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Resumo 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir da pesquisa de dissertação intitulada 
“Ética e Docência numa Educação Libertadora na Perspectiva de Paulo Freire” 
realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Estadual de Londrina. Objetivamos, neste artigo, responder a seguinte questão: 
como os homens e mulheres podem superar a condição de opressão e constituírem-
se em sujeitos éticos na perspectiva de Paulo Freire? A pesquisa utiliza a 
metodologia filosófica de análise de conceitos e argumentos que visam responder à 
problemática anunciada configurando-se como um trabalho de caráter qualitativo e 
bibliográfico. Essa discussão se faz fundamental no contexto atual diante das 
recentes discussões sobre ética e educação. Paulo Freire ao apresentar uma 
perspectiva humanizadora de educação tem sido atacado pela onda moralista e 
legalista como o causador das mazelas da educação nacional. Entretanto, as 
contribuições do autor são de grande valia para repensarmos a constituição do 
sujeito e a relação com a educação. A pesquisa contribui para que os educadores 
que lutam por uma educação libertadora e democrática compreendam a necessária 
superação da condição de opressão para que os sujeitos se constituam éticos.  
 
Palavras-chave: Ética; Libertação; Humanização. 
 

Introdução  

Na sociedade atual a opressão condiciona o indivíduo 

transformando-o em objeto pela condição de imerso, fazendo-o aderir a consciência 

do opressor. É dado como acabado, sendo negada sua possibilidade de ser mais. 

Nesta condição, ele entende que não pode se modificar, é um produto final. O 

sujeito histórico, por outro lado, consciente dos condicionantes de sua realidade, tem 

possibilidade de humanização e de responsabilidade ética (FREIRE, 1996). 

Para compreendermos a relação intrínseca entre ética e 

inacabamento do ser humano, primeiramente é necessário entendermos a 

discussão apresentada por Freire (1987), na qual ele analisa a condição do oprimido 
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comparando-o ao modo de vida do animal. É na superação desta condição que o 

homem se percebe inconcluso pode ser ético, dado que este último só é possível 

diante do sujeito que desenvolveu sua consciência crítica, e se percebe como ser de 

responsabilidade, escolha e ético. 

 

Objetivos 

No presente trabalho objetivamos responder a seguinte questão: 

como os homens e mulheres podem superar a condição de opressão e constituírem-

se em sujeitos éticos na perspectiva de Paulo Freire? Diante desta estabelecemos 

os seguintes objetivos: diferenciar a condição oprimido de sujeito em libertação na 

perspectiva de Paulo Freire e esclarecer a importância de assumir a 

responsabilidade para constituição do sujeito ético num processo de libertação. 

 

Metodologia  

O caminho que seguiremos no desenvolvimento da problemática e 

objetivos desta pesquisa é orientado pela abordagem dialética que se preocupa em 

analisar o processo, as contradições e a complexificação crítica dos conceitos 

envolvidos no estudo. Para contribuir com este processo de investigação foi utilizada 

a metodologia filosofia, de caráter qualitativa e bibliográfica, que se coloca como 

meio de ampliação, complexificação e produção de novos conhecimentos científicos 

(LIMA; MIOTO, 2007). Nesta perspectiva, Demo (2005, p. 77) nos ajuda a entender o 

processo da pesquisa, no qual, não se encerra uma temática, atreve-se em uma 

discussão que não se finda em si mesma, mas possibilita novas: “Pesquisar não é 

reproduzir a realidade, mas construir interpretações inteligentes.” Consideramos que 

este deve ser o critério orientador do fazer docente que tem compromisso com o 

projeto libertador em um mundo marcado por múltiplas opressões. 

 

A necessária superação da opressão 

O conceito de opressão é utilizado por Freire para expressar a 

negação da eticidade humana no mundo e que esta somente poderá ser recuperada 

por meio da luta pela liberação. O homem oprimido está preso à condição animal, 

está imerso, constituindo-se a-histórico. Nesta condição o indivíduo não assume, 

tampouco escolhe o seu projeto de vida, diante disto não a constrói e, 

consequentemente não a transforma. Na condição de imerso o oprimido está 
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dependente da ética de mercado, puritana, farisaica. Por isso, ele não se pode 

constituir um sujeito ético, no sentido da ética universal do ser humano1.  

Freire (1987) elucida que o indivíduo imerso não compreende sua 

condição de opressão e, por isso, não percebe que está sendo destituído de sua 

vida e de sua dignidade humana. O mundo humano é histórico, e os homens e 

mulheres na condição de imersão, vivem neste mundo apenas como suporte, de 

forma atemporal, contínua e superficial. Vivem da mesma forma independente do 

lugar em que estejam, não tem consciência de si, vivem uma determinação.  

A condição de imerso se dá no contexto de opressão, dominação 

que lhe limita as possibilidades de ser. Nesta condição de acomodação do seu 

potencial de ser mais, o indivíduo está imerso, dado que não vislumbra uma 

possibilidade de romper com sua condição de opressão. Estando imerso não dá 

sentido autenticamente existencial ao mundo, nem à própria existência no mundo, 

pois está: “[...] imerso na própria engrenagem da estrutura dominadora [...]” 

(FREIRE, 1987, p. 18). Nesta condição o indivíduo tem medo da liberdade, medo 

das repressões que a luta por esta poderia lhe acarretar, medo inclusive de ser, 

mesmo querendo, pois, sua consciência ainda aderida à ética opressora não lhe 

permite romper com o padrão imposto como sendo único e certo (FREIRE, 1987).  

A opressão está presente em inúmeros contextos da história da 

humanidade. Frantz Fanon (1968) ao tratar do período da colonização do continente 

africano, alerta que além da percepção determinista da realidade, o oprimido ainda 

se encontra em condição de despolitizado e que só vê sentido em sua vida na sua 

relação com o opressor: 

O período de opressão é doloroso, mas o combate, ao reabilitar o 
homem oprimido, desenvolve um processo de reintegração que é 
extremamente fecundo e decisivo. O combate vitorioso de um povo 
não consagra unicamente o triunfo de seus direitos. Proporciona a 
êsse povo densidade, coerência e homogeneidade. Porque o 
colonialismo não fêz senão despersonalizar o colonizado. Essa 
despersonalização é sentida também no plano coletivo, ao nível das 
estruturas sociais. O povo colonizado se vê então reduzido a um 
conjunto de indivíduos que só encontram fundamento na presença 
do colonizador. (FANON, 1968, p. 254) 
 

Albert Memmi (1967) ao tratar da relação entre colonizado e 

colonizador, apresenta em sua discussão que o colonizado em condição de 

opressão é destituído de sua humanidade. O colonizador (opressor) trata o 

                                            
1 A formulação será utilizada em itálico por ser de autoria de Paulo Freire. 
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colonizado como algo a ser comandado, o destitui de suas qualidades humanas, o 

despersonifica, tratando-o enquanto “coletivo anônimo”. O colonizado não tem voz, 

nem nome, nem tão pouco liberdade. O colonizador faz do colonizado seu objeto, 

coisa, transforma-o em animal. A relação opressora não apenas neste contexto de 

colonização ocorre desta forma, ao contrário, todas as relações de opressão 

apresentam as mesmas características.  

Ao ter as mesmas características apresentam o mesmo resultado: a 

aderência do oprimido a consciência do opressor. A condição opressora é uma 

necessidade para o opressor manter sua dominação, sendo assim é intencional. O 

oprimido diante das exigências que lhe são impostas e, a depender de suas 

experiências não vislumbra outra forma de vida. Neste sentido, não surpreende a 

correspondência dos oprimidos as imposições feitas a ele, ao ponto de parecer 

afirmar a conduta do opressor. Entretanto, não se percebe o quão nocivo é à 

imagem própria do oprimido sobre si mesmo: “Desejado, divulgado pelo colonizador, 

êsse retrato mítico e degradante acaba, em certa medida, por ser aceito e vivido 

pelo colonizado. Ganha assim certa realidade e contribui para o retrato real do 

colonizado.” (MEMMI, 1967, p. 83, itálico no original) 

A percepção ingênua ou mágica da realidade da qual resulta a 

postura fatalista coloca o indivíduo em uma condição de animal perante sua 

existência no mundo. Freire (1987) esclarece que isso acontece porque a diferença 

entre o homem e o animal consiste na condição histórica, na qual, o homem é capaz 

de transformar sua realidade. Entretanto, o animal não é capaz de promover a 

transformação, pois não há a percepção de hoje, amanhã, apenas o presente com 

suas determinações. O homem imerso vive em situação similar à condição animal, 

pois vive preso às determinações que lhe são impostas pela estrutura dominadora, 

aceitando-a e, desta forma, não acredita na mudança, ou na transformação da 

realidade, prendendo-se à situação que lhe foi colocada de oprimido. 

No processo de superação da condição de opressão o indivíduo se 

reconhece como ser oprimido, mas inicialmente tende a lutar para tornar-se ele 

também opressor. O indivíduo ainda envolto pela consciência de quem oprime, 

vislumbra apenas esta possibilidade de ser diferente. Isso porque: “A própria 

estrutura de seu pensamento viu-se condicionada pelas contradições da situação 

existencial concreta que os manipulou. Seu ideal é serem homens, mas, para eles, 

serem homens é serem opressores.” (FREIRE, 1979, p. 31). O modelo de homem 
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para o oprimido é aquele que oprime, porque ao longo da sua “experiência 

existencial” foi levado a aderir à consciência e à figura do opressor. Neste momento 

do processo de superação de sua condição de imerso, o oprimido ainda não se 

descobriu para além do que está posto (FREIRE, 1979).  

Mesmo reconhecendo-se como oprimido o indivíduo ainda está 

permeado pela consciência do opressor, de forma alienada, e por isso tenta de 

todas as formas parecer, imitar, ser o opressor. Entretanto, esta característica do 

homem oprimido, ainda que contraditória é compreensível, pois a aversão por si 

mesmo provém da incorporação da consciência do opressor sobre si. O indivíduo 

escuta com frequência do opressor, que não aprende, não sabe nada, não produz, é 

preguiçoso que se convencendo de sua incapacidade (MEMMI, 1967; FREIRE, 

1979). O oprimido possui sob a consciência ingênua crê indiscriminada e 

magicamente no opressor.   

No processo de emersão os homens mesmo tendo ciência de serem 

menosprezados, não vislumbram um modo diferente de agir, seu espelho é o 

opressor. Isso se dá por estarem: “[...] imersos na realidade opressiva impede-lhes 

uma percepção clara de si mesmos enquanto oprimidos.” (FREIRE, 1979, p. 31). 

Neste ponto do processo de emersão, mesmo se percebendo como contrários ao 

opressor ainda não estão envolvidos em um processo de luta para romper com a 

condição de opressão, pois sua percepção de transformação ainda está pautada na 

ética do mercado, e o ideal de homem novo é o opressor. Entretanto, o homem novo 

de acordo com a ética universal do ser humano é o sujeito liberto da opressão que 

está engajado na luta pela transformação da realidade objetiva com vistas a 

libertação de todos as mulheres e homens. O homem emerso, neste sentido, é o 

sujeito ético que compreende sua existência histórica no mundo e sua possibilidade 

de ser mais (FREIRE, 1979). 

A possibilidade de um “ser mais” para o oprimido ainda preso a esta 

condição é ser como o opressor. O primeiro identifica-se com o segundo, ainda não 

tem consciência de si como sujeito de ação, sua visão está presa a visão do 

opressor, pois: “[...] durante a fase inicial da luta, os oprimidos encontram no 

opressor seu “tipo de homem”.” (FREIRE, 1979, p. 31). Mas, está na contradição 

entre opressor-oprimido a chave para a emersão dos homens e mulheres, pois será 

a partir a percepção dela que surgirá a possibilidade de libertação. É por meio da 
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consciência de sua possibilidade de ser mais e de agir para transformação que o 

oprimido vislumbrará uma nova possibilidade de existir no mundo (FREIRE, 1979).  

Os homens e mulheres no processo de emersão e inserção se 

percebem como sujeitos que agem e pode transformar a sua realidade. A emersão é 

o processo de tomada de consciência de suas condições como ser humano. A partir 

da tomada de consciência, o homem, antes imerso, vivendo de modo semelhante a 

condição animal, emerge, compreendendo a si mesmo e sua possibilidade de ser 

mais, de modo a se inserir na realidade como sujeito histórico. O sujeito inserido tem 

clareza do movimento histórico da realidade, se percebe como ser histórico, age de 

forma intencionalizada no mundo respaldado em um projeto. Isso significa dizer que 

os homens e mulheres enquanto imersos, destituídos de ética, toma consciência 

desta, e ao estar inserido tem uma prática ética (FREIRE, 1987). 

Os homens e mulheres são seres históricos, criam, recriam e 

transformam o mundo de acordo com um projeto ou uma intencionalidade. O lugar 

não é mais apenas um espaço físico de suporte, mas é um espaço histórico, pois o 

sujeito age sobre ele. As mulheres e homens têm consciência de si, consciência do 

mundo, percebem e vivenciam as relações contraditórias que permeiam a sua 

existência no mundo. Compreendem, assim, a totalidade, a razão de suas 

necessidades.  

A realidade não está acabada, mas está em permanente mudança, a 

realidade pode ser transformada. Para isto, Freire considera necessária a tomada de 

consciência de si, da sua condição de inacabado, e da possibilidade de ser mais, 

isto é, de se compreender como sujeito do processo de reflexão e ação como forma 

de continuamente interferir na história. Freire (1996, p. 30, itálico e grifos no original) 

esclarece que: 

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 
inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 
relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que 
ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 
ocorrências. Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito 
igualmente. No mundo da História, da cultura, da política, constato 
não para me adaptar, mas para mudar.  
 

O autor destaca, neste sentido a ideia de sujeito ativo, consciente, 

que interfere no mundo, não obstante a situação histórica de colonização e opressão 

o limitou a esta condição. A afirmação reforça o que o autor pensou na obra 

Pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987) em que inicialmente havia trabalhado a ideia 
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de inacabamento e historicidade do ser humano e da própria realidade em 

permanente mudança. Freire (1987, p. 42, grifos no original) ressalta a importância 

do reconhecer-se: 

[...] como seres que estão sendo, como seres inacabados, 
inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica também, 
é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros 
animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os 
homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua 
inconclusão. 
 

O autor entende que o inacabamento corresponde a um movimento 

permanente do sujeito que se compreende como ser histórico, ser que sabe que 

pode ir além de si mesmo com um projeto que supera o imobilismo ou a simples 

adaptação que, negando a mudança, instaura a morte. Neste sentido, Freire (1987) 

destaca que o ponto de partida da ética é a própria existência histórica numa 

realidade situada em que as mulheres e homens interagem como comunidade, que 

inicia nas relações “homens-mundo”. De modo que: “[...] este ponto de partida esteja 

sempre nos homens no seu aqui e no seu agora que constituem a situação em que 

se encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados.” (FREIRE, 1987, p. 42, 

itálico no original). 

Freire (1987) amplia a ideia de “ser inacabado” com a de “ser mais”, 

ou seja, o reconhecer-se como ser em construção como condição de possibilidade 

da ética. Como tal, cada indivíduo tem historicamente a possibilidade de tomar 

conhecimento da sua condição de incompletude e ser mais, libertando-se das 

condições impostas pelo sistema capitalista. Neste sentido, Freire (1987) esclarece 

que dentre as inúmeras possibilidades de libertação, os indivíduos: “[...] precisam 

reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de Ser Mais. A 

reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, errôneamente, dicotomizar o 

conteúdo da forma histórica de ser do homem.” (1987, p. 29, grifos no original) 

Freire (1987) esclarece ainda que este processo ético de busca do 

ser mais acontece de forma comunitária, de modo que: “[...] não pode realizar-se no 

isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí 

que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos.” 

(1987, p. 43). Esta busca não pode acontecer nas relações antagônicas, pois estas 

não possibilitam a liberdade e disciplina necessárias para se alcançar a 

possibilidade de ser mais, dado que os indivíduos se encontram em condições 
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desiguais, em relações sociais pautadas na exploração do outro, o que não permite 

a busca comunitária por ser mais.  

Nas relações antagônicas, está presente também, a negação do 

outro como ser humano capaz de modificar-se, de ser em construção. Diante disto, o 

indivíduo é reduzido à lógica da ética de mercado, onde as relações estão baseadas 

na exploração, e por isso, não se configuram como relações de responsabilidade, o 

que impossibilita ainda a existência da ética universal do ser humano.  

 

Ética e responsabilidade 

O indivíduo oprimido não se percebe como ser que pode transformar 

sua realidade para romper com a condição de opressão e, por suas ações estarem 

imersas à consciência opressora, ele apenas está no mundo. Esta condição se 

assemelhando a condição de animal, pois não se modifica independente do espaço 

que esteja, tem uma falsa noção de transformação dentro dos limites do opressor. 

Neste processo de reconhecimento de seu potencial humano libertador da condição 

de opressão, se faz necessário que o indivíduo desenvolva a consciência crítica, 

para atuar conscientemente na realidade objetiva (FREIRE, 1987).  

Freire esclarece que os homens e mulheres têm possibilidade de 

transformar o mundo e a si mesmos, e este movimento é um processo ético. Isto se 

dá por serem: “[...] capazes de ter, não apenas sua própria atividade, mas a si 

mesmos, como objetos de sua consciência, o que os distingue do animal, incapaz de 

separar-se de sua atividade.” (FREIRE, 1987, p. 50). Ao contrário do animal que por: 

“[...] não poder separar-se de sua atividade sobre a qual não pode exercer um ato 

reflexivo, o animal não consegue impregnar a transformação, que realiza no mundo, 

de uma significação que vá mais além de si mesmo.” (FREIRE, 1987, p. 50). Neste 

sentido, a consciência de si no mundo possibilita ao sujeito rever suas ações e agir 

de modo intencional para atingir seus objetivos, sendo capaz de modificar a si e a 

realidade para corresponder a suas necessidades.  

A redução do sujeito à condição de animal pela lógica da opressão, 

faz com que ele não se reconheça como ser de possibilidades, está no mundo, 

adaptado, aceita a determinação fatalista. Nesta condição, mulheres e homens 

aderem e se adaptam à prática ética opressora. A ética da libertação se contrapõe a 

esta condição do ser humano relegado a objeto ou animal, na medida em que 
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permite a inserção dos homens e mulheres no mundo em que ele se reconhecem 

como sujeitos de sua ação, ação intencional, consciente de si, do outro e do mundo. 

Freire (1996, p. 23, grifos no original) destaca que: 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me 
põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a 
ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele 
se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 
para não ser apenas objeto, mas sujeito também da História.  
 

A ética proposta por Freire se faz na luta de recusa de ser objeto 

para ser sujeito da história. Há aqui uma aproximação ao que Vázquez (2014, p. 

118) aponta quando afirma que a: “[...] responsabilidade moral pressupõe, portanto, 

a possibilidade de decidir e agir vencendo a coação externa ou interna.”, desta 

forma, ao ter a subjetividade negada o sujeito se desresponsabiliza de suas ações, 

não se percebe no mundo e nega sua possibilidade histórica. Neste contexto de 

negação de suas possibilidades, enquanto sujeito histórico, ao agir, o indivíduo não 

tem possibilidade de escolha a partir de uma problematização ética, lhe sendo 

negada a possibilidade de ser ético. Por isso, como apontado por Vázquez (2014) e 

Freire (1996) é preciso superar esta condição de determinação para inserir-se na 

realidade como sujeito da ação, da ação consciente.  

Sem superar sua condição de negação, na qual, tanto o sujeito a 

nega, quanto a conjuntura social, o indivíduo permanecerá determinado no mundo, 

sua existência como ser de possibilidades é negada e nesta condição de 

determinado sua possibilidade de problematização ética está comprometida. Pois: 

“[...] determinismo absoluto conduz inevitavelmente a esta conclusão: se o homem 

não é livre, não é moralmente responsável pelos seus atos.” (VÁZQUEZ, 2014, p. 

128). 

Neste sentido, Vázquez (2014, p. 127) afirma que para: “[...] que se 

possa falar de responsabilidade moral, é preciso que o indivíduo disponha de certa 

liberdade de decisão e de ação; ou seja, é necessário que intervenha 

conscientemente na sua realização.” Freire (1987, p. 29) esclarece que só há 

possibilidade ética na práxis, pois esta articula a reflexão e ação ou criticização, 

conforme o autor afirma: “[...] se o momento já é o da ação, esta se fará autêntica 

práxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica.” A ação que não é 

pensada de forma a intencionalizar o agir, não é uma ação ética, ou ainda, uma 

ação só se faz ética se for resultado de uma reflexão da conduta humana. Desta 
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forma, o pensar e o agir ético estão unidos na práxis. A discussão ética se faz 

importante na medida em que proporciona questionamento da conduta humana 

guiada por interesses ideológicos como é o caso dos interesses de lucro do mercado 

ou de preconceitos incrustrados na cultura ou da adesão acrítica a meios de 

comunicação que fabricam notícias ou memes falsos para fazer valer interesses que 

são omitidos.  

Na relação de determinação homem-mundo não se faz história. 

Onde há determinação não há história. A história se faz no processo do espaço-

tempo por sujeitos que agem intencionalmente e conscientemente. Por homens e 

mulheres que superaram a condição de objeto percebendo sua possibilidade de ser 

mais, sua incompletude, sua existência no mundo, seres humanos que refletem 

sobre seu agir, que refletem eticamente sua prática. Ao se perceber como sujeito 

existente no mundo, consciente das limitações e da sua possibilidade de ser mais, 

de sua condição de inacabamento, este se transforma em história e faz história na 

medida em que age intencionalmente compreendendo as relações dialógicas que o 

cercam (FREIRE, 1996).  

O sujeito quando se percebe histórico, se reconhece como ser 

condicionado e não determinado, e é exatamente por ser apenas condicionado que 

é ser de decisão e ruptura. A partir desta percepção os homens e mulheres são 

capazes de transformar a realidade, e é a partir deste reconhecimento que se 

tornam éticos. A eticidade é uma condição da liberdade e, a responsabilidade é uma 

exigência (FREIRE, 2000). Ao estar determinado, independentemente se por 

condições biológicas ou sociais: “[...] não tínhamos como falar em liberdade, 

decisão, ética, responsabilidade. Não seríamos educáveis, mas adestráveis.” 

(FREIRE, 2000, p. 55).  

A liberdade de decidir e escolher são inerentes a eticidade, pois são 

estas que possibilitarão ao sujeito agir de acordo com seu julgamento e não por 

determinação. Neste sentido, Freire (1967, p. 57) esclarece que: “É exatamente por 

isso que a responsabilidade é um dado existencial. Daí não poder ser ela 

incorporada ao homem intelectualmente, mas vivencialmente.” Desta forma, não 

existe ética no indivíduo determinado, pois ele não se constitui sujeito de escolha e 

decisão. 

Freire (1967) apresenta também que o modus operandi da opressão 

tem sua faceta assistencialista ou humanitarista. O opressor além de incutir sua 
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consciência no oprimido, de modo a minimizá-la em condição de objeto, fazendo-o 

viver determinado semelhante ao animal, se apresenta como benfeitor. Neste 

contexto, o autor destaca que: “[...] não há responsabilidade. Não há decisão. Só há 

gestos que revelam passividade e “domesticação” do homem. Gestos e atitudes.” 

(FREIRE, 1967, p. 57). E esclarece:  

É esta falta de oportunidade para a decisão e para a 
responsabilidade participante do homem, característica do 
assistencialismo, que leva suas soluções a contradizer a vocação da 
pessoa em ser sujeito [...]. Na verdade, não será com soluções desta 
ordem, internas ou externas, que se oferecerá ao país uma 
destinação democrática. O de que se precisava urgentemente era 
dar soluções rápidas e seguras aos seus problemas angustiantes. 
Soluções, repita-se, com o povo e nunca sobre ou simplesmente 
para ele. (FREIRE, 1967, p. 57, itálico no original) 
 

Agir no mundo intencionalmente exige uma escolha, a 

responsabilidade pelas ações que tem. A possibilidade de escolha requer a 

compreensão dos condicionantes que permeiam a realidade. Para isso, os sujeitos 

além de problematizar a conduta humana devem agir intencionalmente, 

comparando, decidindo, escolhendo pela humanização. Ao contrário estarão 

decidindo pela dominação desumanizante (FREIRE, 1996). Desta forma, podemos 

considerar que a transgressão da ética está associada à falta de criticidade. A 

eticidade exige se contrapor a todas as formas de desumanização por práticas 

mecanicistas que transgridam e negam liberdade. Neste sentido, a prática ética 

libertadora requer engajamento político para romper com este “jogo de regras” 

opressor. 

A ética pressupõe a luta contra a sua transgressão pelas 

concepções e práticas que impõem um agir mecanizado, e que anula a liberdade e a 

dignidade e inferiorizam o papel do sujeito no mundo. Assumir-se sujeito da ação se 

faz primordial para romper com a lógica determinista opressora. A responsabilidade 

que se coloca aos homens que se sabem inconclusos é ética. É uma escolha agir 

para a libertação ou para reprodução da opressão. Anular a necessidade da 

consciência e da subjetividade no processo da história é o mesmo que tratar esta 

última mecanicamente, negando a educação. Nesse sentido, aos homens e 

mulheres conscientes se faz necessária a busca pela subjetividade e criticidade 

(FREIRE, 2000).  

 

Considerações finais 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

Promover a criticidade na formação dos sujeitos é fundamental para 

uma formação ética rigorosa. Entendemos sujeito ético como aquele que desenvolve 

a capacidade de fazer a crítica aos desvios éticos fáceis que geram opressão, 

podendo se reconhecer como seres histórico-sociais que tem a possibilidade de 

comparar, valorar, intervir, escolher, decidir e, libertando-se, transformar o mundo. A 

capacidade de se pensar como estar sendo no mundo permite pensar criticamente 

sobre a própria conduta, permite escolher, permite ser ético. Neste sentido, 

podemos dizer que a “rigorosa formação ética” e estética não pode estar separada 

da práxis, deste contínuo fazer-se humano. A prática educativa que respeita a 

natureza humana no processo de ensino/aprendizagem dialógico-problematizador-

transformador possibilita uma formação ética crítica. O processo formativo exige 

profundidade na compreensão e interpretação da realidade, é necessário negar a 

superficialidade, reconhecendo a liberdade dos sujeitos educativos neste processo 

(FREIRE, 1996).  

A criticidade só é possível concomitantemente aos princípios éticos, 

onde se assume a mudança que se faz de forma coerente. Ao assumir uma postura 

coerente, assume-se uma escolha de intervenção na realidade, abre-se ao mundo, 

não o nega como se estivesse alheio a ele. Todavia abrir-se ao mundo é um ciclo, 

por meio do qual, ao conhecer o conhecimento já produzido, busca-se produzir o 

conhecimento novo, libertador, democrático e ético. O ciclo gnosiológico baseia-se 

na dúvida, no questionamento, é o inquietar-se com as certezas que lhe são 

apresentadas, mas que negam a dignidade humana. É estar disposto a aventura de 

aprender, construindo, reconstruindo e transformando. É escutar o outro, é ouvir 

verdadeiramente, com respeito, com humildade. É buscar o novo, disposto a 

mudança. É buscar a justiça, valorizando as diferenças e a significações que elas 

possibilitam. É o querer bem ao outro numa relação de amorosidade e solidariedade, 

com compromisso e responsabilidades pelas ações que libertam e humanizam 

(FREIRE, 1996).  
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