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Resumo 
O presente estudo bibliográfico visa compreender a concepção do Outrem de Freire 
à luz da obra Educação e Atualidade Brasileira (1959). A questão a ser analisada é: 
quem é o Outrem para Freire? Esse questionamento nos ajuda a aprofundar o 
conceito do Outrem a partir dessa primeira obra de Freire. A pesquisa tem por 
objetivos, analisar os termos antropológicos que Freire usa nessa obra; pensar o 
Outrem a partir da noção do ser humano proposto pelo autor e sua implicação no 
cenário da educação. O texto desenvolvido é de natureza teórico-bibliográfico e os 
procedimentos metodológicos limitam-se à leitura, análise filosófica dos termos 
antropológicos que aparecem na referida obra para compreender, a partir dessa 
análise, o conceito do Outrem de Freire. A concepção do “homem” de Freire tem sua 
base no entendimento do conceito do Outrem. Espera-se, com este estudo, 
entender quem é esse Outrem existencial freiriano, visto como ser de relação, de 
diálogo, de consciência transitiva, nos diversos cenário da existência: social, político, 
económico, seja educacional. 
 
Palavras-chave: O Outrem; Ser Humano; Paulo Freire. 
 

Introdução 

A concepção do Outrem1 envolve a diversidade que é um dos temas 

centrais debatidos no século XXI, tanto em educação quanto em outras ciências 

humanas.  A compreensão do outrem pode ser percebida em experiências de 

participação dialógica do diferente na vida social e situações contrapostas como as 

práticas de exclusão das minorias, racismo, preconceito, exploração. Na educação, 

esse tema se torna quase uma condição sine quo non, porque os sujeitos 

educacionais são diversos e a educação busca atingi-los na sua diversidade. Vários 

currículos escolares procuram se enraizar em uma “educação inclusiva”. Isso 

                                            
1 Aqui usamos o termo “Outrem” em vez de “Outro” por ele ser invariável. O termo no texto é 

precedido do artigo definido “o” por ser um substantivo. É bom sublinhar aqui que não entramos na 
questão “sexista” até porque, no contexto dessa obra, Freire não havia trabalhado essa questão. 
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significa possibilitar a experiência e o desenvolvimento da linguagem dos estudantes 

voltada para suas realidades. 

A concepção do Outrem implica diversidade que, por sua vez, leva a 

dois outros conceitos: identidade (self – eu) e diferença (other – outro), que são duas 

expressões da condição humana em relação com Outrem. Ao longo dos séculos XIX 

e XX, a discussão sobre Outrem ganhou força, referente ao problema da identidade 

(eu) e a diferença (outrem), isto é, existência de outros “eu”, diferente e/ou 

independente do “eu”. É um problema que intriga à filosofia, porque nos leva a 

outras problemáticas, tais como: como se reconhece o Outrem? Que tipo de relação 

se deve estabelecer com o Outrem? Outrem é absoluto em si ou é relativo? A 

problemática do Outrem surge de duas visões diferentes, mas com algo em comum: 

a primeira refere-se à afirmação absoluta do “eu”, defendida por idealismo romântico 

alemão (Kant e Fichte); segundo, na concepção da moralidade do dever encontra-se 

o reconhecimento do Outrem. Reconhecer Outrem é precondição para a moralidade 

do Eu. A segunda visão trata-se de uma afirmação genérica e espiritualista, segundo 

a qual há outros indivíduos nas experiências psíquica-sociais do “eu”. O “eu” 

reconhece Outrem em algumas partes de suas experiências internas como algo 

dado. As duas visões reconhecem o Outrem. 

Elas influenciaram a formulação moderna e contemporânea do 

problema do Outrem de várias formas. Entralgo (1968) fez uma excelente análise 

sobre as formas básicas que a filosofia moderna problematizou o Outrem. 

Serviremos dessa análise para apenas mostrar essas formas, com seus principais 

representantes, mas sem compromisso de explorá-las neste texto, por ser um 

resumo. Segundo Entralgo (1968, p. 7-9) as formas são: 

“o problema do outro no âmbito da razão solitária” (Descartes); “o 
outro como objeto de um eu instintivo ou sentimental” (psicologia 
inglesa); “o outro como fim de atividade moral do eu” (Kant, Fichte e 
Munsterberg); “o outro na dialética do espirito e na dialética da 
natureza” (de Hegel a Marx); “o Outro como invenção do eu” (Dilthey, 
Lipps e Unamuno); “o outro na reflexão fenomenológica” (Husserl). 
 

Cada uma dessas visões corresponde a um capítulo da obra Teoria 

y Realidad del Outro, de Entralgo, agrupadas sob temática: o Outro como outro Eu. 

Aqui, o Outrem é referido de forma absoluta, isto é, totalmente independente do Eu. 

A concepção do Outrem de Levinàs também segue esse raciocínio absolutista. 

Ainda, segundo Entralgo, na filosofia contemporânea fala-se do Outrem como 
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reação à crise do egocentrismo (Scheler, Buber, Ortega e Gasset); como existência 

e coexistência (Heidegger, Marcel, Jaspers, Sartre). A discussão de cada uma 

dessas problemáticas envolve as quatro dimensões filosóficas (metafísica, política, 

gnosiológica e ética). Isso mostra o quão amplo e rico é a problemática sobre o 

Outrem. A forma mais próxima da discussão de Paulo Freire talvez seja a de 

existência e coexistência. 

O texto tem por objetivos, primeiro, analisar os termos 

antropológicos presente na obra Educação e Atualidade Brasileira de Freire; e 

depois compreender a concepção do Outrem a partir dessa antropologia e sua 

implicância no cenário político educacional. 

 

Metodologia 

A base metodológica do texto, que é parte de meu projeto de 

pesquisa, é análise de conteúdo, cujo aporte é análise filosófica. Em primeiro 

momento, é feita análise conceitual dos termos antropológicos presentes na obra 

Educação e Atualidade Brasileira de Paulo Freire. Depois, buscamos compreender, 

a partir dessa análise, a noção conceitual do Outrem em relação com esses termos 

antropológicos. Isso porque qualquer noção é feita de relações. 

Uma noção jamais está sozinha ou isolada, ela ‘existe’ num meio 
nocional particular, feito de relações. As noções estão ligadas umas 
às outras, elas ‘mantem-se juntas, por um vínculo mais ou menos 
solidário. Necessário e fecundo, mas nem o fato, nem a natureza de 
suas ligações são imediatamente visíveis. É precisamente isso que 
deve ser descoberto e formulado” (FOLSCHEID; WUNENBURGER, 
2013, p. 183). 

 
Assim, a trama conceitual do Outrem será estudada neste texto em 

relação com experiência, diálogo, consciência transitiva., características do ser 

humano. 

 

Resultados e Discussão 

Para entender o pensamento antropológico e sobre o Outrem nessa 

primeira obra de Freire, partimos da concepção do ser humano que norteia toda a 

discussão da obra. Sua visão do ser humano é o ponto de partida para sua análise 

sociológica, política e educacional de seu contexto. Segundo Freire “A possibilidade 

humana de existir – forma acrescida de ser –, mais do que viver, faz do homem um 
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ser eminentemente relacional. Estando nele, pode também sair dele. Projetar-se. 

Discernir. Conhecer” (FREIRE, 2002, p. 10).  

O ser humano é existência. Existir não é apenas viver. Aliás é mais 

que o simples viver. É deliberar sobre as experiências diárias e questionar-se por 

suas implicações.  Portanto, quando se refere-se ao “homem” como “ser” de 

existência, de relação, de discernimento, de diálogo, de conhecimento, etc., está-se 

a falar do existir humano em função dessas características existenciais. Segundo 

Marcel (1964), a existência é participação, para os seres humanos, na medida em 

que a participação possa ser falada objetivamente. Ou seja, existir é participar. Por 

isso, Freire (2002) pensa que é dever do povo participar da vida política, da 

construção da experiência democrática e do desenvolvimento econômico do país. 

Pelo fato de existir, o ser humano é relacional e não absoluto. A 

dimensão de relação exige-lhe sair de si ao encontro humano. O conceito “relação” 

de Freire é da dimensão interna, porque supõe-se que os seres humanos 

relacionados não são independentes de suas relações. Freire entende que o ser 

humano, por sua existência, deve integrar com sua realidade, participando 

criticamente na natureza, significando os entes naturais e, na cultura, criando os 

objetos, sem que se reduza a um deles. Participar na natureza significa interferir em 

seu contexto de forma crítica. 

A participação crítica do ser humano no âmbito político-social 

requere diálogo. “Por isso mesmo é que existir é um conceito dinâmico. Implica uma 

‘dialogação’ eterna do homem com o homem, do homem com a circunstância. Do 

homem com o seu Criador. Não há como admitir o homem fora do diálogo” (FREIE, 

2002, p. 35). “Dialogação” (ato de dialogar) é participar em companhia de alguém.  

Diálogo exige consciência transitiva, característica do ser humano. 

Por ser transitivo, o ser humano consegue se projetar no passado, presente e futuro 

e fazer o discernimento dando sentidos à existência. E isso lhe faz ser aberto, 

diferente. De acordo com o Dicionário de Filosofia de Mora (2000), a conceituação 

do termo “consciência” pode se desdobrar em sentido psicológico, gnosiológico e 

metafísico. A consciência no sentido psicológico diz respeito à autopercepção do Eu 

por si mesmo; no sentido, gnosiológico, a consciência refere-se ao sujeito do 

conhecimento; no sentido metafísico, o termo diz respeito, muitas vezes, ao próprio 

Eu. Em Freire, pode-se entender o sentido metafísico pelo de existencial, porque 

esse “Eu” é da existência. 
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Freire (2002) fala de dois tipos de consciência: intransitiva e 

transitiva. A consciência intransitiva é a capacidade limitada que o ser humano 

possui de apreender seu compromisso com sua existência. Esse tipo de consciência 

lhe restringe a um plano de vida vegetativa, ou seja, seu interesse se limita ao 

aspecto vegetativo, economicamente falando. Enquanto que a consciência transitiva 

é mais alargada quanto ao horizonte de apreensão e de interesses. De consciência 

transitiva, Freire (2002) ainda fala da consciência ingênua e crítica. A diferença entre 

as duas baseia-se no grau da capacidade de problematização, “dialogação”, 

permeabilidade, argumentação, racionalidade, análise do ser humano que se articula 

ao processo de transformação do mundo. A passagem da consciência ingênua para 

crítica se dá, necessariamente, por uma educação que transforma sua realidade. Ou 

seja, por um agir educativo orgânico, que possibilite seus educandos (crianças, 

adultos e técnicos) inserir-se em seu contexto, problematizar sua realidade, dialogar 

constantemente com o Outrem, revisar e analisar constantemente suas ideias, 

inquietar-se.  

Esperamos compreender o Outrem, a partir dessa concepção do 

“homem”, como sujeito transitivo, isto é, a transitividade penetra sua vida e o leva à 

existência dinâmica (intersubjetividade), ou seja, à existência que relaciona e dialoga 

com outro sujeito. Com a transitividade, o Outrem, deduzido dessa obra, consegue 

sair de si para estar com, quer dizer, a transitividade o faz ser histórico. A 

dialogicidade do Outrem, na perspectiva epistemológica, social e política, busca a 

autoridade interna, que é consciência crítica, pelo diálogo, introjetada pela educação 

orgânica. A educação proposta por Freire exige crer em Outrem (educando) e na 

sua capacidade epistemológica. Sendo sujeito epistemológico, o Outrem possui 

competência de debater as aulas, trocar ideias, trabalhar juntos, discutir os 

problemas da comunidade, do trabalho, do país. O educando sabe pensar, buscar, 

incorporar e reinventar algo. Por ser justamente sujeito educacional, ele é desejo e 

ativo participante de sua própria educação. 

A proposta da discussão deste tema se torna relevante numa época 

em que há descaso com as minorias e com a própria educação. O poder político 

quer privatizar a educação para o liberalismo económico, cuja finalidade é o lucro. 

Reduz o Outrem a objeto de lucro também pela exploração no trabalho alienado e 

pelo consumo desenfreado. Parece que o Estado não está interessado em educar 

seus cidadãos organicamente para o diálogo, problema, inquietação, argumentação, 
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participação, transitividade, experiência democrática, busca em comum de respostas 

dos problemas que afetam os seres humanos.  

 

Conclusões 

 As várias manifestações do “homem” nessa obra de Freire estão 

relacionadas com a atitude socioeconômica e política. Sua existência, sua relação, 

seu diálogo, sua transitividade tende à experiência democrática e ao 

“desenvolvimento” económico. Nessa concepção, o Outrem não é absoluto, fechado 

em si, quer dizer não se pode afirmar que a separação do Outrem da identidade é 

absoluta. Pelo contrário, há uma unidade subjacente que liga a identidade e Outrem, 

permitindo-lhes a relação. Outrem é um outro sujeito que se coloca diante do Eu, 

também sujeito. Os dois se constituem na intersubjetividade. Por isso, pode-se 

pensar em Outrem de forma relativa. A identidade e Outrem são dois “eu” 

claramente distintos um do outro, e ligados no significado. Isso quer dizer que o 

Outrem pode não fazer parte do sistema do Eu, mas está totalmente em seus 

horizontes de experiência e compreensão. 

Outrem de Freire permite compreender o ser humano na sua 

intersubjetividade no campo social, político e educacional. Isso é humanizá-lo. Essa 

humanização faz dele um ser crítico (saber dialogar, ser de experiência democrática, 

problematizar suas realidades). Freire critica a política que desumaniza o “brasileiro”, 

isto é, que o faz continuar a viver como objetividade, em contradição da vida pública, 

desrespeitando a Outrem em seus direitos fundamentas; condicionado em massa de 

manobra; corrupção; votando de forma contraditório; inconsistência ideológica; 

fraude; coação, etc. 

O Outrem de Freire possui rosto concreto: povo massificado pela 

ideologia política, e prejudicado pela inexperiência democrática; estudantes 

alienados pela elitização da cultura e da educação; operários desumanizados pela 

especialização da função. É também o outrem esperançoso que luta em movimentos 

transformadores do mundo. É o outrem consciente da sua condição humana e que 

faz da libertação projeto sempre renovado de vida digna. 
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