ao educando. Compreende-se que os homens, 

independente de serem letrados ou não, desenvolvem uma leitura do mundo, pois 

estão imersos nele. A alfabetização parte e visa transformar esta leitura do mundo 

por meio do processo de leitura da palavra, sendo esta uma tarefa criadora do 

alfabetizando. Em suma "[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra 

e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. [...]" (FREIRE, 1989, p. 
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13). Nesta perspectiva temos um movimento, do mundo à palavra e da palavra ao 

mundo. Assim, a palavra dita flui do mundo para o mundo. 

 Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais para Freire no processo 

de alfabetização. Por este motivo, a importância das palavras geradoras partirem do 

universo vocabular dos próprios alfabetizandos. Assim, elas tornanam-se carregadas 

de significação da experiência existencial. Logo a alfabetização e a leitura possuem 

uma compreensão crítica na pedagogia libertadora de Freire.  

 A leitura da palavra não é um exercício de memorização mecânica. De acordo 

com Freire (1997) ler é uma ação difícil, exigente, mas acima de tudo gratificante. Ao 

ler, o leitor assume por meio do texto ou objeto da curiosidade uma forma crítica. Ler 

é criar a compreensão do lido. 

 De acordo com Freire (1997) a forma crítica de realizar a leitura da palavra e 

do mundo está no reconhecimento também da linguagem simples, ingênua, na 

valorização dos conceitos criados no cotidiano, na experiência sensorial. Freire 

(1997) ressalta que ao aprender a ler o homem imediatamente, prepara-se para 

escrever a fala socialmente construída. A compreensão sobre o que se está lendo, 

estudando é trabalhada, forjada por quem lê, por quem estuda. Esta tarefa é um 

trabalho que exige paciência e persistência, pois a compreensão sobre o que se lê e 

estuda não ocorre de forma automática, repentinamente.  

 Compreende-se que a oralidade precede a grafia. Ao aprender a ler, fazemos 

uma experiência sobre escrita de alguém e, assim, nos preparamos para 

imediatamente escrever. A pronúncia e leitura da palavra têm grande importância na 

perspectiva freiriana. Fiori (1987, p.7) ressalta que “com a palavra, o homem se faz 

homem", assumindo assim, conscientemente sua essencial condição humana.  

Na pedagogia proposta por Paulo Freire a consciência emerge do mundo 

vivido, problematizando-o, compreendendo-o como projeto humano, no qual o 

homem escreve sua história. De fato, evidencia-se nesta proposta a prática da 

liberdade. Nesse segmento, o método de conscientização origina-se no método de 

alfabetização, no qual o homem escreve sua história. Alfabetizar-se vai além de 

aprender a ler as palavras escritas, pois implica uma prática transformadora do 

mundo.  

 Nessa perspectiva, de acordo com Freire (1967) alfabetizar-se não se refere 

ao aprender a repetir palavras, mas, dizer criticamente sua palavra. Sendo esta, 

inerente ao comportamento humano. Compreende-se, que a palavra é um 
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instrumento da comunicação, sendo esta essencialmente dialógica. A alfabetização 

crítica tem um compromisso mediante o diálogo.  

 Faz-se necessário o permanente diálogo, que é a própria historicização. 

Segundo Fiori (1987) o homem é levado a escrever sua própria história, aprendendo 

a ler essa palavra escrita em que a cultura se diz criticamente, da mesma forma em 

que se transforma. A palavra é mais do que um código, ela é a práxis humana: "A 

palavra, como comportamento humano, significante do mundo, não designa apenas 

as coisas, transforma-as; não é só pensamento, é “práxis”. [...]" (FIORI, 1987, p. 11, 

grifo do autor). 

Para Freire (1989) aprender a ler refere-se a aprender a dizer a sua palavra, a 

qual por sua vez imita a palavra divina, sendo esta criadora. Neste contexto a 

palavra é compreendida como ação, viva e dinâmica. Por isso, é a palavra viva, que 

diz e transforma o mundo. Assim, a palavra viva é o diálogo existencial, que 

expressa e elabora o mundo. A palavra, para o autor, conscientiza e politiza, pois 

concebe a educação como caminho viável para a práxis libertadora, por meio do 

diálogo permanente. 

Para proporcionar este diálogo são necessárias duas condições: a primeira 

consiste nas palavras não serem ocas, que não se escondam na mentira da 

incompetência. A autenticidade na fala implica na crítica radical democrática. Nesse 

sentido o maior fracasso docente, para o pedagogo é a ausência ou passividade 

daqueles que pretende dialogar, numa falsa neutralidade ou objetividade distante da 

histórica em que o saber se insere. Secundariamente, Freire ressalta que para 

condição fundamental do diálogo, ninguém em uma democracia, deve ser excluído 

ou posto à margem da vida nacional. As exigências pedagógicas de Paulo Freire o 

conduziram a uma posição política.  

 Assim, a conscientização de mundo é inerente a ação crítica reflexiva dos 

homens. Paulo Freire entende que o homem é um ser de relações, com conotações 

de pluralidade, de transcendência, de criticidade, de consequência e de 

temporalidade. De modo que “[...] para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, 

independente dele, possível de ser conhecida. [...] Partimos de que o homem, ser de 

relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo.” 

(FREIRE, 1967, p. 39). A percepção desta condição de estar no e com o mundo que 

resulta na sua abertura para à realidade permitindo dizer a palavra autêntica, palavra 

transformadora. 
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 No entendimento de Gadotti (2002), na pedagogia freiriana, o primeiro passo 

para apropriação do conhecimento é a leitura de mundo. Esta deve ser comparada à 

leitura de mundo de outras pessoas, por meio do diálogo. Assim, o sujeito pode 

constatar a veracidade da sua leitura de mundo, da sua concepção, do seu ponto de 

vista. O que gera conflitos, necessário para se chegar a uma verdade comum. 

Porque a verdade não nasce na conformação de um único olhar, sem criticidade. Já 

dizia Freire "ler o mundo é transformá-lo [...]" (GADOTTI, 2002, p. 57) 

 Segundo Gonçalves e Dittrich (2013) quando Freire fala sobre a leitura de 

mundo e leitura de palavra prioriza a intenção de que o aprendiz alcance a 

compreensão e a criticidade. A decodificação é a própria leitura de palavra sem o 

entendimento do mundo, o que desclassifica a importância do ato de ler. Que só 

atinge pleno significado quando a leitura da palavra é politizada, crítica e consciente. 

Há uma reconstrução, redefinição de conceitos sobre a palavra, após essa leitura 

plena. Pois a palavra está repleta de sentido e significação na vida do sujeito.  
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CAPÍTULO II 

RELAÇÕES ENTRE A PALAVRA, A LIBERDADE E A DEMOCRACIA 
 

 

 Neste capítulo trataremos da relação existente entre democracia, liberdade e 

educação a partir da pronúncia da palavra. Na pedagogia apresentada por Freire, a 

visão de liberdade e democracia tem grande relevância, pois ela consiste na matriz 

da prática educativa. Ao abordar o tema de democracia e liberdade no pensamento 

do autor devemos partir do contexto de sociedade composta por uma elite que se 

distancia e oprime o povo por meio de uma educação e trabalho alienantes que 

extinguem a capacidade crítica e reflexiva.  

 

2.1. A inexperiência democrática 
 

Freire analisa o problema da democracia a partir do contexto da história da 

sociedade brasileira. As condições estruturais da colonização do país não 

favoreceram o exercício da democracia, resultando numa inexperiência democrática 

numa sociedade marcadamente fechada, reflexa, alienada. Conforme descreve 

Freire: 

O ponto de partida do nosso trânsito foi exatamente aquela 
sociedade fechada a que já nos referimos. Sociedade, acrescente-
se, com o centro de decisão de sua economia fora dela. Economia, 
por isso mesmo, comandada por um mercado externo. Exportadora 
de matérias-primas. Crescendo para fora. Predatória. Sociedade 
reflexa na sua economia. Reflexa na sua cultura. Por isso alienada. 
Objeto e não sujeito de si mesma. Sem povo. Antidialogal, 
dificultando a mobilidade social vertical ascendente. Sem vida urbana 
ou com precária vida urbana. Com alarmantes índices de 
analfabetismo, ainda hoje persistentes. Atrasada. Comandada por 
uma elite superposta a seu mundo, ao invés de com ele integrada. ” 
(FREIRE, 1967, p. 55). 

 

Freire (1967) entende que a colonização do Brasil estava voltada para a 

exploração comercial desta terra. Neste contexto, não há como pensar em 

dialogação, devido à estrutura de grande domínio externo que caracterizou a 

economia exploradora. O autor identifica que esta sociedade é fechada, restrita em 

interesses de uma classe dominante sem preocupação com a vida social. 

Diferentemente, da sociedade aberta, na qual o homem desenvolve o sentido e a 

participação na vida comum como sujeito de si mesmo, como crítico das próprias 
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contradições, em que compreende que “a história é obra sua” (FREIRE, 1967, p. 

58). A dialogação é a responsabilidade social e política do homem. 

Na realidade, de acordo com Freire (1967) faltou à sociedade brasileira a 

vivência comunitária contraposta ao tipo de colonização de caráter autoritário. Além 

disso, as marcas desta exploração econômica inibiram a criação de práticas 

comunitárias. Nestas circunstâncias, ficou difícil caminhar rumo à forma de vida 

democrática, a qual implica na participação nos problemas comuns da desta 

sociedade. Considerando que  

[...] a primeira metade do século XIX, aguçou-se, entre nós, o 
processo já antigo, de opressão não só de escravos e servos por 
senhores, de africanos e indígenas por portadores exclusivistas da 
cultura europeia, agora encarnada principalmente nos moradores 
principais das cidades. [...] (FREYRE apud FREIRE, 1967, p. 78).  
 

 De acordo com Freire (1967) se alimenta a inexperiência democrática de 

nosso país, por meio de imposições e desconhecimento da realidade do mesmo. A 

inexperiência de governo é caracterizada pela mentalidade feudal, com uma cultura 

social colonial. Nestas condições econômicas, não foi possível o surgimento de 

centros urbanos criados e governados pelo povo, compostos pela classe média. Tal 

possibilidade constituiria centros urbanos de baixo para cima, tendo como base a 

solidariedade política.  

 Que visa o bem estar da comunidade, do povo e não de uma parcela da 

população, obtendo como reflexo a construção da sabedoria democrática. Pelo 

contrario, historicamente os centros urbanos são criado de cima para baixa, por 

meio da escravidão e submissão na colonização do país. Isso, pois, em uma 

perspectiva histórico-cultural faltava impulso popular e condições necessárias para 

este existir. De acordo com Freire (1967) a acomodação o modelo autoritário não 

exige criticidade, diferentemente, da integração que demanda o máximo de 

consciência crítica. 

 O autor trabalha a relevância do contexto histórico-político do Brasil, e como 

esta determina a construção democrática deste país, enfatizando que atualmente 

“importamos a estrutura do estado nacional democrático, sem nenhuma prévia 

consideração a nosso contexto. Posição típica ou atitude normal de alienação 

cultural [...]” (FREIRE, 1967, p. 79). Além disso, não se deve ignorar o fato de que 

durante a nossa vida colônia não tínhamos experiências de autogoverno, o que 

marcava a inexperiência democrática.  
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 Está intrínseca na essência da democracia a mudança. Torna-se necessário 

desenvolver no homem a análise crítica de seus achados, isso oportuniza 

constantes revisões em torno de sua realidade e da problemática existente na 

mesma. Existe um descompasso nos regimes democráticos atuais no que se refere 

à permeabilidade. Tendo em vista que o sentido de mudança não esta vinculada 

apenas à democracia, mas também a civilização tecnológica e certa rigidez mental, 

que deixa de assumir uma postura conscientemente crítica diante da vida, tornando-

se o homem desenraizado.  

Em suma, de acordo com Freire (1967) nossa democracia estava em um 

processo de aprendizagem, levando em consideração os aspectos histórico-culturais 

do país, marcado pelo modelo autoritário importado e pela inexperiência de 

autogoverno. Por outro lado, identifica-se a ameaça de não se ultrapassar a 

transitividade ingênua, que impede o homem brasileiro de se apropriar do sentido 

mutável da sociedade e de seu tempo. Assim, não foi possível criar a convicção de 

participar de mudanças de sua sociedade, o que é indispensável para o 

desenvolvimento da democracia.  

Freire (1967) criticou a educação oferecida pelo modelo autoritário de 

sociedade que visava a manutenção do próprio sistema. Ele viu a necessidade de 

romper com a educação bancária e criar um fazer educativo voltado para autenticar 

a democracia. Evidenciou a necessidade de uma educação corajosa, que levasse o 

homem brasileiro a uma reflexão crítica do seu direito à participação. Uma educação 

que conduzisse o povo brasileiro a uma nova postura frente ao seu tempo, 

proporcionando ao educando o espaço para debate e análise crítica de seus 

problemas, oferecendo condições de verdadeira participação.  

A educação deve proporcionar pesquisa e não a mera e enfadonha 

repetição dos sabres desconectados das condições de vida. De nada vale a 

educação ôca e vazia. Ao falar da palavra ôca, Freire (1967) diz que seu pecado é 

ser teórica e retórica. O problema é que se atribui a teoria um sentido errôneo de 

oposição à realidade, de abstração.  

No entanto, o verdadeiro papel da teoria implica na inserção à realidade, em 

um contato analítico com o real, o existente, para vivenciá-lo plenamente. Assim, 

teorizar é contemplar criticamente. Nesse sentido, de acordo com Freire (1967) 

nossa educação não é teórica, pois lhe falta essa comprovação da pesquisa. 
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Infelizmente, ela é verbosa, palavresca, sonora, assistencializadora. Para o autor a 

educação deveria ser acima de tudo:  

[...] uma tentativa constante de mudança de atitude. De criação de 
disposições democráticas através da qual se substituíssem no 
brasileiro, antigos e culturológicos hábitos de passividade, por novos 
hábitos de participação e ingerência, de acordo com o novo clima da 
fase de transição. (FREIRE, 1967, p. 94).  

 
 Em suas obras o autor ressalta que a real finalidade da educação é a 

constante de mudança de atitude, por meio de reflexão crítica do sujeito. De acordo 

com Freire (1967) existem muitas coisas que precisam ser criticados e modificadas 

no Brasil. Como, por exemplo, o agir educativo marcado por condições histórico-

cultural desfavoráveis à democracia no passado. Os educadores devem aproveitar-

se das novas condições favoráveis à democratização com o desenvolvimento da 

indústria e da economia, vendo a educação como ação social, incorporando aos 

brasileiros novos hábitos de participação e intervenção.  

 Assim, para Freire o grande desafio implicava necessariamente a superação 

do alto índice de analfabetismo. Este deve estar aliado à superação da inexperiência 

democrática do homem brasileiro. Que não será alcançada por meio da 

alfabetização puramente mecânica, com uma educação desvinculada da vida, com a 

palavra esvaziada da realidade. Mas sim, por meio de uma educação libertadora. 

Que desenvolverá no brasileiro a criticidade de sua consciência, indispensável à 

democratização. Freire (1967) afirma que quanto menos criticidade houver, mais 

ingenuidade existirá frente aos problemas. 

 Neste contexto, Freire defende uma alfabetização que modificasse 

profundamente a relação do homem com a palavra: 

Só assim nos parece válido o trabalho da alfabetização, em que a 
palavra seja compreendida pelo homem na sua justa significação: 
como uma força de transformação do mundo. Só assim a 
alfabetização tem sentido. 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 este 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, 1967, p. 149, aspas do autor).  

 

  Freire (1967) ressalta que a educação brasileira apresenta problemas, pouco 

se desenvolve nos educandos o gosto pela pesquisa e a crítica. De modo geral, 
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essa educação tem um caráter bancário, valorizando o saber do opressor. Nela a 

sonoridade da palavra esta vinculada a memorização de trechos e conteúdos, 

desvinculadas da realidade dos oprimidos. O que está associado a inexperiência 

democrática brasileira. A criticidade é fundamental para mentalidade democrática. 

 A democracia e a educação democrática se fundam na crença do homem 

como sujeito de sua história. Na crença de que este deve discutir criticamente seus 

problemas e a sua realidade. Freire (1967) destaca a importância de discutir e 

debater na educação. Os educadores ditam ideias, discursam aulas, trabalham 

sobre o educando. Quando deveriam trocar ideias, debater temas, trabalhar com o 

educando. Assim o educador não proporciona meios para pensar autêntico. Com 

essa educação bancária, seria impossível formar homens integrados no impulso da 

democratização. Porque essa educação enfatiza e reforça a inexperiência 

democrática do país.  

Nessas condições, Freire (1967) descreve e reafirma que a educação deve 

priorizar uma busca constante por mudanças do modelo opressor, tendo em vista à 

historicidade do Brasil. A sociedade brasileira está adaptada aos hábitos de 

passividade, construídos historicamente. Para ele, o sistema educacional deve 

romper com estas amarras nos novos ciclos de transição. Assim, as aceitações 

próprias do movimento humano possibilitam a democracia. Cabe ao educador 

realizar intervenções voltadas para uma formação humana crítica e transformadora. 

A omissão desta ação é nefasta, contribuindo para a negação da liberdade e 

reforçando a postura autoritária. 

 Para Zientarski e Pereira (2009) ao longo da década 80 os educadores 

brasileiros tem lutado pela mudança da situação educacional no país, defendendo a 

prática democrática. Os educadores deveriam constituir uma classe que luta pelos 

direitos sociais. Para estes autores a palavra democracia refere-se ao regime 

político da soberania popular, é o desafio ao governo de classe. A reforma 

democrática é uma luta constante que gera conflitos com o sistema capitalista, pois 

este limita o poder do povo. Para o bom funcionamento da democracia se faz 

necessário a participação direta nas decisões coletivas. Nessa concepção, a 

democracia é fruto de forças materiais e culturais de uma sociedade concreta. Se a 

democracia é a participação direta dos sujeitos que praticam e exercitam uma 

consciência política. Isso falta aos brasileiros, que devem aprender a exercer o seu 

poder e sua participação efetiva nas tomadas de decisões.  
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 Os trabalhos de Paulo Freire refletem suas reflexões acerca da realidade dos 

trabalhadores oprimidos. Para Scocuglia (1999), o autor busca pela esfera da 

educação, o processo de conscientização dos sujeitos e da educação 

problematizadora e crítica um meio viável para conquista da liberdade. Esta 

educação associada conscientização e prática transformadora é a arca constante do 

discurso político-pedagógico de Freire. A educação tem papel primordial no 

desenvolvimento crítico da consciência, por meio da postura de auto-reflexão e de 

reflexão sobre o mundo historicamente.  

 Para Freire a conscientização é objetivo de toda educação realmente 

libertadora, que deve provocar atitude crítica, de reflexão e de ação, rompendo com 

a alienação do sujeito. O autor defende que a educação libertadora é 

problematizadora, e, também uma ação transformadora:  

O que me parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos 
homens não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A 
libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é coisa 
que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, 
mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre 
o mundo para transformá-lo. (Freire, 1987, p. 67)  

A liberdade é pensada existencialmente numa prática que faz os homens 

sujeitos da sua história. Nesta perspectiva "Freire defende o diálogo como veículo 

pedagógico principal da educação conscientizadora que busca a liberdade como 

alternativa de construção da pessoa." (SCOCUGLIA 1999, p. 45).  

 A educação para Freire é um auto de amor e de coragem. Pois o educador 

não deve temer o combate a luta, a análise da realidade. De acordo com Scocuglia 

(1999), o diálogo é alicerce da democracia e viabiliza o entendimento interclasse. É 

caminho viável para ordenação política. Na perspectiva freiriana a educação 

instrumentalizaria o povo que se libertaria de sua desorganização, consciência 

ingênua e de seu despreparo para a vida democrática. 

 Neste sentido, a educação tem sua totalidade política. Na perspectiva da 

prática pedagógica vale destacar o direito ao conhecimento. Segundo Scocuglia 

(1999) o direito ao conhecimento deve oportunizar a produção e criação do próprio 

conhecimento do sujeito em sua plenitude política. Esta é uma via educacional que 

busca a libertação da consciência ingênua para consciência crítico-reflexivo frente 

ao mundo e no mundo. Ela consiste numa autêntica leitura da palavra que é 

carregada de significados cultural e histórico. Na obra Educação como prática de 
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liberdade o autor defende a mudança na sociedade por meio da mudança da prática 

educacional voltada para o processo de conscientização.  

 

2.2. Liberdade, democracia e educação  
 

 De acordo com Gonçalves e Dittrich (2013) Paulo Freire é considerado um 

filosofo revolucionário na área da educação. Suas ideias repercutem fora do Brasil, 

tornam-se inspiração para muitos educadores. Freire foi um educador carismático, 

seu discurso político-pedagógico atinge significativamente seus ouvintes e leitores. 

Seus textos são compostos por uma escrita repleta de significados e de 

sensibilidades. Paulo Freire, desafiado pelos problemas do analfabetismo, criou e 

aplicou um método original que proporcionava a aquisição das habilidades de leitura 

e escrita conjuntamente com a mudança de uma consciência ingênua para uma 

consciência crítica.  

 Gonçalves e Dittrich (2013) descrevem que Freire foi um exemplo de 

determinação em prol da educação como prática política libertadora, por meio da 

alfabetização. Pensador renovado e reconhecido em diferentes países. Essa 

concepção de Freire sobre a educação como caminho para conscientização e 

libertação o levou a construir e aprimorar conceitos de grande potência para o novo 

homem e para a sociedade, como: inacabamento do ser humano, o diálogo, a 

democracia, a problematização e os termos conscientização e libertação.  

 Freire compreende o ser humano como ser dialógico, histórico e cultural. O 

homem se humaniza nas relações sociais, constrói sua consciência por meio do 

diálogo crítico reflexivo sobre si e sobre o mundo. Distancia-se de seu mundo, 

problematizando-o criticamente, e redescobre sua consciência. Assim, liberta-se da 

consciência ingênua. A consciência do mundo e a de si crescem juntas, uma é a luz 

interior da outra. O diálogo democrático, e a leitura crítica-política da palavra 

corroboram para a conscientização do sujeito.  

 Para Freire (1979a) as palavras que constituem uma frase não estão ali 

simplesmente jogadas. As palavras se encontram comprometidas entre si, implicam 

na estrutura de suas relações, apresentam uma determinada posição de quem as 

expressou. De acordo com Freire (1979a) somente quando o homem consegue sair 

de seu contexto, distanciar-se dele voltando-se sobre ele de forma a admirá-lo, 

problematizá-lo, objetivando-o, transformando-o, numa palavra, pronunciando, 
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consegue também sua libertação. Assim, o homem é um ser que é e está sendo no 

tempo, fazendo-se sujeito de sua história. 

 O homem é um ser temporal com raízes espaços-temporais, e pode ser 

modificado. Na perspectiva de Freire (1979a) o homem é um ser inacabado, por isso 

se educa. A educação só existe pelo inacabamento ou inconclusão do homem. 

Portanto, a educação implica numa busca constante do sujeito, que é o homem 

inacabado. Este é sujeito da construção de sua própria educação. Para o autor 

todos estão no processo de se educar.  

Neste sentido, Ghiggi (2001) ressalta que o homem carrega consigo sua 

origem, cultura, percepção que tem de mundo. Paulo Freire descreve que o homem 

é um ser de relações, com conotações de pluralidade, de transcendência, de 

criticidade, de consequência e de temporalidade. De modo que “[...] para o homem, 

o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. 

[...] o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, 

mas com o mundo.” (FREIRE, 1967, p. 39). Esta condição, de estar com o mundo é 

o que resulta na sua abertura para à realidade. 

De acordo com Freire (1967) somente o homem é capaz de transcender, na 

raiz da finitude, na consciência desta, como ser inacabado. Para Freire, o homem 

herda as experiências e conhecimentos adquiridos historicamente em um contexto 

sociocultural, buscando a superação de seus desafios. Assim, o homem se utiliza 

dos domínios que lhe são exclusivos, sendo este, a história e a cultura, que 

caracteriza sua humanização. A partir das relações do homem com a realidade, por 

meio dos atos de criação, recriação e decisão, este consegue dominar, transformar 

e humanizar o mundo. 

De acordo com Freire (1967) por meio dessas relações com o mundo o 

homem vai desafiando e respondendo aos desafios, alterando, criando, recriando e 

decidindo. Desta forma, o homem configura, forma e participa das épocas históricas. 

O homem é uma criatura que não apenas vive, mas, sobretudo, existe. Existência 

significa a capacidade de discernir, e esta envolve a criticidade e a comunicação ou 

diálogo com o outro.  

O ato de discernir leva, em primeiro lugar, o homem à descoberta da sua 

dimensão de temporalidade e cria sua consciência de historicidade, transcendendo a 

unidimensionalidade do tempo que está na esfera do mero viver. Assim, percebe o 

tempo nas suas relações de ontem, hoje e amanhã. O discernimento leva o homem 
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a uma relação ativa com o tempo, emergindo e modificando-o: “[...] o homem existe 

– existere – no tempo. Está dentro. Esta fora. Herda. Incorpora. Modifica. Porque 

não está preso há um tempo reduzido a um hoje permanente que o esmaga, emerge 

dele. Banha-se nele. Temporiza-se [...]” (FREIRE, 1967, p. 41, itálico do autor).  

Na perspectiva freireiana, essa dimensionalidade temporal define o homem. 

De acordo com Freire (1983) “o homem não é apenas o que é, mas também o que 

foi, daí que esteja sendo, o que é próprio da existência humana. [...]” Para o autor 

essa consciência temporal pertence aos seres humanos, que são seres racionais. 

Diferentemente, dos animais que são seres incapazes de terem consciência 

reflexiva. Assim, falta aos animais esta capacidade dos seres humanos que é a de 

serem objeto de sua própria reflexão.  

A interação do homem com o mundo e seu contexto, o enraíza. Se o homem 

fosse um ser da acomodação ou do ajustamento, a história e a cultura, que são 

exclusivamente humanas, não teriam sentido “faltar-lhes-ia marca da liberdade”. Por 

isso, quando se suprime a liberdade o homem torna-se um ser meramente ajustado 

ou acomodado e sacrifica-se a sua capacidade criadora.  

Freire (1967) entende que na esfera animal implicam-se as respostas 

singulares, reflexas e não reflexas, o que resulta, portanto, na acomodação e no 

ajustamento, que pertencem a esfera dos contatos. Diferentemente do homem que é 

um ser de interação, que vem lutando para superar os fatores que o designam como 

ser acomodado ou ajustado. O que retrata a luta por sua humanização, a qual é 

ameaçada pela opressão.  

Assim, a partir das relações do homem com a realidade, por meio dos atos 

de criação, recriação e decisão, este consegue dinamizar seu mundo. Neste sentido, 

o homem: 

[...] Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai 
acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai 
temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo 
destas relações do homem com o mundo e do homem com os 
homens, desafiado e respondendo ao desafio. [...] E, na medida em 
que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas históricas. 
(FREIRE, 1967, p. 43).  

Por meio dessas relações o homem vai desafiando e respondendo aos 

desafios, alterando, criando, recriando e decidindo. Desta forma, o homem 

configura, forma e participa das épocas históricas. Além disso, cada época 
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representa, “[...] uma serie de aspirações, de anseios, de valores, em busca de 

plenificação [...]” (FREIRE, 1967, p. 44).  

Freire exemplifica que em nossa atual sociedade, o homem moderno, torna-

se dominado pela força dos mitos, sendo direcionado por meio da publicidade 

organizada, podendo ser ideológica ou não. Nesta situação, o homem renúncia a 

sua capacidade de decidir. Deste modo, o homem não vem tomando partido na 

órbita das decisões. Identifica-se que “[...] as tarefas de seu tempo não são captadas 

pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma “elite” que as interpreta e 

lhas entrega em forma de receita.” (FREIRE, 1967, p. 43).  

De acordo com Freire (2000) a presença do homem no mundo implica em 

escolhas e decisões, e não em uma neutralidade. O homem é capaz de transformar 

o mundo, de decidir, de escolher, de perceber. Por meio da capacidade de observar, 

o homem avalia, decide e escolhe, intervindo na vida da cidade, exercendo assim 

sua cidadania. O homem não só se adapta ao mundo, mas o transforma. É mais do 

que um ser adaptável às condições objetivas, é transformador. Assim, a educação 

não deve limitar as capacidades do educando, deve proporcionar meios para o 

desenvolvimento da consciência crítica do mesmo. 

Assim, para Freire (1979a) o homem é capaz de atuar e refletir, de 

transformar a realidade de acordo com a finalidade proposta por ele. Sua 

capacidade de refletir o faz um ser da práxis. A ação e a reflexão são constituintes 

inseparáveis da práxis, são a maneira humana de existir. Segundo o autor não há 

homem sem mundo, nem tão pouco mundo sem homem, um não coexiste sem o 

outro. Assim, a reflexão e a ação também não existem fora da relação homem-

realidade. 

A relação homem-realidade, homem-mundo implica na transformação do 

mundo, por meio da ação e reflexão. De acordo com Freire (1979a) não é possível 

desenvolver uma reflexão sobre educação sem refletir sobre o próprio homem. O 

homem é um ser inacabado, por isso a educação para ele é possível. O homem é o 

sujeito de sua própria educação, e não objeto dela. A educação tem caráter 

permanente como necessidade do homem responder aos desafios da sua situação 

de ser inacabado. 

 Para Freire (2000) a presença do homem no mundo sempre fará referência 

ao amanhã, ao futuro, como uma forma de ser problemática. Este amanhã deve ser 

conquistado, deve-se lutar para obtê-lo. Assim, deve-se trabalhar esta luta, a 
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possibilidade de mudar, estimular a leitura crítica da condição de opressão. Nesta 

perspectiva, na obra Pedagogia do Oprimido, o autor busca fazer da opressão e as 

causas desta, “[...] objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 

engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e 

refará.” (FREIRE, 1987, p. 17).  

A pedagogia do oprimido é uma pedagogia da conscientização e 

transformação, por isso, é conhecida também como pedagogia humanista e 

libertadora. A obra se divide em dois grandes momentos. No primeiro momento, 

Freire compreende a necessidade do movimento em que os oprimidos vão 

descobrindo o mundo da opressão em que estão imersos, e compreendendo-se na 

práxis solidária. No segundo momento, esta realidade opressora é transformada em 

um processo permanente de libertação.  

Para tanto é necessário compreender que a práxis, como já afirmado, é para 

o autor “[...] reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Práxis é 

palavra transformadora. Sem ela, é impossível a superação da contradição 

opressor-oprimidos. Desta forma, esta superação exige a inserção crítica dos 

oprimidos na realidade opressora [...]” (FREIRE, 1987, p. 21).  

Neste sentido, o autor desenvolve uma discussão filosófica e política 

referente à dominação em nossa sociedade, denominada pelo autor como relação 

entre opressor e o oprimido. De acordo com Mogilka (1997) Freire ressalta que o 

opressor precisa fazer com que o oprimido internalize sua inferioridade, para exercer 

sobre ele uma dominação. Freire acredita que por meio da re-humanização dos 

oprimidos, seja possível superar a relação opressor-oprimido. Para que isso ocorra, 

o oprimido deve expulsar o dominador que esta dentro dele.  

Para isso Freire propõe uma prática pedagógica libertadora, que possa 

auxiliar o oprimido na busca pela sua liberdade. Nesse processo, de acordo com 

Mogilka (1997) os oprimidos terão que enfrentar o medo da liberdade. Este medo se 

refere ao medo do vazio, após a expulsão do dominador de dentro si. Esse vazio 

será preenchido com a autonomia, com a responsabilidade de suas escolhas, sem 

as quais não seriam livres.  

Desta forma, a libertação não vem por parte dos opressores, pois, para 

estes os oprimidos são como 'objetos'. Para tanto, os oprimidos não se libertam 

sozinhos, mas em comunhão com os demais que se encontram na mesma situação 

que ele. Portanto, o diálogo é apresentado por Freire como instrumento 
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imprescindível para o exercício da libertação. Objetiva-se o diálogo crítico e 

libertador. O autor enfatiza que a libertação para os oprimidos é igualmente como 

um parto doloroso, descrevendo que: 

 

[...] Entre expulsarem ou não ao opressor de “dentro” de si. Entre se 
desalienarem ou se manterem alienados [...] Entre dizerem a palavra 
ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu 
poder de transformar o mundo. [...] A libertação, por isso, é um parto. 
E um parto doloroso. (FREIRE, 1987, p. 19).  

 

Ao referir-se a libertação como um parto, Freire descreve que nasce um 

novo homem, o qual esta se libertando da alienação que o mantém na opressão. 

Este não é mais opressor nem oprimido, uma vez que a libertação é de todos. A 

humanização é a superação da contradição entre opressores e oprimidos, com a 

libertação.  

Por isso, a pedagogia do oprimido é uma práxis em que se dá a descoberta 

crítica dos oprimidos por si mesmo, com a manifestação da desumanização. “[...] A 

liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige uma permanente busca 

[...] Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente 

porque não a tem” (FREIRE, 1987, p. 18). Assim, é por meio tomada de consciência 

do homem, que se desenvolve a reflexão sobre o ato de decidir.  

Freire (1987) afirma que a desumanização é uma realidade histórica. Assim, 

a humanização e a desumanização, em uma perspectiva histórica, são 

possibilidades dos homens, como seres conscientes de sua inclusão. O autor 

descreve que a realidade social objetiva não existe por acaso. Mas sim, como 

produto da ação dos homens, que são produtos desta realidade criando a situação 

oprimidos-opressores como resultado da inversão da práxis, ou seja, da alienação 

dos oprimidos por um falso saber dos opressores. Transformar a realidade 

opressora é uma tarefa histórica.  

 O problema apresentado por Freire (1987) como sendo o mais grave que se 

opõem à libertação é a realidade opressora, que funciona como uma força de 

imersão das consciências. Esta realidade é funcionalmente domesticadora. Somente 

quando os oprimidos descobrem o opressor e identificam que são oprimidos, 

conseguem se engajar em uma luta organizada buscando sua libertação.  

Para tanto, Freire ressalta a importância do diálogo crítico, objetivando a 

libertação do oprimido, assim, a comunicação é um elemento estrutural da 
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pedagogia libertadora. Para o autor não há libertação sem reflexão, sem diálogo, 

sem problematização. A palavra transformadora é constituída de duas principais 

dimensões: a da ação e da dimensão de reflexão. Para Freire o diálogo é condição 

imprescindível das relações sociais transformadoras, dizer a palavra é um direito que 

se exerce na relação com o outro: 

[...] que é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a 
palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os 
homens. Precisamente por isso, ninguém pode dizer a palavra 
verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, 
como qual rouba a palavra aos demais. (FREIRE, 1987, p. 44).  

 
Para Freire (1987) os homens não se fazem no silêncio, o dialogo é de 

extrema importância nesta teoria. Pois os homens se fazem na palavra, no trabalho 

e na ação-reflexão. Os homens são sujeitos do diálogo no uso da palavra. Por isso, 

a educação como prática de liberdade implica em reconhecer o fato da opressão, e 

de, segundo Weffort, tomar uma posição de luta contra esta: “[...] a ideia de 

liberdade só adquire plena significação quando comunga com a luta concreta dos 

homens por liberdade.” (WEFFORT, 2006, p. 15). Compreende-se, assim, que os 

milhões de oprimidos de nosso país terão a possibilidade de encontrar nesta 

concepção educacional instrumentos que os ajudem, mesmo como ponto de partida, 

para desenvolver a luta pela libertação. Assim, a libertação é um processo de 

construção da vida democrática. Freire estabelece a íntima relação entre a 

libertação e a práxis democrática:  

A democracia que, antes de ser forma política, é forma de vida, se 
caracteriza, sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no 
comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se 
desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja 
lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas 
comuns. Em que o homem participe. (Freire, 1967, p. 80).  

 

Para tanto, buscamos na obra Pedagogia da Autonomia: Saberes 

necessário à prática educacional, compreender a discussão de Paulo Freire acerca 

da importância da curiosidade epistêmica, da liberdade como valor ético e político na 

educação. A educação, enquanto especificidade humana, é compreendida como um 

ato de intervenção no mundo. O autor enfatiza que o ensino não depende 

exclusivamente do educador, tendo em vista que a aprendizagem não se restringe 

ao educando. Retrata a reflexão acerca da proposta pedagogia libertadora, a fim de 
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proporcionar a autonomia do ser dos educandos, do seu conhecimento empírico, 

considerando o mundo cultural no qual está inserido.  

Na visão de Oliveira (1996) a pedagogia da autonomia é uma “pedagogia 

fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando.” 

(OLIVEIRA, 1996, p. 10). Este estudioso da obra de Freire, ao elaborar o prefácio 

desta obra ressalta que, esta pedagogia demanda o exercício permanente do 

educador, com uma posição amorosa e aberta, que ao mesmo tempo provoca os 

educandos a se assumirem como sujeito sócio-histórico-cultural do ato de conhecer. 

Enfatiza-se que, a competência técnico-científica no trabalho do educador é 

compatível com a amorosidade necessária nas relações educativas.  

Paulo Freire (1996) não teme apostar na liberdade e na luta por esta. A obra 

possui como tema central a formação docente, a reflexão sobre a prática educativo-

progressiva voltada para a autonomia dos educandos. Para o autor, formar vai além 

do treinar o educando no desempenho de destrezas. Ensinar exige a busca 

constante por liberdade e autonomia, que são construídas, conquistadas. Desta 

forma, o educador deve posicionar-se ética e criticamente, orientando, incentivando 

e questionando os educandos, para que esses possam pensar e reivindicar seus 

direitos. 

Assim, Freire (1996) compreende que não há docência sem discência, estas 

não são condições de objeto um do outro. Tendo em vista que, “[...] quem ensina, 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 1996, p. 23). 

Certamente o ensinar depende do aprender, eles coexistem e dependem um do 

outro para existência.  

O autor evidência que ainda não resolvemos um problema, que se refere à 

autoridade e a liberdade na sala de aula. O autoritarismo vincula-se a uma tradição 

presente, fortemente, em nossa história educacional. Freire (1996) discute a questão 

referente aos limites herdados, sem os quais a liberdade se perverte em 

licenciosidade e a autoridade em autoritarismo. Ressalta a existente tensão entre 

autonomia e liberdade. Considerando o fato de que existem limites em torno da 

liberdade, para que esta não se perverta em licenciosidade e para que a autoridade 

não se converta em autoritarismo.  

O autor enfatiza a importância da liberdade, sendo imprescindível o exercício 

de reflexão dialógica para tomar decisões. “A liberdade amadurece no confronto com 
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outras liberdades. [...]” (FREIRE, 1996, p. 41). O sujeito deve assumir ética e 

responsavelmente sua decisão, condição fundante de sua autonomia. É impossível 

ser autônomo para só então decidir. A autonomia vai sendo construída nas inúmeras 

experiências das tomadas de decisões na relação com as outras pessoas, que estão 

vinculadas a liberdade de decidir. De acordo com Freire (1996), não é possível ser 

autônomo primeiro para depois decidir, os processos são contínuos, permanentes, 

interdependentes.  

A própria autonomia passa pelo processo de amadurecer do ser humano. 

Neste sentido a pedagogia da autonomia deve centra-se nas experiências 

estimuladoras de decisões e de responsabilidades. Para Freire (1996) é na ação de 

decidir que se aprende a decidir. A tomada de decisão faz parte da aprendizagem, 

assim como, também a assunção das consequências vinculadas ao ato de decidir. 

Não há decisões cujas consequências não sigam os efeitos esperados, pouco 

esperados ou mesmo inesperados.  

Neste sentido, “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. [...]” (FREIRE, 

1996, p. 107). Mas, ninguém amadurece de repente, em um determinado dia. Assim 

a pedagogia da autonomia esta centrada em experiências, respeitosa à liberdade, 

estimuladoras de decisões e responsabilidades. Freire (1996) afirma jamais ter tido 

medo em apostar na liberdade, na seriedade, na amorosidade, na solidariedade, na 

luta.  

Na perspectiva freriana a educação, enquanto especificidade humana, é 

concebida como caminho viável para intervenção no mundo. A educação é política, 

sendo impossível sua neutralidade: ela tem o poder de libertar ou oprimir. Neste 

sentido, uma educação libertadora necessita de luta permanente pelo direito de ser 

respeitado, ou seja, o direito de dizer a própria palavra.  

Assim, Freire enfatiza que o educador democrático, consciente da 

impossibilidade da neutralidade da educação, jamais abandonará o motivo que 

sustenta sua luta: “[...] se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a 

educação pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é 

também simplesmente reprodutora da ideologia dominante” (FREIRE, 1996, p. 43, 

grifo do autor). Reforça, assim, a importância da tarefa político-pedagógica por parte 

do educador. 

De acordo com Freire (1981) apenas os seres humanos são capazes de 

refletir sobre suas limitações e libertarem-se destas. Essa reflexão se dá no 
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exercício consciente, reflexivo, da ação transformadora da realidade condicionante. 

A consciência e ação sobre a realidade são inseparáveis do ato transformador, no 

qual os homens se fazem seres de relações, seres de palavra. Neste sentido, “[...] a 

prática consciente dos seres humanos, envolvendo reflexão, intencionalidade, 

temporalidade e transcendência” (FREIRE, 1981, p. 53- 54).  

O autor enfatiza a importância do ato de saber escutar a palavra do outro, 

pois somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele. Esta é uma 

das exigências do educador, fazendo-a valer para os educandos. A desumanização 

e desconsideração pela formação integral do homem fortalecem a maneira 

autoritária de falar. Em contraposição, para Freire, o processo da fala e da escuta da 

palavra será assumida com rigor em seu tempo, pelos sujeitos que delas participam 

na comunicação dialógica. Freire (1996) enfatiza criticamente que a liberdade de 

mover-se, de arriscar-se vem se convertendo a uma padronização de fórmulas, de 

maneira de ser, pelas quais somos avaliados.  

 Nesta perspectiva, para Freire (2000) a pedagogia radical vai na contramão 

da prática educativa técnico-científica, que valoriza o mero treinamento e não a 

formação humanizadora. Cabe ao educador progressista, não apenas ensinar, mas 

desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica na 

qual esta inserido. Assim, o educador deve permanecer em uma constante luta, 

vencendo o discurso fatalista da aceitação. Dentro desta perspectiva a prática 

educativa libertadora valoriza o exercício da vontade, da decisão, da escolha, a 

resistência, a consciência histórica.  

 De acordo com Freire (2000) a prática educativa libertadora valoriza o 

exercício da vontade, da decisão, da escolha, a resistência, a consciência histórica. 

O educador progressista ensina os conteúdos com rigor, com a mesma intensidade 

cobra a produção de seus educandos, sem omitir sua opção política. Neste sentido, 

Freire (2000, p. 22) afirma que "[...] homens e de mulheres que não apenas falam de 

democracia mas a vivem, procurando fazê-la cada vez melhor." O educador 

progressista é aberto ao outro, se esforça ao máximo para não haver distância entre 

sua fala e o seu fazer. Afinal não poderia haver incoerência entre seu discurso e sua 

ação, nem teoria e prática. 

 De acordo com Ghiggi e Kavaya (2007) a liberdade para Freire é uma 

conquista humana no amadurecimento da história. Os seres humanos aprendem a 
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liberdade, a caminho da autonomia. Freire tem orientado a leitura do mundo por 

meio da pedagogia libertadora. O diálogo como palavra viva é fundamental para a 

organização do conhecimento. Nesta perspectiva, pensar nas relações histórico-

sociais é o desafio ético dos educadores. Frente às reflexões acerca do tempo, 

pensando nas relações sociais. O diálogo composto por palavras carregadas com os 

sentidos da luta libertadora são imprescindíveis para a conscientização dos sujeitos, 

que se reconhecem, na sua condição de oprimido, estes poderão se libertar por 

meio da educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  

 Paulo Freire criou uma concepção de educação libertadora partindo das 

condições históricas da opressão como um acontecimento criado pelos próprios 

homens. Nestas condições, a palavra é usada para alienar, para manter a 

consciência subjugada aos interesses das elites. A educação como alfabetização ou 

conscientização crítica faz da palavra um instrumento revolucionário de 

transformação da opressão. Isto porque o oprimido, num processo educativo 

libertador, é capaz de reconhecer-se como homem que nega sua própria vocação de 

ser inacabado, que carrega em si a palavra alienada e esta mesma palavra 

criticizada pode mudar os caminhos da história. A educação libertadora é a 

ferramenta educativa de igualdade social. Freire pensa a educação como caminho 

viável para libertar o homem e torná-lo autônomo, consciente de si no mundo e 

solidário com um projeto de construção de outro mundo. 

 De acordo com Gadotti (1979) Freire é certamente um pensador 

comprometido, que pensa a vida, as relações humanas permeadas pela ética, a luta 

pela transformação das sociedades, vendo a própria sociedade em trânsito. A 

mudança da opressão se dá por meio da pronúncia da palavra autêntica que é 

práxis democrática e libertadora. Depois da aproximação com a perspectiva freiriana 

não é mais possível pensar a educação como um universo preservado, nem 

dissociado da política. Assim como não é mais possível pensar a sociedade sem a 

luta de classes numa perspectiva de superação da mesma. 

Os pensamentos de Freire provocam complexas reflexões, que buscam 

refundamentar a prática social e os processos de formação do homem crítico-

reflexivo. O sujeito é um ser histórico que vai se constituindo. Os registros de Freire 

têm vigor, amor e esperança com foco na formação verdadeira humanista e não 

num determinismo unilateral fabricado pela ideologia opressora. Para Ghiggi e 

Kavaya (2007) a metodologia de Freire desafia aos homens a romper com as redes 

da opressão por meio de seu práxis. 

Paulo Freire nos deixou um pensamento vivo e em evolução, rejeitando a 

ideia de neutralidade na educação. A educação é sempre um ato político. Para 

Gadotti (1979) aqueles que afirmam o contrário defendem a política da 

despolitização. Neste sentido, não seria possível pensar que agora a educação esta 
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sendo politizada. Esta sempre foi política, não há como dissociar educação e 

política. Com Freire surge a possibilidade de ressuscitar o debate em torno dos 

problemas educacionais de nosso país como problemas genuinamente políticos e, 

como tal, exige a participação dos oprimidos.  

Nessa perspectiva a educação deve estar centrada no educando como ser 

social, que é o senhor de sua própria aprendizagem. O aluno deve ser 

compreendido como pessoa inteira, com sentimentos e emoções. Freire crê na 

revolução dos conteúdos e da pedagogia na escola atual. Que concebe o aluno 

como ser receptor de informações. A pedagogia freireana é práxis dialógico-

dialética, nunca mecânica. Muitas outras questões podem suscitar a reflexão crítica, 

dentro da perspectiva apresentada por Freire. De acordo com Furter (1967) por meio 

das obras de Freire os discursos e manifestos da educação abrem espaço para uma 

prática na qual a teoria e a práxis mutuamente se fertilizam. Para isso, é necessário 

que haja a pronúncia autêntica da palavra, assim como, um ouvir crítico.  

Para Freire (1996) o saber indispensável à prática docente, refere-se a 

impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos, da formação ética dos 

educandos. Assim, não é possível separar prática de teoria, autoridade de liberdade. 

O educador só pode ajudar seu educando a superar sua ignorância, a partir do 

momento que ele mesmo supera permanentemente a sua. A relação ensino-

aprendizagem não é unidirecional: o estar sendo educado é um estar aprendendo 

com o outro. 

Para Ghiggi e Kavaya (2007) na prática educacional existe uma confusão 

entre autoridade e autoritarismo por parte de alguns educadores. Que confundem 

experiências de liberdade com livre arbítrio. A luta a favor da liberdade tem 

fundamentos éticos, mediado pelo diálogo. A autoridade não se refere ao uso da 

força ou a persuasão. Mas sim, a autoridade de ajudar o educando a olhar o mundo 

criticamente, sendo capaz de elaborar reflexões sobre esta leitura. 

De acordo com Freire (1996) o melhor discurso do educador é a sua prática, 

de nada vale palavras desvinculadas da existência. Neste sentido, o autor afirma 

que "[...] é concretamente respeitando o direito do aluno de indagar, de duvidar, de 

criticar que “falo” desses direitos. A minha pura fala sobre esses direitos a que não 

corresponda a sua concretização não tem sentido" (FREIRE, 1996, p. 37). Neste 

sentido, o direito do aluno de usar a palavra corresponde ao direito democrático que 

cabe ao professor exercitar por meio de sua prática. 
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Nesta perspectiva, quanto mais se problematizar a prática educativa, mais se 

reconhece a responsabilidade que ela exige do educador. Assim, Freire (1996) 

ressalta o dever do educador de lutar pela educação libertadora. Por este motivo, 

Freire (1997) explica que ensinar não pode ser um puro e simples processo de 

transferência de conhecimento. O ensinar não é uma transferência mecânica de 

memorização.  

De acordo com Carvalho (2009) Freire busca por meio de suas obras criticar 

essa educação bancária que vem perpetuando a educação brasileira opressora, que 

visa a racionalidade instrumental. Freire não é contra a disciplina, a ordem, ou o 

cumprimento de tarefas, até porque isso colabora para organização. Para que se 

tenha ordem é necessária a autonomia e a liberdade, na organização democrática. A 

ordem deve estar presente na administração com a autoridade e não o 

autoritarismo, porque esse exclui a liberdade. 

Para Carvalho (2009) na perspectiva freiriana uma educação 

verdadeiramente democrática deve promover a prática da participação crítica 

reflexiva de seus alunos. Conceber a liberdade como caminho emancipatório da 

capacidade dos homens de decidirem sobre as condições da sua própria existência. 

O estudo crítico corresponde a um ensino crítico, que demanda uma forma crítica de 

ler a palavra, conforme diz Freire: "[...] compreender e de realizar a leitura da palavra 

e a leitura do mundo, leitura do texto e leitura do contexto." (FREIRE, 1997, p. 23).  

De acordo com Freire (1997) a compreensão do que se está lendo, não 

resulta de um milagre. Esta compreensão é trabalhada, por quem lê e estuda, 

devendo se instrumentalizar para melhor fazê-la. Por este motivo, ler e estudar é um 

trabalho de paciência e persistência. Esta tarefa não é para as pessoas apressadas, 

que desistem da leitura ou da compreensão da mesma, que transfere a culpa para o 

escritor. 

É essencial a luta pela libertação, que é a própria luta em pró da liberdade na 

educação. Servir o povo não é um direito do educador, mas um dever revolucionário. 

Segundo Freire (1989, p. 39) "ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 

sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. [...]". O sujeito aprende 

a entender o mundo que o rodeia, mesmo antes de aprender a ler e escrever. É 

preciso ir além da prática adquirida por meio da vivência. A leitura tem real 

significado quando se lê a palavra politizada crítica e socialmente. 
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Para Freire (1997) a presença no mundo, com o mundo e com os outros 

implica no conhecimento de si mesmo. A leitura de qualquer outro homem implica na 

leitura do espaço. A escola progressista e democrática é capaz de pensar a questão 

da compreensão do mundo, enquanto o homem se produz historicamente no 

mundo. Esta compreensão resultará uma nova maneira de entender o que é ensinar, 

aprender e conhecer. 

Uma das questões fundamentais para os educadores apresentada por Freire 

(1997) é a valorização da relação destes com os educandos. Esta relação é um 

caminho para exercer a intervenção do educador na realidade a curto e longo prazo. 

Buscar conhecer a realidade dos educandos é um dever da prática educativa. Para 

ter acesso à maneira como eles pensam. Os educadores e educandos são seres 

humanos com valores e falhas, que testemunham sua luta pela seriedade, pela 

liberdade, pela criação. A participação crítica e efetiva do educando é o testemunho 

do educador crítico.  

De acordo com Freire (1967) considerando a cultura letrada, ser alfabetizado, 

aprender a ler e escrever não significa memorizar mecanicamente palavras e 

sílabas, dissociadas de um universo existencial. Pelo contrário, é por meio da 

autoformação do homem sobre seu contexto. O papel do educador é dialogar com 

seu educando oferecendo a estes instrumentos para sua alfabetização. Esta não é 

uma doação ou imposição do educador. 

Andreola (2000) descreve que as Cartas pedagógicas, na obra Pedagogia da 

Indignação reforça o ânimo e a esperança em persistir na luta pela libertação. A 

pedagogia crítica libertadora busca trabalhar contra a ideologia dominante, 

objetivando a reflexão crítica dos oprimidos. A pedagogia apresentado por Paulo 

Freire vai na contramão do ensino mecânico, da educação bancária. Paulo freire 

defende o valor da vida em sua universalidade.  

Por meio de suas obras, Freire impulsiona o leitor a desafiar-se, a refletir o 

seu papel e suas responsabilidades ética, política e social que permeia seu trabalho 

com a palavra transformadora. Isso fica bem evidente na obra Pedagogia da 

Indignação, na qual o autor explícita o seu desejo ao escrever cartas pedagógicas. 

O desejo de desafiar, educadores, educandos pais, trabalhadores, frente ao papel 

que possuem e suas respectivas responsabilidades na construção da democracia. 

Uma democracia fidedigna à natureza humana.  
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 Para Freire mudar o mundo é algo difícil e proporcionalmente possível. Esta 

relação entre a dificuldade e possibilidade acentua a questão da decisão, da ética e 

da educação. Que só fazem sentido porque os homens se conscientizam de que é 

aprendendo que se fazem e refazem em sua historicidade humana, enquanto seres 

inacabados. Somente o homem é capaz de distanciar-se do objeto para sobre ele 

refletir, conscientizando-se. Paulo Freire pensa que práticar o método de 

conscientização, oportuniza o homem a descobrir-se através da reforma reflexiva. O 

alfabetizando tem condições de reexistenciar criticamente as palavras de seu 

mundo. Assim, segundo Freire (1979a) o homem aprende a dizer a sua palavra, e 

com ela se constitui em comunhão humana. Por meio da palavra o homem se faz 

homem, humanizando a si e ao mundo. 

Na proposta da prática educacional libertadora de Paulo Freire, o diálogo tem 

um papel fundamental. Pois, é por meio do diálogo que os homens se constituem, e 

exercem uma real reflexão e transformação sobre o seu mundo e sobre si mesmos. 

Para o educador o diálogo se fundamenta em um profundo ato de amor ao mundo e 

aos homens. Esse amor esta comprometido com o ato de liberdade dos homens. 

Freire tem fé nos homens, na humanização e re-humanização destes. Apenas o 

homem tem o poder de fazer, criar, recriar e de transformar. Ao se apoiar no amor, 

na humildade e na fé o diálogo se faz em uma relação horizontal entre educando e 

educador. Relação esta que inexiste na educação bancária, altamente criticada por 

Freire.  

Porque a educação bancária é pautada na transição dos conteúdos 

sistematizados, objetivando transmitir conhecimento que ficariam retidos no aluno, 

uma situação de reprodução. Assim, os conteúdos são colocados ao educando, sem 

uma ação reflexiva, como mero depósito de conhecimentos, não como construção 

de conhecimento. Essa educação bancária é como um banco de reserva de 

conhecimentos sistematizados ou conteúdos. Como então fazer para que a 

educação deixe de ser simplesmente um processo de depósito de conhecimento e 

conteúdo sobre o aluno, sem reflexão. Por meio de uma metodologia que leve o 

educando a questionar a si e ao mundo, uma metodologia que priorize a 

conscientização crítica desse sujeito por meio do diálogo. 

Nesse sentido, por meio desta confiança descrita por Freire entre educador e 

educando, se constituem os sujeitos dialógicos, que se unem na pronúncia do 

mundo. Paulo Freire alerta que "dizer uma coisa e fazer outra, não levando a palavra 
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a sério, não pode ser estímulo à confiança." (FREIRE, 1987, p. 46). A sua práxis 

deve ser condizente com sua argumentação, de nada adianta falar em democracia e 

silenciar o povo, falar de humanismo e negar aos homens. Isso é viver uma farsa, 

uma mentira. Só há um verdadeiro diálogo quando nos sujeitos existir um pensar 

verdadeiro e genuíno. 

Freire valoriza o diálogo e, desta forma, os seres humanos. Um intelectual 

sensível, que assume um compromisso de formação para a liberdade. Assim, 

segundo Zientarski e Pereira (2009) o dialogo permanente na democratização da 

educação, refere-se a democratização do conhecimento, do acesso e permanência 

na escola, e democratização da gestão escolar, posição clara defendidas pelos 

educadores libertadores. Estas reivindicações foram formalizadas legalmente, porém 

se a Lei não garantir igualdade de direitos teremos o enfraquecimento da cidadania. 

Infelizmente, no Brasil o poder privilegia poucos, comprometendo a cidadania e a 

democracia que se torna fictícia. Este processo de democratização em nosso país é 

paulatino, uma conquista difícil, devido a pouca participação popular. 

Para Freire (1987) só por meio do diálogo é possível desenvolver o 

pensamento crítico, capaz de gerar a própria criticidade. Sem o diálogo não há 

comunicação, sem esta não há verdadeira educação, nem democracia Paulo Freire, 

pela vida e pensamento é referência para se pensar a liberdade, democracia, 

resistência e transformação num mundo oprimido. Ele lutou para que os educadores 

atuassem com humanidade e humildade, com razão e com o coração. Freire fala 

para homens que sentem e experienciam o mundo. Sua proposta requer o uso da 

palavra para construir o sonho, amorosidade, compreensão, ousadia, criticidade.  

Para Freire a palavra vinculada à vida, geradora de vida é fonte de 

conscientização e humanização. A palavra permite engajamento e transformação da 

realidade social, cultural e política. Por meio dela o homem se liberta e pode 

construir um mundo democrático. Fora do uso da palavra, não há diálogo, há 

fanatismo, embrutecimento e ódio que aprofundam as contradições da sociedade. 

 O método de Paulo Freire vai além de um método de aprender, ou de se 

ensinar. Nesta concepção alfabetizar-se é liberta-se de uma consciência ingênua, 

ser capaz de ler criticamente sua realidade, fazendo a palavra se tornar um meio de 

inserir-se numa prática transformadora. Assim, o homem avança na leitura do 

mundo e compreende-se como sujeito da história. A separação entre os que sabem 
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e que não sabem, é fruto das circunstâncias históricas, essa ideia deve ser 

superada. Pois, o homem é um ser inacabado, incompleto, está sempre a aprender. 

Neste sentido, ninguém sabe tudo, pois a perfeição não é humana. Cabe ao 

educador comprometido com a educação libertadora e democrática, ajudar os 

educandos a tomarem consciência de si e do mundo criticamente. 
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