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Lida e fichada 
Somente lida 

Não lida ainda / postergada 
 
 

 
Para a formulação do conceito de comunicação/diálogo: 
 

● Do autor: 
○ Educação como prática de liberdade 
○ Pedagogia do Oprimido 
○ Extensão ou Comunicação? 
○ Ação Cultural pela Liberdade 

 
● De comentaristas/interpretadores: 

○ Capítulo “A atualidade do conceito de comunicação em Paulo Freire”, de 
Venício de Lima 

○ Capítulo “Paulo Freire e Martin Buber na tradição da comunicação 
dialógica”, de Venício de Lima 

○ Artigo “Fundamentos filosóficos da pedagogia de Paulo Freire”, José André 
de Azevedo  

○ Artigo, “Considerações sobre a Filosofia da Educação de Paulo Freire e o 
Marxismo”, de José Luiz Zanella 

○ Artigo “Paulo Freire e o Marxismo: pontos para uma reflexão”, de Cristiano 
Di Giorgi 

○ Livro “Paulo Freire: sua visão de homem, de mundo e de sociedade”, de 
Alder Calado 

○ Artigo “Paulo Freire’s Emancipatory Strategy”, de Clifford Christians (Maio) 
○ Itens 1 e 2 do Capítulo 2 “A voz do biógrafo brasileiro: a prática a altura do 

sonho”, de Moacir Gadotti 
○ Itens 1 e 2 do Capítulo 3 “A voz do biógrafo latino-americano: uma biografia 

intelectual”, de Carlos Alberto Torres 
○ Itens 4 e 5 do Capítulo 4 “Uma voz européia: arqueologia de um 

pensamento”, de Heinz-Peter Gerhardt 
 

● De autores citados por Freire, importantes para o estudo: 
○ Capítulo “La historia y la verdad. Las cuatro relaciones del conocimineto”, 

de Eduardo Nicol 
 
 
 



Para a formulação da arquitetura didático-pedagógica (projetos de ensino-aprendizagem) 
na apropriação das TDR’s via TV Digital: 
 

● Do autor: 
● Medo e ousadia 
● Por uma pedagogia da pergunta 
● Pedagogia da indignação 
● Pedagogia da esperança 
● Pedagogia da autonomia 



 
FICHAMENTOS DE ESTUDO DA OBRA DE PAULO FREIRE 

 
 
Obras do próprio: 
 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Educação como prática de liberdade 
Autor: Paulo Freire 

 
● Capítulo 1 - A Sociedade Brasileira em Transição 

 
● Objetivo central do capítulo: realizar uma análise histórica do momento de 

transição da sociedade brasileiro no período pré-Golpe de 64, no que se refere 
aos seus fundamentos sociológicos, econômicos e culturais. 

 
● Síntese descritiva: 

○ P.F inicia seu debate realizando uma distinção entre as características 
inerentes das interações do homem com o mundo e do animal com o 
mundo; 

■ Caracteriza as relações homem-mundo com a acepção de relações 
● "Para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, 

independente dele, possível de ser conhecida", visto que é ser 
consciente. 

● O homem está no mundo (ou seja, é um ser biológico, que faz 
parte da realidade natural), mas também está com o mundo (é 
um ser cultural aberto a realidade, a compreendê-la, a 
objetivá-la para poder conhecê-la). 

■ Caracteriza as relações animal-mundo com a acepção contatos, “[...] 
modo de ser próprio da esfera animal [que implica], ao contrário das 
relações, em respostas singulares, reflexas e não reflexivas e 
culturalmente inconseqüentes”. 

 
● Dentro da acepção de relações da interação homem-mundo, P.F 

utiliza cinco características que ajudam na compreensão deste 
conceito: 

○ Pluralidade 
■ "Há uma pluralidade nas relações do homem com o 

mundo, na medida em que responde à ampla 
variedade dos seus desafios. Em que não se esgota 
num tipo padronizado de resposta." 

○ Criticidade 
■ "E há também uma nota presente de criticidade. A 

captação que faz dos dados objetivos de sua 
realidade, como dos laços que prendem um dado a 
outro, ou um fato a outro, é naturalmente crítica, por [1] Comentário: Sempre crítica? Mas 

não poderia ser também ingênua ou 
mágica? —malaggi 



isso, reflexiva e não reflexa, como seria na esfera dos 
contatos." 

○ Transcendência 
■ “Não é o resultado exclusivo da transitividade de sua 

consciência, que o permite auto-objetivar-se e, a partir 
daí, reconhecer órbitas existenciais diferentes, 
distinguir um ‘eu’ de um ‘não eu’. A sua 
transcendência está também, para nós, na raiz de sua 
finitude. Na consciência que tem desta finitude”, e, por 
isso, o homem é um ser de relações com o mundo 
que pré-supõem em suas ações um sentido de 
libertação do tempo presente, processo dado por 
meio da criação do mundo da cultura... 

○ Temporalidade 
■ “No ato de discernir, porque existe e não só vive se 

acha a raiz, por outro lado, da descoberta de sua 
temporalidade, que ele começa a fazer precisamente 
quando, varando o tempo, de certa forma então 
unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e 
descobre o amanhã”, e, por este motivo, é um ser 
histórico e cultural; cria cultura e, neste momento, 
passa a fazer história. Processo permitido, diga-se de 
passagem, pela capacidade do pensamento-
linguagem humano de expressar conceitos de ontem, 
hoje, amanhã... 

○ Consequência 
■ “Na medida, porém, em que faz esta emersão do 

tempo, libertando-se de sua unidimensionalidade, 
discernindo-a, suas relações com o mundo se 
impregnam de um sentido conseqüente. Na verdade, 
já é quase um lugar comum afirmar-se que a posição 
normal do homem no mundo, visto como não está 
apenas nele mas com ele, não se esgota em mera 
passividade”. 

 
 
“Herdando a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de 
seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, 
transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo — o da História e 

o da Cultura”. 
 

● Nestes termos, coloca P.F que o ser humano é um ser de integração 
com a realidade, diferentemente da adaptação, acomodação ou 
ajustamento da esfera dos contatos dos animais: 

○ Esta integração, ou seja, esta necessária imbricação que o ser 
humano faz com o mundo por estar aberto a ser permeado pelos 



seus fenômenos, e disposto assim a conhecê-lo, pressupõe dele 
um enraizamento com o seu contexto; ou seja, estar 
temporalizado, contextualizado, situado e datado. 

○ Porém, para que haja integração, e, consequentemente, 
enraizamento, P.F coloca a necessidade de que o homem seja 
livre, no sentido de poder estar em relação com o mundo, e não 
em estado de acomodação e passividade, onde sua capacidade 
de criar e discernir são assim tolhidas. 

○ Assim, Freire coloca que a grande luta do ser humano durante a 
história vem sendo “[...] a de superar os fatores que o fazem 
acomodado ou ajustado. É a luta por sua humanização, ameaçada 
constantemente pela opressão que o esmaga [...]”. 

 
● Assim, a luta pela humanização em Freire possui um sentido prático de 

que é na participação dos processos históricos da época em que vive 
que o homem deve fazer-se homem, criando, decidindo, optando... 

○ “E o fará melhor, toda vez que, integrando-se ao espírito delas, se 
aproprie de seus temas fundamentais, reconheça suas tarefas 
concretas.”  

■ Porém, uma “[...] das grandes, se não a maior, tragédia do 
homem moderno, está em que é hoje dominado pela força 
dos mitos e comandado pela publicidade organizada, 
ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, 
sem o saber, à sua capacidade de decidir”. 

■ Bem como o “[...] gregarismo que implica, ao lado do medo 
da solidão, que se alonga como ‘medo da liberdade’, na 
justaposição de indivíduos a quem falta um vínculo crítico e 
amoroso, que a transformaria numa unidade cooperadora, 
que seria a convivência autêntica”. 

○ Necessário se faz, portanto, que o homem desenvolva as suas 
capacidades críticas de captação e resolução dos problemas 
fundamentais de sua época, para atuar nela como ser de 
transformação, e não de acomodação, para que percebe os 
elementos que a constituem, seus condicionantes, suas 
interligações. 

 
● A humanização do homem enquanto sua afirmação como sujeito e não 

objeto depende desta captação da sua época e das mudanças entre 
épocas também, e se fará tão mais crítica quando forem usadas funções 
intelectuais, racionais, que não deixem funções instintivas e emotivas 
serem preponderantes nos processos de análise crítica, posto que 
podem levar a sectarismos e irracionalismos. 

● “As sociedades que vivem esta passagem, esta transição de uma 
para outra época, estão a exigir, pela rapidez e flexibilidade que as 
caracterizam, a formação e o desenvolvimento de um espírito 
também flexível”. 

[2] Comentário: Próprio das 
sociedades de massa, o gregarismo 
implica na verdade na falta de vínculo 
resultante da atomização e sepração 
psicológica, cultural e econômica dos 
sujeitos... Como fica isso hoje, na 
sociedade em rede? —malaggi 



○ “A fim de que possa perceber as fortes contradições que se 
aprofundam com o choque entre valores emergentes, em 
busca de afirmação e de plenificação, e valores do ontem, 
em busca de preservação”. 

● “Porque dramática, desafiadora, a fase de trânsito se faz então um 
tempo enfaticamente de opções. Estas, porém, só o são 
realmente na medida em que nasçam de um impulso livre, como 
resultado da captação crítica do desafio, para que sejam 
conhecimento transformado em ação”. 

○ “Nestas fases, repita-se, mais do que nunca, se faz 
indispensável à integração do homem”. 

 
● A partir de então, P.F inicia a caracterização histórica da fase de trânsito 

que vivia o Brasil no período pré-Golpe de 64: 
○ Para P.F, esta fase de uma sociedade em trânsito tinha como 

tônica principal o processo de esvaziamento das temáticas que 
preenchiam as discussões de uma sociedade fechada e, por 
consequências, o surgimento de um novo corpo de temáticas que, 
ou eram uma ressignificação das antigas temáticas, ou eram 
temas mesmos inéditos e que não eram comportados dentro da 
sociedade fechada. A superação destas temáticas deveria levar, 
por consequência, a uma sociedade aberta, e assim: 

■ Sociedade fechada é caracterizada por: 
● “Sua alienação cultural, de que decorria sua posição 

de sociedade ‘reflexa’ e a que correspondia uma 
tarefa alienada e alienante de suas elites”. 

● “Incapacidade de ver-se a sociedade a si mesma, de 
que resultava como tarefa preponderante a 
importação de modelos, a que Guerreiro Ramos 
chamou de ‘exemplarismo’”. 

● “Povo ‘imerso’ no processo, inexistente enquanto 
capaz de decidir e a quem correspondia a tarefa de 
quase não ter tarefa”. 

● “[...] o dinamismo do trânsito se fazia com idas e 
vindas, avanços e recuos que confundiam ainda 
mais o homem”. 

■ Sociedade aberta, por sua vez, é a superação crítica destas 
características, bem como das temáticas culturais, 
econômicas e sociais que delas se engendravam. 

○ Assim, se fazia necessário, para P.F, um processo educativo 
conectado a este novo clima de trânsito, que enxergasse nele um 
processo dinâmico de mudanças e uma possibilidade, não ficando 
assim alheio a estas. Se fazia necessário, ainda, ser crítica e 
critizadora para poder instrumentalizar os sujeitos a se inserirem 
nesta fase de sociedade em trânsito, para apreenderem seus 
temas e, assim, poderem lutar para superá-los. 



 
● Para P.F, a origem do trânsito da sociedade fechada em direção 

potencial a uma aberta esta na rachadura, ou seja, na quebra com as 
forças sociais, culturais e econômicas que mantinham em equilíbrio este 
determinado tipo de sociedade. 

○ A origem de tais processos, sinaliza P.F, está nas “[...] alterações 
econômicas, mais fortes neste século, e que começaram 
incipientemente no século passado, com os primeiros surtos de 
industrialização [...]”. 

 
“O Brasil de 1960 é, sem dúvida, muito diferente do Brasil de 1920, mas muito desta 

ideologia tradicional permanece. Hoje não é por certo legítimo falar da oligarquia nos 
mesmos termos daquela época em que começaram as agitações e insurreições que 
abriram caminho à revolução de 30. Estes movimentos de classe média, associados 

com os setores descontentes da própria oligarquia, assinalaram a abertura de um 
longo processo de transformações que abalou, em conjunto, as estruturas do Estado e 

da economia. De um ponto de vista histórico-estrutural, poderia dizer-se que aí 
começou a crise da decadência — que é também uma crise de reestruturação — de 

uma sociedade capitalista dependente dedicada à produção agrícola para a 
exportação, que não pôde suportar o crack de 29 e à redefinição das condições do 

mercado internacional que se processou durante a prolongada depressão dos anos 30. 
Este processo de transformação estrutural, que se estende até aos nossos dias, já é 
conhecido em suas linhas gerais: intensifica-se a urbanização e a industrialização, 

avolumam-se as migrações para as grandes cidades, faz-se cada vez mais manifesta a 
decadência da economia agrária, aparecem na política as classes populares urbanas, 
redefinem-se as alianças de classes ao nível do Estado conduzindo à crise das elites.   

 
“São transformações relevantes, por certo, mas convém não superestimar sua 
significação real. Diz muito sobre seu alcance esta divisa de um dos setores 

oligárquicos que participa do movimento de 30, divisa expressiva e esclarecedora 
sobre o comportamento das elites: ‘Façamos a revolução antes que o povo a faça’. O 
regime oligárquico se desestrutura a partir de 1930 mas isto não quer dizer, de modo 

algum, que a oligarquia tenha perdido completamente o controle do status quo. A 
economia continua baseada, em larga medida, na grande propriedade da terra e nos 
produtos de exportação, e o poder local e regional dos grandes latifundiários é ainda 

hoje uma das bases decisivas de sustentação do poder nacional. Assiste-se a 
emergência política das classes populares urbanas, mas as rurais permanecem “fora 

da história”. Acelera-se a urbanização e a industrialização, mas até 1950 perto de 
metade da população vive no campo e a industrialização jamais pôde sair de uma 
condição complementar em relação à produção agrária para a exportação. A nova 
burguesia industrial cresce em importância, mas não conseguiu afirmar-se com 

autonomia perante o capital agrário e bancário e, posteriormente, perante o capital 
estrangeiro. A emergência das classes populares, associada à crise das elites, conduz 

à redefinição do esquema de poder, que agora tem de resultar de um compromisso 
com as massas. Mas estas não conseguiram jamais impor a hegemonia e tiveram que 

subordinar-se aos grupos burgueses emergentes interessados, em seu próprio 



proveito, na ampliação da participação política.” (Francisco Weffort, Prefácio do Livro) 
 

● Tais processos econômicos, na análise de P.F, geraram epifenômenos 
de cunho sociais e culturais, ligados inerentemente a uma progressiva 
emersão que as massas populares faziam da sua acomodação histórica, 
mesmo que minimamente, e que sinalizavam uma abertura da sociedade 
brasileira. Tais fenômenos se reusem na seguinte analise de Weffort: 

 
“O movimento de educação foi uma das várias formas de mobilização adotadas no 

Brasil. Desde a crescente participação popular através do voto, geralmente manipulada 
pelos líderes populistas, até o movimento de Cultura Popular, organizado pela União 

Nacional dos Estudantes, registram-se vários mecanismos políticos, sociais ou 
culturais de mobilização e conscientização das massas. Neste sentido caberia 

mencionar o esforço realizado na linha de uma ampliação das sindicalizações rural e 
urbana, iniciado quando Almino Afonso se encontrava como Ministro do Trabalho, e 

continuado na gestão seguinte. Durante 12 meses foram criados cerca de 1.300 
sindicatos rurais. Pode-se tomar como um índice da significação deste trabalho as 
grandes greves de trabalhadores rurais de Pernambuco no ano de 1963, a primeira 

com 85.000 grevistas e a segunda com 230.000. Por outro lado, a SUPRA 
(Superintendência da Reforma Agrária), não obstante seu curto período de atividades, 

pôde dar início a um trabalho de chamamento das classes populares do campo à 
defesa dos seus interesses, com importante repercussão política. Este esforço de 

mobilização, realizado particularmente no último período do governo Goulart, apenas 
começava a pôr alguns setores radicais da classe média em contato real com o povo, 

apenas começava a sugerir a necessidade da organização de massas para a ação, 
quando ocorreu a queda do regime populista que o havia possibilitado. Ficou na etapa 

da difusão dos princípios e não pôde passar a diretivas práticas de alcance político 
geral. Reduziu-se à criação de uma ‘atmosfera ideológica’, não teve condições para 

criar uma verdadeira ideologia de ação popular. Foi bastante para atemorizar a direita e 
sugerir-lhe a necessidade do golpe, mas foi insuficiente para quebrar-lhe o poder. Em 
realidade, toda esta mobilização, que expressa a crescente pressão das massas sobre 
as estruturas do Estado, tinha, não obstante sua indiscutível relevância política, uma 

debilidade congênita: encontrava-se, direta ou indiretamente comprometida com o 
governo e, através dele, com as instituições vigentes que a própria pressão popular 

ameaçava. Este equívoco histórico, uma das características mais importantes de todo 
este período, não pode deixar de ser assinalado quando buscamos compreender o 

sentido do movimento educacional brasileiro”. 
 

● Neste contexto social, como se pode perceber das colocações de 
Weffort, frisa também P.F que se encontravam envolvidas forças 
contraditórias e antagônicas representadas por setores sociais 
progressistas radicais e reacionários sectários: 

○ Progressistas/radicais: “[...] pretendiam superar a situação 
dramática de que ele nascia e levar-nos pacificamente às 
soluções desejadas. Estas forças estavam convencidas, em face 
da crescente emersão popular e do próprio processo de 



‘democratização fundamental’ instalado na época do trânsito, de 
que a abertura da sociedade brasileira e sua autonomia se fariam 
em termos realmente pacíficos.”. 

○ Reacionárias/sectárias: “[...] a todo o custo, buscando 
reacionariamente entravar o avanço e fazer-nos permanecer 
indefinidamente no estado em que estávamos. Pior ainda, levar-
nos a um recuo, em que as massas emergentes, se já não 
pudessem voltar a ser imersas, fossem levadas à imobilidade e ao 
mutismo, em nome de sua própria liberdade”. 

 
● Caracterização das posições radicais e sectárias que aconteciam 

no seio da sociedade brasileira em transição: 
○ Radicalização: 

■ Derivada de uma atitude optativa do sujeito, que se 
fazem autênticas tão somente quando são críticas, 
ou seja, que captam os dados da realidade em seus 
nexos causais, e não são prescrições de realidade 
alienantes. 

■ Implica, por isso, no enraizamento do sujeito, ou 
seja, o situa em um contexto histórico-cultural 
específico, e em seus temas constituintes. 

■ A posição radical não permite o antidiálogo, ou seja, 
a imposição que um sujeito faz de suas opções 
sobre outros sujeitos, tornando-se assim uma ação 
de desumanização do próprio sujeito que prescreve 
e dos que são objetos da prescrição. 

○ Sectarização 
■ Possui uma matriz arrogante, acrítica e emocional. É 

antidialógica, não respeita a opção dos outros, tenta 
impor a sua, que mais é um fanatismo, ou seja, coisa 
morta e não-dinâmica. 

■ As ações decorrentes da sectarização são a 
sloganização, o ativismo, que nada mais é que a 
ação sem a vigilância da reflexão. 

■ Julga-se detentora da história, com o poder de 
manipulá-la de maneira externa, e assim podendo 
prescrevê-la para outros. O sujeito sectário em seu 
ativismo reduz assim o povo à massa, ou seja, como 
suporte para os seus fins, mas que não são 
necessariamente os fins e opções do povo. 

 
“Para o radical, que não pode ser um centrista ou um direitista, não se detém nem se 
antecipa a História, sem que se corra o risco de uma punição. Não é mero espectador 

do processo, mas cada vez mais sujeito, na medida em que, crítico, capta suas 
contradições. Não é também seu proprietário. Reconhece, porém, que, se não pode 

deter nem antecipar, pode e deve, como sujeito, com outros sujeitos, ajudar e acelerar 

[3] Comentário: “Só na convicção 
permanente do inacabado pode 
encontrar o homem e as sociedades o 
sentido da esperança. Quem se julga 
acabado está morto. Não descobre 
sequer a sua indigência. — malaggi 



as transformações, na medida em que conhece para poder interferir”. 
 

● Neste momento do texto, P.F faz uma reflexão sobre a atuação 
das forças sectárias e radicais no contexto da sociedade brasileira 
no período pré-Golpe de 64, recobrando os momentos histórico-
culturais que levaram a tal situação. Sua tese inicial é a de que 

 
“Na atualidade brasileira, não vinha sendo dos radicais a supremacia, mas dos 

sectários, sobretudo de direita. E isto é o que nos fazia temer pelos destinos 
democráticos do País. Pela humanização do homem brasileiro, ameaçado pelos 

fanatismos, que separam os homens, embrutecem e geram ódios. Fanatismos que se 
nutriam no alto teor de irracionalidade que brotava do aprofundamento das 

contradições e que afetavam igualmente o sentido de esperança que envolvia a fase do 
trânsito”. 

 
De onde vinha a ameaça da esperança que se instalava na sociedade em transição, que 
começava a auto-objetivar-se e a ver-se como processo dinâmico não-acabado e morto, mas 
sim com potencialidades para a democratização fundamental? 
 

● Historicamente, as raízes de tal ameaça estão na condição de 
sociedade alienada que o Brasil possuía desde a sua colonização, 
fator que segundo P.F desvelava de tempos em tempos posições 
oscilantes entre um otimismo ingênuo e a desesperança. 

○ Este processo tem suas causas na inorganicidade das 
ações conduzidas pelos sujeitos de tais sociedades ao 
analisarem a sua realidade, pautadas pela transferência de 
soluções prontas de outras realidades culturais e históricas 
distintas da brasileira. O resultado era a inadequação de 
tais transplantes, o que gera a desesperança e as atitudes 
de inferioridade dos sujeitos quanto à gerência dos seus 
próprios futuros. 

● Após isso, tem-se um primeiro momento onde a sociedade 
brasileira, então reflexa, inicia um processo de uma “volta sobre si 
mesma”, ou seja, passa a procurar um caminho autônomo de seu 
desenvolvimento sem a importação de prescrições de outros 
contextos histórico-culturais, mas sim se opera a captação crítica 
dos seus temas e problemas, visando solucioná-los; torna-se esta 
sociedade sujeito de si mesma. 

○ Segundo P.F, processo que se inicia pela ação das elites 
de integração com o seu contexto nacional, que, ao 
tornarem-se críticas, renunciam ao otimismo ingênuo e o 
pessimismo desesperançoso, tornando-se criticamente 
otimistas, pois sabem dos desafios, os captam, e assim, 
podem intentar solucioná-los. 

● Em um terceiro momento, o olhar da sociedade brasileira sobre 
si mesma intentando resolver seus problemas gera, como 



consequência, um processo constante de responsabilidade com 
os rumos desta mesma sociedade.  

○ Neste processo, os membros da elite iniciam as primeiras 
tentativas de aproximação com o povo, visando colocá-los 
a par, mesmo que ainda de maneira assistencialistas, com 
os processos gerados pela destruição da alienação. Fazem 
isto visando evitar possíveis distorções que a sociedade 
pode estar sujeita no seu processo de desenvolvimento 

○ Neste momento, surgem as possibilidades de sectarização 
do processo, segundo P.F, e isso se dá por que: 

■ O povo, antes imerso no processo de 
democratização, “fora da história”, começa a ocupar 
espaços de participação nos rumos da sociedade. 

■ Ao exigir a participação, da qual decorre a sua 
tomada de consciência progressiva da sua condição 
na sociedade, torna-se uma ameaça à própria elite 
que engendrou condições para a emersão do povo. 

■ Instalam-se assim posições elitistas que visam 
defender os privilégios dos donos do poder, 
defendem uma “democracia sem povo”, enquanto o 
povo organiza-se cada vez mais tentando inserir-se 
e participar das mudanças como sujeito, e não como 
meros participantes passivos do processo. 

 
● Tais condições históricas, afirma P.F, levam quase que 

naturalmente a adoção de posturas emocionais que, por sua vez, 
não permitem a égide da razão e da visão critica dos fenômenos e 
temas da sociedade que está em transição. Descambam assim 
para posições sectárias, tanto de esquerda quanto de direita, em 
que: 

○ Tenta-se antecipar a história (esquerdismo sectário) ou 
freá-la (direitismo sectário), porém, em comum a ambos, a 
opção de não comungar com o povo e torná-lo também 
sujeito do processo de compreensão crítica da realidade. 

● De outro lado, havia os radicais que pretendiam que as soluções a 
serem dadas aos temas fundamentais fossem sempre com o 
povo, nunca para ele ou sobre ele. Tais atitudes, da parte das 
forças reacionárias tanto internas como externas (direitismo 
sectário), materializam-se em posições assistencialistas, visam 
reduzir o papel do povo enquanto sujeitos de sua história. 

○ Para P.F, a posição assistencialista é naturalmente 
antidialógica, gera passividade, é massificante, nega o ser 
humano em sua natureza ontológica de “ser sujeito”, não 
objeto; nega, portanto, as condições para que a tomada de 
consciência que o povo vinha realizando resultasse em 
uma “critização” cada vez maior da consciência, que resulta 



em e é resultado da integração responsável do homem com 
o seu contexto; 

 
● Neste sentido, P.F coloca que a educação que se buscava neste 

contexto da sociedade brasileira era uma que ajudasse na 
inserção do homem de forma crítica a sua realidade, que lhe 
servisse como instrumento para a sua emersão constante e 
passagem de sua atitude transitiva ingênua para uma nitidamente 
crítica. 

● Para tais análises, P.F coloca a importância de estudos da noção 
dos graus diversos de compreensão da realidade que os sujeitos 
possuíam neste contexto histórico-cultural, sendo que estes se 
resumem em: 

○ Intransitividade: 
■ “[...] se caracteriza pela quase centralização dos 

interesses do homem em torno de formas mais 
vegetativas de vida. Quase exclusivamente pela 
extensão do raio de captação a essas formas de 
vida. Suas preocupações se cingem mais ao que há 
nele de vital, biologicamente falando. Falta-lhe teor 
de vida em plano mais histórico”. 

■ Resulta desta intransitividade “[...] um quase 
incompromisso entre o homem e sua existência”, 
visto que a captação não se estende aos temas e 
desafios culturais e históricos e, portanto, não pode 
esta consciência ter condições de ser crítica. 

■ Nesta condição, os processos de discernimento do 
cultural “[...] se dificulta. Confundem-se as notas dos 
objetos e dos desafios do contorno e o homem se 
faz mágico, pela não-captação da causalidade 
autêntica. 

● Transitividade ingênua: 
○ “[...] se caracteriza, entre outros aspectos, pela 

simplicidade na interpretação dos problemas. Pela 
tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo 
passado. Pela subestimação do homem comum. Por 
uma forte inclinação ao gregarismo, característico da 
massificação. Pela impermeabilidade à investigação, 
a que corresponde um gosto acentuado pelas 
explicações fabulosas. Pela fragilidade na 
argumentação. Por forte teor de emocionalidade. 
Pela prática não propriamente do diálogo, mas da 
polêmica. Pelas explicações mágicas. Esta nota 
mágica, típica da intransitividade, perdura, em parte, 
na transitividade. Ampliam- se os horizontes. 
Responde-se mais abertamente aos estímulos. Mas 



se envolvem as respostas de teor ainda mágico. É a 
consciência do quase-homem massa, em quem a 
dialogação mais amplamente iniciada do que na fase 
anterior se deturpa e se distorce. 

● Transitividade crítica: 
○ “[...] se caracteriza pela profundidade na 

interpretação dos problemas. Pela substituição de 
explicações mágicas por princípios causais. Por 
procurar testar os ‘achados’ e se dispor sempre a 
revisões. Por despir-se ao máximo de preconceitos 
na análise dos problemas e, na sua apreensão, 
esforçar-se por evitar deformações. Por negar a 
transferência da responsabilidade. Pela recusa a 
posições quietistas. Por segurança na 
argumentação. Pela prática do diálogo e não da 
polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas 
porque novo e pela não-recusa ao velho, só porque 
velho, mas pela aceitação de ambos, enquanto 
válidos. Por se inclinar sempre a arguições”. 

 
● Como se dá a passagem para da intransitividade para a 

transitividade ingênua? 
○ “Na medida, porém, em que amplia o seu poder de 

captação e de resposta às sugestões e às questões que 
partem de seu contorno e aumenta o seu poder de 
dialogação, não só com o outro homem, mas com o seu 
mundo, se “transitiva”. Seus interesses e preocupações, 
agora, se alongam a esferas mais amplas do que à simples 
esfera vital”. 

○ “A passagem da consciência preponderantemente 
intransitiva para a predominantemente transitivo-ingênua 
vinha paralela à transformação dos padrões econômicos da 
sociedade brasileira. Era passagem que se fazia 
automática. Na medida realmente em que se vinha 
intensificando o processo de urbanização e o homem vinha 
sendo lançado em formas de vida mais complexas e 
entrando, assim, num circuito maior de relações e 
passando a receber maior número de sugestões e desafios 
de sua circunstância, começava a se verificar nele a 
transitividade de sua consciência”. 

● Como se dá a passagem para da transitividade ingênua à 
transitividade crítica? 

○ “O que nos parecia importante afirmar é que o outro passo, 
o decisivo, da consciência dominantemente transitivo-
ingênua para a dominantemente transitivo-crítica, ele não 
daria automaticamente, mas somente por efeito de um 



trabalho educativo crítico com esta destinação”. 
 

● Porém, P.F coloca que este processo de passagem da 
ingenuidade a criticidade continha no contexto brasileiro um 
perigoso gérmen de distorção, o qual poderia levar os homens em 
processo de emersão para uma consciência fanática, 
epifenômeno de sua massificação. 

○ Tal contexto que fala P.F era gerado pelas fortes 
contradições sociais que se instalavam e as respostas 
muitas vezes de caráter emocional que as mesmas 
condicionavam aos sujeitos que, em transitividade ingênua, 
não conseguiam escapar. 

○ Para Freire, neste caso de massificação o incompromisso 
com a existência de caráter cultural e histórica (não ser 
capaz de opção neste contexto, que exige, por sua vez, 
criticidade) se faz em um grau ainda maior de acomodação 
do que se comparado ao da consciência intransitiva. 

 
“É que o incompromisso da intransitividade decorre de uma obliteração no poder de 
captar a autêntica causalidade, daí o seu aspecto mágico. Na massificação há uma 

distorção do poder de captar que, mesmo na intransitividade ingênua, já buscava a sua 
autenticidade. Por isso o seu aspecto mítico. Se o sentido mágico da intransitividade 

implica numa preponderância de alogicidade, o mítico de que se envolve a consciência 
fanática implica numa preponderância de irracionalidade. A possibilidade de diálogo se 

suprime ou diminui intensamente e o homem fica vencido e dominado sem sabê-lo, 
ainda que se possa crer livre. Teme a liberdade, mesmo que fale dela. Seu gosto agora 
é o das fórmulas gerais, das prescrições, que ele segue como se fossem opções suas. 
É um conduzido. Não se conduz a si mesmo. Perde a direção do amor. Prejudica seu 
poder criador. É objeto e não sujeito. E para superar a massificação há de fazer, mais 

uma vez, uma reflexão. E dessa vez, sobre sua própria condição de ‘massificado’.” 
 

“Daí a consciência transitivo-ingênua tanto poder evoluir para a transitivo-crítica, 
característica da mentalidade mais legitimamente democrática, quanto poder distorcer-

se para esta forma rebaixativa, ostensivamente desumanizada, característica da 
massificação”.   

 
  



 
 
 

● Capítulo 2 - Sociedade fechada e inexperiência democrática 
 

● Objetivo central do capítulo: analisar em uma abordagem sociológica as 
raízes histórico-culturais da inexperiência democrática dos cidadãos brasileiros, 
a qual se encontra como condicionante dos “pontos de estrangulamento” 
verificados na experiência de abertura que a sociedade brasileira vivia no 
período pré-Golpe de 64. 

 
● P.F inicia pontuando que diversos estudiosos da sociedade brasileira pontuam 

na inexperiência democrática desta sociedade e de seus cidadãos, gerada por 
um processo de colonização que não forneceu as condições estruturais para 
que fossem possíveis experiências de autogoverno, onde a sociedade com 
suas próprias mãos gerava constantemente o seu futuro. 

● Tal tipo de colonização ressaltada se baseia essencialmente em duas 
características centrais: escravista e comercial/exploratória 

○ Escravista: 
■  “O sentido marcante de nossa colonização, fortemente predatória, 

à base da exploração econômica do grande domínio, em que o 
‘poder do senhor’ se alongava ‘das terras às gentes também’ e do 
trabalho escravo inicialmente do nativo e posteriormente do 
africano, não teria criado condições necessárias ao 
desenvolvimento de uma mentalidade permeável, flexível, 
característica do clima cultural democrático, no homem brasileiro”. 

○ Comercial/exploratório: 
■ “A nossa colonização foi, sobretudo, uma empreitada comercial. 

Os nossos colonizadores não tiveram — e dificilmente poderiam 
ter tido — intenção de criar, na terra descoberta, uma civilização. 
Interessava-lhes a exploração comercial da terra”. 



● Por parte do povo simples (colonos), faltou-lhes um ânimo 
fundamental e a vontade de integrar-se com a colônia, não 
somente estar nela, mas com ela. Queriam explorá-la, 
levantar algum fundo para então voltarem para Portugal em 
melhores condições. 

● Por parte dos sujeitos mais abastados de Portugal, os 
mesmos somente vieram a esta terra por possuírem 
condições de estabelecerem negócios rendosos, enquanto 
empresários, portanto, não como trabalhadores. Assim, 
vinham com o intuito de tirar vantagens comerciais, não 
com o intuito de integrar-se. 

 
● Como consequência econômica interligada a estes dois fatores, cita P.F que a 

colonização brasileira pautou-se pela criação de grandes propriedades de terra, 
as quais eram outorgadas a uma só pessoa, que passava a ser o senhor delas 
e das pessoas que nela viviam. 

○ Neste contexto econômico, surgiam determinadas atitudes que se 
enraizavam culturalmente entre os trabalhadores de tais propriedades, as 
quais explicam, segundo P.F, os condicionantes históricos da 
inexperiência democrática do povo brasileiro, que se caracterizou pela 
ausência (compulsória) de diálogo, o qual permite e se faz presente 
somente na criação de conjuntos humanos flexíveis e abertos, não 
autárquicos; o qual gera e se alimenta de mentalidades permeáveis a 
novas ideias e a sua análise crítica, e não ‘mudas’, que recebem 
passivamente receitas e doações. 

 
“Nas grandes propriedades separadas umas das outras, pelas próprias disposições 
legais, por léguas, não havia mesmo outra maneira de vida, que não fosse a de se 

fazerem os ‘moradores’ desses domínios, ‘protegidos’ dos senhores. Tinham de se 
fazerem protegidos por eles, senhores todo-poderosos, das incursões predatórias dos 
nativos. Da violência arrogante dos trópicos. Das arremetidas até de outros senhores. 

Aí se encontram, realmente, as primeiras condições culturológicas em que nasceu e se 
desenvolveu no homem brasileiro o gosto, a um tempo de mandonismo e de 

dependência, de ‘protecionismo’, que sempre floresce entre nós em plena fase de 
transição”. 

 
“A distância social existente e característica das relações humanas no grande domínio 
não permite a dialogação. O clima desta, pelo contrário, é o das áreas abertas. Aquele 

em que o homem desenvolve o sentido de sua participação na vida comum. A 
dialogação implica na responsabilidade social e política do homem. Implica num 

mínimo de consciência transitiva, que não se desenvolve nas condições oferecidas 
pelo grande domínio. 

Não há autogoverno sem dialogação, daí ter sido entre nós desconhecido o 
autogoverno ou dele termos raras manifestações.”. 

 
● Tais processos geraram a ausência das condições para o diálogo, logo, para 



disposições democráticas baseadas em uma vivência comunitária autêntica, 
para a participação conjunta na análise crítica e soluções dos problemas. 

○ Como epifenômeno da consciência, tais condições econômicas e sociais 
geraram a introdução progressiva da autoridade externa dos contextos 
culturais no interior da mentalidade das pessoas, que hospedam em si as 
relações sociais de dominação e se fazem, assim, consciências reflexas, 
passivas, não-críticas. 

 
● Ainda, nesta parte do texto, pontua P.F que tais condições não permitiriam 

sequer o surgimento de centros urbanos, onde, teoricamente, poderia existir um 
clima mais favorável ao contato das pessoas, ao diálogo e a uma vivência 
comunitária, se comparada a grande propriedade latifundiária.  

○ Centros urbanos, coloca P.F, “[...] que fossem criados pelo povo e por ele 
governados, através de cuja experiência de governo, fosse ele 
incorporando aquela sabedoria democrática a que chega o povo quando 
faz sua sociedade com suas próprias mãos” 

○ Coloca ainda P.F que, em grande parte da história do Brasil Colônia, 
quando os primeiros centros urbanos começaram a nascer, sempre 
foram uma imposição de forças das elites, ou seja, construídos de cima 
pra baixo, sem a participação do povo. 

○ Por fim, coloca que o surgimento destes centros urbanos foi sempre 
dificultado e, mesmo quando criados, foram sistematicamente absorvidos 
ou desintegrados/esmagados pelo poder da grande propriedade 
latifundiária, a qual necessitava, para a sua própria sobrevivência, desta 
relação desigual de fazer tudo girar ao seu redor... 

■ Necessitava, assim, que não fossem dadas as condições para o 
surgimento de condições econômicas específicas das quais se 
desvelassem novas formas de viver ligadas a progressivas 
conquistas num sentido de abertura política, de participação 
popular, que ocorre somente em ambientes abertos e dialogais. 

 
●  Por fim, pontua P.F que deste processo todo se ressalta ainda o fator de que o 

poder exacerbado nas mãos de poucos que mandavam em muitos foi um tônica 
na formação da sociedade brasileira, o que nada mais é do que a gênese do 
patrimonialismo brasileiro, onde, como se ressalta, as terras, as pessoas, as 
árvores, exatamente tudo na grande propriedade, eram considerados como 
bens privados, exclusivos e, assim, utilizáveis como bem se entender pelos 
donos do poder. 

○ O fenômeno correspondente é a submissão dos subjugados por tal poder 
exacerbado, da qual se gera a acomodação, a não-integração, a falta de 
criticidade, a intransitividade da consciência, que somente capta os 
desafios de plano meramente biológico da vivência humana, ou seja, 
sobreviver, mas não existir, como ser datado, enraizado, cultural e 
histórico. 

 
● Continuando esta análise pelas raízes da inexperiência democrática da 



sociedade brasileira, P.F pontua outro fator histórico que impedia o surgimento 
de condições para vivências democráticas: a política de isolamento externo 
(relações de diversas matizes com outros países) e interno (relações de 
diversas matizes entre as Capitanias Hereditárias, ou entra as Províncias que 
destas se originaram) imposta pela Metrópole Portuguesa para com a Colônia 
Brasileira. 

○ “Somente o isolamento imposto à Colônia, fechada nela mesma, e tendo 
por tarefa bastar as exigências e os interesses, cada vez mais gulosos 
da Metrópole, revelava claramente a verticalidade e a impermeabilidade 
antidemocrática da política da Corte” 

○ Nestas condições, a construção de uma cultura voltada ao diálogo, 
permeável as novas experiência, ficava totalmente dificultada. Até 
quando se criavam dispositivos de participação, como as Câmaras ou 
Senados municipais, na época do Brasil Colônia, os mesmos serviam tão 
somente as parcelas abastadas da sociedade, ou seja, a participação 
somente era possível para os “homens bons”, nobres ou burgueses que 
compravam títulos de nobreza. Ao simples, era proibido votar e ser 
votado. 

 
● Porém, também nesta época ocorreram processos que alteraram as condições 

de como se operava a vida colonial no contexto social brasileiro. Tais 
circunstâncias, exteriores ao Brasil (ascensão de Napoleão Bonaparte), tiveram 
como epifenômeno outra circunstância pontual, ou seja, a vinda da família real 
portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808. 

 
“Não há dúvida de que a presença entre nós da família real, e mais do que isso, a 

instalação da sede do governo português no Rio de Janeiro, teria de provocar 
alterações profundas na vida brasileira. Alterações que, se de um lado, poderiam 

trabalhar no sentido de propiciar ao homem brasileiro — pelo menos ao homem livre — 
novas condições com que pudesse realizar novas experiências, no sentido 

democrático, por outro lado, antagonicamente, reforçava as tradições verticalmente 
antidemocráticas. Desta forma, observou-se, com a chegada da Corte portuguesa ao 

Brasil, nos princípios do século passado, o primeiro surto de reformas de que iria 
surgir, entre outros, o reforçamento do poder das ‘cidades, das indústrias ou 

atividades urbanas’. O nascimento de escolas. De imprensa. De biblioteca. De ensino 
técnico” 

 
● Nestes termos, a frase em negrito e itálico da citação de P.F denota o seguinte: 

○ Para os homens livres que faziam das novas condições econômicas 
baseadas no surgimento das cidades seu ambiente de crescimento 
particular, ou seja, a burguesia que fazia agora identificar “poder” com 
“comércio citadino” e não mais com “grande propriedade latifundiária 
escravista”, a vinda da família real proporcionou-lhes o ambiente fecundo 
para o seu crescimento, ligado a emergência e desenvolvimento das 
cidades. Para estes, houve a abertura de novas formas de experiências 
democráticas... 



○ Porém, para os homens simples, o povo em sua grande maioria, nada 
havia mudado, visto que o poder, antes concentrado na grande 
propriedade, agora estava localizado nos grandes comércios citadinos, 
que o subjugavam da mesma maneira. Tal contexto fora, por sua vez, 
apoiado pela insistente manutenção da escravidão (até 1888) e, nesta 
forma de relação de produção, não seria possível ainda ao povo iniciar 
um processo de emersão participativa, mesmo que incipiente. 

 
● P.F pontua ainda outros aspectos que se desvelaram da vinda da família real 

portuguesa ao Brasil, e que foram reforçadores de uma cultura de subserviência 
para com valores, ideais e visões baseados em Portugal, fora do contexto e da 
realidade do Brasil, reforçadores portanto da inexperiência democrática 

○ Um deles, cita P.F, foi a introdução de uma espécie de re-europeização 
da cultura brasileira, com a reintrodução ou reforçamento de atitudes de 
subjugação da cultura nacional em detrimento dos valores europeus, 
considerados superiores, nobres, e destinado, desta maneira, somente 
também aos homens nobres e superiores... 

○ Outro aspecto refere-se as primeiras tentativas de construção de um 
estado nacional democrático, nos moldes europeus (principalmente com 
o fim da era do Brasil Colônia), ou seja, a tentativa de implantar um 
conjunto de disposição socioeconômicas de constituição da sociedade 
que desconsideravam a realidade brasileira 

■ Sendo que o principal aspecto deste desconsiderar era justamente 
a total falta de experiência democrática da imensa maioria do povo 
brasileiro, subjugado historicamente, incapazes ainda de uma 
vivência plenamente democrática, após séculos de verdadeiro 
“mutismo” e “carneirismo”; bem como a total falta de capacidade 
das elites de poder propiciar a este mesmo povo mecanismos de 
participação popular, essenciais a todo processo democrático. 

 
● P.F conclui de toda esta análise que, nestas condições históricas, não haveria 

clima cultural propício ao surgimento de um regime plenamente democrático, 
que exige a participação crescente e crítica da população como um todo. 

 
“Uma reforma democrática — afirma Zevedei Barbu — ou uma ação democrática em 
geral, tem de ser feita não só com o consentimento do povo, mas com suas próprias 

mãos. Isto é obviamente verdadeiro. Exige, todavia, certas qualificações. A fim de 
construir sua sociedade com ‘suas mãos’, os membros de um grupo devem possuir 
considerável experiência e conhecimento da coisa pública (public administration). 

Necessitam, igualmente de certas instituições que lhes permitam participar na 
construção de sua sociedade. Necessitam, contudo de algo mais do que isto, 

necessitam de uma específica disposição mental (frame of mind), isto é, de certas 
experiências, atitudes, preconceitos e crenças, compartilhados por todos ou por uma 

grande maioria.” 
 

● Tais condições culturais específicas, desveladas das mudanças de condições 



econômicas específicas, só seriam completamente possíveis com o que P.F 
define de “rachadura da sociedade brasileira” que se desenhava no período pré-
Golpe de 64. 

○ Condições econômicas e culturais que tem suas origens nos seguintes 
processos, citados por Freire: 

 
“Mais recuadamente estas alterações tiveram início nos fins do século passado, 

quando das restrições no tráfico de escravos e, depois, com a abolição da escravatura. 
E isto porque capitais que se destinavam à compra de escravos se viram, de um 

momento para outro, sem destinação. Foram assim ou começaram a ser, aos poucos, 
empregados em atividades industriais incipientes. Desta forma, além do trabalho 

escravo supresso — o que daria início à nossa política de atração de imigrante para 
terras brasileiras, que viria ajudar o nosso desenvolvimento, demos início às primeiras 

tentativas de ‘crescimento para dentro’, em nossa economia”. 
 

 “Em nenhuma época do século XIX — diz Fernando de Azevedo — depois da 
Independência, se prepararam e se produziram acontecimentos tão importantes para a 

vida nacional como no último quartel desse século, em que se verificou o primeiro 
surto industrial se estabeleceu uma política imigratória, se aboliu o regime da 

escravidão, se iniciou a organização de trabalho livre e se inaugurou, com a queda do 
Império, a experiência de um novo regime político...”.  

 
No entanto — continua o Mestre brasileiro — o início do surto industrial em 1885, o 

vigoroso impulso civilizador devido à imigração, a supressão do regime da escravatura 
que, ainda quando realizado de repente, como nos Estados Unidos, coincide com um 
grande aumento da produção e a nova economia do trabalho livre contribuem para as 

transformações de estrutura econômica e social, que não podiam ficar sem seus 
efeitos sobre os hábitos e a mentalidade, sobretudo das populações urbanas.” 

 
“Mas, foi exatamente neste século, na década de 20 a 30, após a Primeira Grande 

Guerra, e mais enfaticamente depois da Segunda, que o nosso surto de 
industrialização, em certo sentido desordenado, recebeu o seu grande impulso. E, com 

ele, o desenvolvimento crescente da urbanização que, diga-se de passagem, nem 
sempre vem revelando desenvolvimento industrial e crescimento, em todas as áreas 

mais fortemente urbanizadas do País. Daí o surgimento de certos centros urbanos que, 
na expressão de um sociólogo brasileiro, revelam mais ‘inchação’ que 

desenvolvimento. 
  

Estas alterações — como salienta Fernando de Azevedo — teriam de refletir-se em 
toda a vida nacional. Juntar-se a outras tantas que se processavam no campo da 

cultura. No campo das artes. Da literatura. No campo das ciências, revelando uma nova 
inclinação: a da pesquisa. A da identificação com a realidade nacional, a do seu 

conhecimento. A da busca do planejamento, em substituição aos esquemas 
importados. Planejamento  de que é exemplo o trabalho da SUDENE (Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste), sob a direção do economista Celso Furtado, até 
antes do Golpe Militar. 



  
 O País começava a encontrar-se consigo mesmo. Seu povo emerso iniciava as suas 

experiências de participação”. 
 
 
 

●  Capítulo 3 - Educação “versus” Massificação 
 

● Objetivo central do capítulo: refletir sobre a necessidade de uma educação que 
libertasse o povo brasileiro dos riscos da massificação homogeneizante e 
acrítica que estava em potência no processo de transição da sociedade 
brasileira fechada para a sua própria abertura 

 
● Com base neste objetivo, inicia P.F o capítulo com a seguinte afirmação, sobre 

a educação necessária a sociedade brasileira pré-Golpe 64, em estado de 
transição. 

 
“[...] uma educação que tentasse a passagem da transitividade ingênua à transitividade 
crítica, somente como poderíamos, ampliando e alargando a capacidade de captar os 
desafios do tempo, colocar o homem brasileiro em condições de resistir aos poderes 

da emocionalidade da própria transição. Armá-lo contra a força dos irracionalismos, de 
que era presa fácil, na emersão que fazia, em posição transitivante ingênua” 

 
● Tal tentativa de educação, neste período, deparava-se com um contexto social 

marcado pelos antagonismos e forças contraditórias da sociedade, ou seja, de 
um lado as elites dominantes, que viam a assunção política das massas como 
coisa absurda e imoral, partindo para políticas paternalistas sempre que estas 
mesmas massas, ganhando consciência desta visão elitizada e da sua própria 
condição, iniciava processos de inserção popular. 

○ Tal contexto ainda, segundo P.F, era marcado por uma problemática 
central deste processo, de caráter econômico e social, tal seja: a de 
conseguir realizar o desenvolvimento econômico como suporte da 
democracia, desenvolvimento que, para ser autêntico, deveria ser um 
projeto autônomo da realidade brasileira. 

○ Portanto, deste processo histórico, de onde o povo emergia para a 
construção lenta de uma nova mentalidade crítica, o que gerava ações e 
reivindicações, desvelava-se também a reação das classes dominantes.  

○ Tais repercussões, seja da elite ou dos setores populares, eram 
marcadas principalmente pelos irracionalismos sectários (de direita) e por 
atitudes carregadas de emocionalidade, ao invés de razão crítica (por 
parte do povo, desorganizado e recém-emerso).  

○ Criava-se, assim, o contexto social exato para que o Golpe de 64 fosse 
posto em marcha, com pretextos pontuais gerados de tais 
posicionamentos. 

 
● É neste contexto que P.F coloca a necessidade de um novo tipo de educação, 

[4] Comentário: http://www.histedbr.f
ae.unicamp.br/navegando/artigos_fram
es/artigo_083.html 
 
http://www.passei.com.br/tc2000/histori
a2/2hb32.pdf 
 
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/
newstorm.ns.presentation.NavigationSe
rvlet?publicationCode=16&pageCode=
557&textCode=3071&date=currentDate 
 —malaggi 



crítica e critizadora, de uma reforma completa no sistema educativo brasileiro, 
que não correspondia as necessidades e aspirações nascidas do contexto de 
transição. Tal educação deveria ser pautada para o desenvolvimento com o 
povo de suas capacidades optativas, decisórias, para a responsabilidade social 
e política. 

● Tal educação pretendida deveria ser uma contraposição a educação então atual 
que levava a massificação do povo, e, assim, expressa P.F: 

 
“Parecia-nos, deste modo, que, das mais enfáticas preocupações de uma educação 

para o desenvolvimento e para a democracia, entre nós, haveria de ser a que 
oferecesse ao educando instrumentos com que resistisse aos poderes do 

‘desenraizamento’ de que a civilização industrial a que nos filiamos está amplamente 
armada”. 

 
● Assim, coloca P.F que a educação necessária a esta fase de trânsito deveria 

estar aliada ao compromisso para com os processos de democratização do país 
que se instauravam, o que vai contra a uma educação antidialógica, baseada no 
mutismo e no quietismo, na apresentação de soluções prontas desvinculadas 
da realidade.  

● A educação necessária à democracia deveria desenvolver com os sujeitos um 
espírito investigativo, permeável as mudanças, flexíveis, inquietos, criticamente 
armados contra os irracionalismos, contra a forças dos mitos muitas vezes 
vendidos pelos meios de comunicação de massa 

○ Educação que tivesse em mente os condicionantes histórico-culturais 
deste desenraizamento, desta a-criticidade massificadora, e que, tendo 
isso em conta, apreende-se o novo contexto de trânsito como potencial 
época de mudanças aceleradas, que exigia em contrapartida dos sujeitos 
uma maior flexibilidade de compreensão da realidade. 

● Tal educação, continua P.F, deveria levar em consideração o aspecto positivo e 
autêntico das rebeliões populares que nasciam como epifenômeno da sua 
progressiva tomada de consciência, mas, também, deveria realizar um trabalho 
instrumental para prover a passagem a passagem da rebelião à integração, ou 
seja, da participação ingênua e emocional para a crítica e racional. 

● Por fim, pontua ainda P.F que esta educação deveria considerar que ganhar o 
estatuto de ser participante na sociedade é um estatuto que se adquire 
existencialmente, ou seja, ser responsável social e politicamente exige a 
participação efetiva e prática crescente do povo, não somente via discussões 
abstratas e desconexas com a realidade. 

 
“Assim, iríamos ajudando o homem brasileiro, no clima cultural da fase de transição, a 
aprender democracia, com a própria existência desta. Na verdade, se há saber que só 

se incorpora ao homem experimentalmente, existencialmente, este é o saber 
democrático”. 

  
● Neste ponto do texto, inicia P.F uma melhor descrição dos aspectos 

contraditórios da educação massificadora e da educação visando a construção 

[5] Comentário: “[...] não dever ser 
encarada a educação ingenuamente, 
como algo milagroso, que por si fizesse 
as alterações necessárias à passagem 
da sociedade brasileira de uma para 
outra forma. Porém, o que não se pode 
negar à educação, é a sua força 
instrumental, que inexistirá se 
superposta às condições do contexto a 
que se aplica. Vale dizer, por isso 
mesmo que, sozinha, nada fará, 
porque, pelo fato de ‘estar sozinha’, já 
não pode ser instrumental”. 
 
“Daí que não possa ser encarada “a 
educação como um valor absoluto, 
nem a escola uma instituição 
incondicionada”, na afirmação correta 
do professor Costa Pinto, num dos 
mais recentes e lúcidos estudos 
brasileiros sobre Sociologia e 
Desenvolvimento”. 
 
—malaggi 

[6] Comentário: “A produção em 
série, como organização de trabalho 
humano é, possivelmente, dos mais 
instrumentais fatores de massificação 
do homem no mundo altamente técnico 
atual. Ao exigir dele comportamento 
mecanizado pela repetição de um 
mesmo ato, com que realiza uma parte 
apenas da totalidade da obra, de que 
se desvincula, “domestica-o”. Não 
exige atitude crítica total diante de sua 
produção. Desumaniza-o. Corta-lhe os 
horizontes com a estreiteza da 
especialização exagerada. Faz dele um 
ser passivo. Medroso. Ingênuo. Daí, a 
sua grande contradição: a  ampliação 
das esferas de participação e o perigo 
de esta ampliação sofrer distorção com 
a limitação da criticidade, pelo 
especialismo exagerado na produção 
em série. A solução, na verdade, não 
pode estar na defesa de formas 
antiquadas e inadequadas ao mundo 
de hoje, mas na aceitação da realidade 
e na solução objetiva  de seus 
problemas. Nem pode estar na nutrição 
de um pessimismo ingênuo e no horror 
à máquina, mas na humanização do 
homem”  
 
— malaggi 

[7] Comentário: Mitos que operavam 
sobre as massas, desenraizando-as: 
“Excluído da órbita das decisões, cada 
vez mais adstritas a pequenas 
minorias, é comandado pelos meios de 
publicidade, a tal ponto que, em nada 
confia ou acredita, se não ouviu no 
rádio, na televisão ou se não leu nos 
jornais”. — malaggi 



democrática da sociedade brasileira 
○ Educação massificadora: educação que se perde no “[...] estéril 

bacharelismo, oco e vazio. Bacharelismo estimulante da palavra ‘fácil’. 
Do discurso verboso”. Educação que confunde teoria com verbalismo, 
que não compreende a teoria como contemplação de uma realidade que 
exige inserção prática na mesma e, assim, a teoria é naturalmente ligada 
a ela, e desvela procedimentos de retorno a ela quando da construção do 
conhecimento (comprovação, invenção, pesquisa). O verbalismo é por 
sua vez abstrato, não busca enraizar-se na realidade que pretende 
descrever, utiliza a palavra esvaziada da realidade, sacrifica a ação na 
reflexão, e, nestes termos, não pode compreender o concreto em termos 
críticos. 

 
“Nada ou quase nada existe em nossa educação, que desenvolva no nosso estudante 
o gosto da pesquisa,  da constatação, da revisão dos ‘achados’ — o que implicaria no 

desenvolvimento da consciência transitivo-crítica. Pelo contrário, a sua perigosa 
superposição à realidade intensifica no nosso estudante a sua consciência ingênua. 

 
A própria posição da nossa escola, de modo geral acalentada ela mesma pela 
sonoridade da palavra, pela memorização dos trechos, pela desvinculação da 

realidade, pela tendência a reduzir os meios de aprendizagem às formas meramente 
nocionais, já é uma posição caracteristicamente ingênua. 

  
Cada vez mais nos convencemos, aliás, de se encontrarem na nossa inexperiência 
democrática, as raízes deste nosso gosto da palavra oca. Do verbo.  Da ênfase nos 

discursos. Do torneio da frase. É que toda esta manifestação oratória, quase sempre 
também sem profundidade, revela, antes de tudo, uma atitude mental. Revela ausência 
de permeabilidade característica da consciência crítica. E é precisamente a criticidade 

a nota fundamental da mentalidade democrática” 
 

● Educação crítica: uma educação que proporcionasse a “[...] superação de 
posições reveladoras de descrença no educando. Descrença no seu poder de 
fazer, de trabalhar, de discutir. Ora, a democracia e a educação democrática se 
fundam ambas, precisamente, na crença no homem. Na crença em que ele não 
só pode mas deve discutir os seus problemas. Os problemas do seu País. Do 
seu Continente. Do mundo. Os problemas do seu trabalho. Os problemas da 
própria democracia”.  

○ Portanto, uma educação que compreende a potencialidade ontológica 
inerente dos homens de serem sujeitos, e não objetos. Uma educação 
que fosse, assim, instrumento de uma prática contínua de libertação, 
entendida como o processo onde os homens se afirmam como sujeitos 
histórico-culturais, criadores ativos deste mundo das ideias, dos 
conceitos, das artes, processo que se inicia quando transforma a 
natureza através do trabalho para criar as condições de sua existência. 

 
“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. 

[8] Comentário: “Tudo ou quase tudo 
nos levando, desgraçadamente, pelo 
contrário, à passividade, ao 
‘conhecimento’ memorizado apenas, 
que, não exigindo de nós elaboração 
ou reelaboração, nos deixa em posição 
de inautêntica sabedoria”. 
 — malaggi 



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

  
Como aprender a discutir e a debater com uma educação que impõe? 

  
Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 
discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 

Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos 
meios para o pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas que lhe damos, 

simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado de 
busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de recriação e de procura. Exige 

reinvenção” 
 

● Por fim, P.F pontua que este tipo de educação vinha sendo realizada, salvo 
raras exceções, em todos os níveis da educação brasileira.  

● Neste ponto, prima por uma análise pontual sobre questões envolvendo o 
ensino universitário: 

○ Faz neste sentido considerações importantes sobre a questão dos 
esforços necessários a uma educação humanística em seu sentido 
amplo, que não considere os aspectos técnicos da formação 
separadamente com relação a uma formação que abarque o homem em 
toda a sua complexidade e possibilidades. 

■ Coloca isso como essencial para o contexto de transição, onde 
era necessário não tão somente formar excelentes técnicos a 
servirem o país em sua expansão desenvolvimentista, mas 
também, ou melhor, ao mesmo tempo, formá-los como homens do 
seu tempo, enraizados, cientes dos debates de mais amplo 
alcance que se instauravam na sociedade. 

 
“Daí a necessidade que sentíamos e sentimos de uma indispensável visão harmônica 

entre a posição verdadeiramente humanista, mais e mais necessária ao homem de uma 
sociedade em transição como a nossa, e a tecnológica. Harmonia que implicasse na 

superação do falso dilema humanismo-tecnologia e em que, quando da preparação de 
técnicos para atender ao nosso desenvolvimento, sem o qual feneceremos, não 

fossem eles deixados, em sua formação, ingênua e acriticamente, postos diante de 
problemas outros, que não os de sua especialidade”. 

 
● Neste sentido, finaliza P.F o capítulo citando duas instituições de pesquisa e de 

ensino que realizaram, à época, processos pedagógicos embasados em tais 
ideais, ou seja, o de pensar a formação do homem brasileiro, voltado para a sua 
realidade nacional, para os problemas de seu país: o ISEB (Instituto Superior de 
Estudos Brasileiros), e a sua prolongação na Universidade de Brasília (UnB). 

○ Instituições que tinham como intento “desalienar” os processos de 
pensamento da academia brasileira, dos intelectuais do país, visto que 
estes pensavam o Brasil, segundo P.F, “de um ponto de vista exterior, 
europeu ou norte-americano” 

[9] Comentário: Discussões sobre o 
conceito de técnica e tecnologia: Álvaro 
Vieira Pinto - O conceito de tecnologia  
 
http://www.teses.usp.br/teses/disponive
is/48/48134/tde-08112007-
150130/publico/DissertacaoAndersonAl
encar.pdf 
 
— malaggi 

[10] Comentário: “Se concordamos 
em que o animal é um especialista — 
diz- nos Maritain em La Educación en 
Este Momento Crucial, pág. 39 — e 
especialista perfeito, já que tôda a sua 
capacidade de conhecer está limitada a 
executar uma função 
determinadíssima, haveremos de 
concluir que um programa de educação 
que aspirasse só a formar especialistas 
cada vez mais perfeitos em domínios 
cada vez mais especializados, e 
incapaz de dar um juízo sôbre um 
assunto qualquer que estivesse fora da 
matéria de sua especialização, 
conduziria, sem dúvida, a uma 
animalização progressiva do espírito  e 
da vida humana.” 
 — malaggi 

[11] Comentário: http://www.espacoa
cademico.com.br/045/45cbariani.htm 
 
 —malaggi 



○ Conclui, numa defesa destas instituições, que o ISEB, prolongado ao 
nível de ensino superior na UnB, “[...] refletia o clima de desalienação 
característico da fase de trânsito, era a negação desta negação, exercida 
em nome da necessidade de pensar o Brasil como realidade própria, 
como problema principal, como projeto”.  

○ Deste identificar-se é desvelado, segundo P.F, um processo de 
integração, ou seja, ao ver-se como problemática própria, abrem-se as 
possibilidades para os intelectuais de não sobreporem-se a realidade, 
mas sim de estarem com ela. Assim, o pensamento destas instituições 
tornou-se próprio, autêntico, o que gerou, por sua vez, o devido 
compromisso com a realidade brasileira, os seus problemas, o seu 
destino... 

 
 

● Capítulo 4 - Educação e Conscientização 
 

● Objetivo central do capítulo: pontuar as bases gerais da educação como 
prática de liberdade, expondo neste contexto o método de alfabetização 
construído por Paulo Freire e seus colaboradores, o qual toma estas bases 
como premissa do processo de aprender a ler e a escrever. 

 
● P.F inicia o capítulo colocando a problemática educativa do contexto brasileiro 

no período de transição da sociedade. Era necessária uma educação para a 
conscientização do povo, e tal intento deveria levar em conta dados 
dificultadores desse processo: 

○ Grande número de crianças fora da escola: 4 milhões 
○ Grande número de jovens e adultos analfabetos: 16 milhões 
○ Inadequação da educação massificadora para reverter tal quadro que 

impedia o desenvolvimento do país 
 

● Com base nisso, coloca P.F que a sua opção e de seus colaboradores no 
campo educacional, em face de tais dados, sempre foi a de manter-se com o 
povo, nunca sobre o mesmo, no sentido que toda a educação popular visando a 
conscientização séria e autêntica deveria ser realizada nas bases populares 

 
“Daí, jamais admitirmos que a democratização da cultura fosse a sua vulgarização, ou 

por outro lado, a doação ao povo, do que formulássemos nós mesmos, em nossa 
biblioteca e que a ele entregássemos como prescrições a serem seguidas” 

 
● Com base em tais concepções, pontua P.F as experiências suas no “Movimento 

de Cultura Popular” do Recife, e, em específico, o “Projeto de Educação de 
Adultos”, onde foram lançadas duas instituições básicas de educação e cultura 
popular: o Círculo de Cultura e o Centro de Cultura 

○ Nestas instituições, ocorriam debates de grupo, em busca da reflexão 
sobre temas específicos da realidade nacional, bem como se 
arquitetavam ações práticas baseadas no aclaramento de tais 

[12] Comentário: http://basilio.fundaj.
gov.br/pesquisaescolar/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=723&It
emid=192 
 
http://www.intercom.org.br/papers/nacio
nais/2007/resumos/R0945-1.pdf 
 
 —malaggi 

[13] Comentário: “De acordo com as 
teses centrais que vimos 
desenvolvendo, pareceu-nos 
fundamental fazermos algumas 
superações, na experiência que 
iniciávamos. Assim, em lugar de 
escola, que nos parece um conceito, 
entre nós, demasiado carregado de 
passividade, em face de nossa própria 
formação (mesmo quando se lhe dá o 
atributo de ativa), contradizendo a 
dinâmica fase de transição, lançamos o 
Círculo de Cultura. Em lugar de 
professor, com tradições fortemente 
“doadoras”, o Coordenador de 
Debates. Em lugar de aula discursiva, o 
diálogo. Em lugar de aluno, com 
tradições passivas, o participante de 
grupo. Em lugar dos “pontos” e de 
programas alienados, programação 
compacta, “reduzida” e “codificada” em 
unidades de aprendizado” 
 
— malaggi 



problemáticas. 
● Tomando os resultados (classificados como positivos) produzidos no processo 

de conscientização do povo por meio de um método ativo e dialogal, onde 
ocorriam os debates sobre as temáticas relevantes da realidade brasileira, P.F 
pontua que se levantou a questão de ser ou não possível realizar tais 
procedimentos educacionais também no que se refere a alfabetização de jovens 
e adultos (um dos objetivos centrais do Movimento de Cultural Popular) 

○ Deste contexto, surge uma concepção original de alfabetização, 
entendida não como tão somente o aprendizado da mecânica do ato de 
ler e escrever (descodificação e codificação entre signos escritos e 
fonemas), mas sim um processo onde:  

■ O alfabetizando, antes de tudo, deve afirmar-se como sujeito ativo 
do processo onde iria superar suas formas ingênuas de perceber 
o mundo ao mesmo tempo em que se alfabetizava para uma 
consciência crítica. 

■ O objetivo inicial da alfabetização era a democratização da cultura, 
passo essencial para o desenvolvimento democrático do país, 
visto que nas sociedades letradas prescinde do domínio da escrita 
e da leitura. 

■ O sujeito, encarado enquanto ente “com vocação ontológica de 
ser sujeito” e não objeto, deveria encontrar no processo de 
alfabetização um meio para o seu enraizamento, ou seja, para 
tornar-se participante dos processos essenciais que se 
desenvolviam na sua realidade social, o que ocorre somente 
quando crítico e capaz de opção. 

 
● Coloca ainda P.F que tal educação conscientizadora e a alfabetização nos 

moldes propostos partia de um conjunto de pressupostos teóricos, de caráter 
antropológico e epistemológico, tais sejam: 

○ Antropológicos: “Partíamos de que a posição normal do homem, como já 
afirmamos no primeiro capítulo deste trabalho, era a de não apenas estar 
no mundo, mas com ele. A de travar relações permanentes com este 
mundo, de que decorre pelos atos de criação e recriação, o 
acrescentamento que ele faz ao mundo natural, que não fez, 
representado na realidade cultural. E de que, nestas relações com a 
realidade e na realidade, trava o homem uma relação específica — de 
sujeito para objeto — de que resulta o conhecimento, que expressa pela 
linguagem” 

○ Epistemológicos: onde se debatem as formas de captação da realidade 
pelo sujeito, partindo da análise de que não existe ignorância absoluta, 
nem sabedoria absoluta, mas sim diferentes meios de apreender e 
interpretar os fenômenos da realidade em seus traços constituintes.  

■ Assim, coloca P.F que existem níveis ou formas diferentes de 
conscientização, ou seja, a consciência crítica, a ingênua, e a 
mágica. Neste sentido, segue abaixo uma transcrição do texto do 
autor, auto-elucidativa quanto a estes temas: 



 
“O homem, contudo, não capta o dado da realidade, o fenômeno, a situação 

problemática pura. Na captação, juntamente com o problema, com o fenômeno, capta 
também seus nexos causais. Apreende a causalidade. A compreensão resultante da 

captação será tão mais crítica quanto seja feita a apreensão da causalidade autêntica. 
E será tão mais mágica, na medida em que se faça com um mínimo de apreensão 

dessa causalidade. Enquanto para a consciência crítica a própria causalidade autêntica 
está sempre submetida à sua análise — o que é autêntico hoje pode não ser amanhã — 
para a consciência ingênua, o que lhe parece causalidade autêntica já não é, uma vez 

que lhe atribui caráter estático, de algo já feito e estabelecido. 
 

A consciência crítica ‘é a representação das coisas e dos fatos como se dão na 
existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais’. ‘A consciência 

ingênua (pelo contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os de fora e, por isso, se 
julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar’.” 

  
A consciência mágica, por outro lado, não chega a acreditar-se ‘superior aos fatos, 

dominando-os de fora’, nem ‘se julga livre para entendê-los como melhor lhe agradar’. 
Simplesmente os capta, emprestando-lhes um poder superior, que a domina de fora e a 
que tem, por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. É próprio desta consciência 
o fatalismo, que leva ao cruzamento dos braços, à impossibilidade de fazer algo diante 

do poder dos fatos, sob os quais fica vencido o homem. 
 

Por isso é que é próprio da consciência crítica a sua integração com a realidade, 
enquanto que da ingênua o próprio é sua superposição à realidade. Poderíamos 
acrescentar dentro das análises que fizemos no primeiro capítulo, a propósito da 

consciência, finalmente que para a consciência fanática, cuja patologia da ingenuidade 
leva ao irracional, o próprio é a acomodação, o ajustamento, a adaptação. 

  
Acontece, porém, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma 

ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o 
homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a 

compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também o será. Se é 
mágica a compreensão, mágica será a ação”  

 
● Nestes termos, a educação exigida em tais condições, para ser instrumental no 

sentido de habilitar os homens a compreenderem criticamente a sua realidade, 
para superarem suas visões ingênuas e mágicas da realidade, deveria estar 
baseada em três pressupostos pedagógico-metodológicos: 

a. Em um método ativo, dialogal, crítico e criticizador. 
■ Diálogo: “[...] relação horizontal de A com B. Nasce de uma 

matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da 
humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o 
diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam 
assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem 
críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de 

[14] Comentário: “Somente pela 
virtude da crença, contudo, tem o 
diálogo estímulo e significação: pela 
crença no homem e nas suas 
possibilidades, pela crença de que 
somente chego a ser eu mesmo 
quando os demais também cheguem a 
ser eles mesmos”. (Karl Jaspers)  
 
— malaggi 



simpatia entre ambos. Só aí há comunicação”. 
 

 
 

■ Antidiálogo: “[...] relação vertical de A sobre B [...]. É desamoroso. 
É acrítico e não gera criticidade, exatamente porque desamoroso. 
Não é humildade. É desesperançoso. Arrogante. Auto-suficiente. 
No antidiálogo quebra-se aquela relação de ‘simpatia’ entre seus 
pólos, que caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não 
comunica. Faz comunicados. 

 

 
 

b. Na modificação do conteúdo programático da educação 
■ Neste tópico em específico, P.F defende que o conteúdo da 

educação por ele idealizada deve estar profundamente 
relacionado com as experiências existenciais dos sujeitos 
educandos, ou seja, colocadas em um quadro onde as mesmas 
façam sentido ao educando, visto que somente assim se terá uma 
educação com força instrumental de mudanças da realidade, e 
não uma educação alienada. 

○ “E se já pensávamos em método ativo que fosse capaz de 
criticizar o homem através do debate de situações 
desafiadoras, postas diante do grupo, estas situações 
teriam de ser existenciais para os grupos. Fora disso, 
estaríamos repetindo os erros de uma educação alienada, 
por isso ininstrumental. A própria análise que vínhamos 
fazendo da sociedade brasileira, como uma sociedade em 
transição, com todo o seu jogo de intensas contradições, 
nos servia de suporte”. 

■ Ainda, P.F defende que tais temáticas a serem estudadas são 
derivadas sempre do diálogo do educador com o educando, ou 
seja, “brotam” do próprio educando e das suas experiências 
práticas, de onde se desvelam as suas dúvidas, as suas certezas 
e incertezas sobre o mundo natural e cultural, visto que é ser 



curioso frente ao mundo, mesmo que de maneira ingênua (a qual 
deve ser elevada a criticidade).  

○ Assim, P.F coloca que esta concepção foi orientadora em 
vários momentos da sua prática pedagógica, tais como: 

1. Nos momentos iniciais dos círculos de cultura, onde 
o objetivo era debater os problemas da sociedade 
brasileira em trânsito. 

a. “A programação desses debates nos era 
oferecida pelos próprios grupos, através de 
entrevistas que mantínhamos com eles e de 
que resultava a enumeração de problemas 
que gostariam de debater. ‘Nacionalismo’, 
‘Remessa de lucros para o estrangeiro’, 
‘Evolução política do Brasil’, 
‘Desenvolvimento’, ‘Analfabetismo’, ‘Voto do 
Analfabeto’, ‘Democracia’, eram, entre outros, 
temas que se repetiam, de grupo a grupo. 
Estes assuntos, acrescidos de outros, eram 
tanto quanto possível, esquematizados e, com 
ajudas visuais, apresentados aos grupos, em 
forma dialogal. Os resultados eram 
surpreendentes”. 

2. Nos momentos de alfabetização de jovens e adultos, 
onde coloca P.F que o primeiro passo essencial ao 
educando para se compreender enquanto sujeito no 
mundo e não objeto, visando desde então (mesmo 
antes de começar o processo de alfabetização em si) 
a superação das suas visões mágicas e ingênuas de 
compreensão do mundo pela tendência crítica, era o 
de compreender o conceito antropológico de cultura. 

a. “A distinção entre os dois mundos: o da 
natureza e o da cultura. O papel ativo do 
homem em sua e com sua realidade. O 
sentido de mediação que tem a natureza para 
as relações e comunicação dos homens. A 
cultura como o acrescentamento que o 
homem faz ao mundo que não fez. A cultura 
como o resultado de seu trabalho. Do seu 
esforço criador e recriador. O sentido 
transcendental de suas relações. A dimensão 
humanista da cultura. A cultura como 
aquisição sistemática da experiência humana. 
Como uma incorporação, por isso crítica e 
criadora, e não como uma justaposição de 
informes ou prescrições ‘doadas’. A 
democratização da cultura — dimensão da 

[15] Comentário: Tal conceito 
entende-se no texto de P.F, foi 
colocado como central no processo 
educativo e de alfabetização por meio 
das reflexões do autor da própria 
condição do povo, enquanto sujeitos 
ainda ingênuos na sua captação da 
realidade. Assim, pode-se afirmar que 
nasceu do reconhecimento da 
realidade do educador pelo educando; 
assim, desta vez, parece que não foi o 
povo (os sujeitos da educação) que, 
em um diálogo, sugeriram diretamente 
tal temática como central para a sua 
educação (o que seria até mesmo 
impossível, visto que ainda são 
ingênuos em sua percepção do mundo, 
e, de fato, não conhecendo-se ainda 
como sujeitos que inerentemente 
produzem cultura, muito menos seria 
possível entender estes sujeitos que tal 
conceito deveria ser discutido para que 
houvesse tal reconhecer-se). 
Nestes termos, para este contexto de 
educação, de Jovens e Adultos, onde 
existe uma diferença substancial para 
com a educação de crianças (visto que 
estes adultos, mesmo iletrados, já 
possuem conhecimentos diversos 
sobre o mundo cultural, mesmo que 
captados de forma ingênua), discutir 
temas relevantes para a realidade 
nacional, do ponto de vista cultural, 
econômico, torna-se plausível e, na 
verdade, um método realmente que 
alfabetiza tornado crítico o sujeito... 
Mas a questão é: na realidade da 
educação de crianças, que não seja a 
alfabetização, e que gire em torno de 
conteúdos escolares extraídos de 
áreas do conhecimento diversas 
(matemática, ciências diversas, 
história, etc.), será possível extrair as 
temáticas de estudos destes alunos, 
com 9, 10, 12 anos? Eles terão 
consciência da importância de 
proporem determinadas temáticas, de 
tais disciplinas, como problema de 
estudos? 
Aqui, tem-se o debate pedagógico de 
quem deve ser o sujeito responsável 
por propor as temáticas de estudo na 
educação, ou seja, a construção do 
próprio currículo. Parece que Freire 
opta pela opção de estar sempre em 
processo de diálogo com o educando 
para desvelar tais conteúdos, seja de 
forma direta (os educandos sugerindo o 
que estudar) seja de forma indireta (o 
educador “interpretando” as 
necessidades do educando, mesmo 
que tais ainda não sejam um percebido 
para o próprio educando)... 
 
“É claro que não podíamos nos 
satisfazer, e já o dissemos, com a 
alfabetização apenas, ainda que não 
puramente mecânica. Pensávamos 
assim, nas etapas posteriores à 
alfabetização, dentro do mesmo 
espírito de uma pedagogia da 
Comunicação. Etapas que variariam 
somente quanto à formação 
curricular”. 
 
— malaggi 



democratização fundamental. O aprendizado 
da escrita e da leitura como uma chave com 
que o analfabeto iniciaria a sua introdução no 
mundo da comunicação escrita. O homem, 
afinal, no mundo e com o mundo. O seu papel 
de sujeito e não de mero e permanente 
objeto. A partir daí, o analfabeto começaria a 
operação de mudança de suas atitudes 
anteriores. Descobrir-se-ia, criticamente, 
como fazedor desse mundo da cultura.   
Descobriria que tanto ele, como o letrado, tem 
um ímpeto de criação e recriação” 

 
c. No uso de técnicas como a da Redução e da Codificação 

■ “Para a introdução do conceito de cultura, ao mesmo tempo 
gnosiológica e antropológica, elaboramos, após a ‘redução’ deste 
conceito a traços fundamentais, dez situações existenciais 
‘codificadas’, capazes de desafiar os grupos e levá-los pela sua 
“descodificação” a estas compreensões”. 

 
“A conclusão dos debates gira em torno da dimensão da cultura como aquisição 

sistemática da experiência humana. E que esta aquisição, numa cultura letrada, já não 
se faz via oral apenas, como nas iletradas, a que falta a sinalização gráfica. Daí, passa-
se ao debate da democratização da cultura, com que se abrem as perspectivas para o 

início da alfabetização” 
 

● É nestes termos didáticos que ocorre a alfabetização na concepção freireana, 
sendo que a mesma inicia-se quando o sujeito já compreende, de forma 
consciente, o seu papel de criador de cultura. Assim, o analfabeto apreende 
criticamente a necessidade de aprender a ler e escrever. Assim, torna-se 
preparado para ser sujeito deste processo, ativo e dialogal. 

○ Uma alfabetização que não seja a memorização visual e mecânica de 
sentenças, palavras e sílabas, mas sim a (re)criação consciente que o 
sujeito faz enquanto se apropria da técnica da escrita como forma de 
compreender o seu entorno 

○ Papel do educador no processo de alfabetização: “[...] fundamentalmente 
dialogar com o analfabeto, sobre situações concretas, oferecendo-lhe 
simplesmente os instrumentos com que ele se alfabetiza. Por isso, a 
alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, como uma doação 
ou uma imposição, mas de dentro para fora, pelo próprio analfabeto, 
apenas com a colaboração do educador”. 

 
● De forma metodológica, as fases de execução prática desta proposta ocorrem 

por meio de cinco momentos: 
1. Levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se 

trabalhará.  



■ “Este levantamento é feito através de encontros informais com os 
moradores da área a ser atingida, e em que não só se fixam os 
vocábulos mais carregados de sentido existencial e, por isso, de 
maior conteúdo emocional, mas também os falares típicos do 
povo. Suas expressões particulares, vocábulos ligados à 
experiência dos grupos, de que a profissional é parte”. 

2. A segunda fase é constituída pela escolha das palavras, selecionadas do 
universo vocabular pesquisado. 

■ “Seleção a ser feita sob critérios: 
● a — o da riqueza fonêmica; 
● b — o das dificuldades fonéticas (as palavras escolhidas 

devem responder às dificuldades fonéticas da língua, 
colocadas numa seqüência que vá gradativamente das 
menores às maiores dificuldades); 

● c — o de teor pragmático da palavra, que implica numa 
maior pluralidade de engajamento da palavra numa dada 
realidade social, cultural, política, etc.”. 

3. A terceira fase consiste na criação de situações existenciais típicas do 
grupo com quem se vai trabalhar. 

■ “Estas situações funcionam como desafios aos grupos. São 
situações-problemas, codificadas, guardando em si elementos que 
serão descodificados pelos grupos, com a colaboração do 
coordenador. O debate em torno delas irá, como o que se faz com 
as que nos dão o conceito antropológico de cultura, levando os 
grupos a se conscientizarem para que concomitantemente se 
alfabetizem. São situações locais que abrem perspectivas, porém, 
para a análise de problemas nacionais e regionais. Nelas vão se 
colocando os vocábulos geradores, na gradação já referida, de 
suas dificuldades fonéticas. Uma palavra geradora tanto pode 
englobar a situação toda, quanto pode referir-se a um dos 
elementos da situação” 

4. “A quarta fase consiste na elaboração de fichas- roteiro, que auxiliem os 
coordenadores de debate no seu trabalho. Estas fichas-roteiro devem ser 
meros subsídios para os coordenadores, jamais uma prescrição rígida 
a que devam obedecer e seguir”. 

5. “A quinta fase é a feitura de fichas com a decomposição das famílias 
fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores”. Abaixo, a 
transcrição completa da execução prática de tal método: 

 
 
EXECUÇÃO PRÁTICA 
   
“Projetada a situação com a primeira palavra geradora, representação gráfica da 
expressão oral da percepção do objeto, inicia-se o debate em torno de suas 
implicações. Somente quando o grupo esgotou, com a colaboração do coordenador, a 
análise (descodificação) da situação dada, se volta o educador para a visualização da 



palavra geradora. Para a visualização e não para a sua memorização. Visualizada a 
palavra, estabelecido o vínculo semântico entre ela e o objeto a que se refere, 
representado na situação, apresenta-se ao educando, noutro slide, ou noutro cartaz ou 
noutro fotograma — no caso de  stripp-film — a palavra, sem o objeto que nomeia. 
Logo após, apresenta-se a mesma palavra separada em sílabas, que o analfabeto, de 
modo geral, identifica como “pedaços”. Reconhecidos os “pedaços”, na etapa da 
análise, passa-se à visualização das famílias fonêmicas que compõem a palavra em 
estudo. 
  
Estas famílias, que são estudadas isoladamente, passam depois a ser apresentadas 
em conjunto, do que se chega à última análise, a que leva ao reconhecimento das 
vogais. A ficha que apresenta as famílias em conjunto foi chamada pela professora 
Aurenice Cardoso de ‘ficha da descoberta’. É que, através dela, fazendo a síntese, o 
homem descobre o mecanismo de formação vocabular numa língua silábica, como a 
portuguesa, que se faz por meio de combinações fonêmicas. 
  
Apropriando-se criticamente e não memorizadamente — o que não seria uma 
apropriação — deste mecanismo, começa a produzir por si mesmo o seu sistema de 
sinais gráficos. 
  
Começa então, com a maior facilidade, a criar palavras com as combinações fonêmicas 
à sua disposição, que a decomposição de um vocábulo trissilábico lhe oferece, no 
primeiro dia em que debateu para alfabetizar-se. 
 
Figuremos a palavra “tijolo”, como primeira palavra geradora, colocada numa 
“situação” de trabalho em construção. Discutida a situação em seus aspectos 
possíveis, far-se-ia a vinculação semântica entre a palavra e o objeto que nomeia. 
  
Visualizada a palavra dentro da situação, era logo depois apresentada sem o objeto: 
Tijolo. 
  
Após, vinha: ti-jo-lo. 
  
Imediatamente à visualização dos “pedaços” e fugindo-se a uma ortodoxia analítico-
sintética, parte-se para o reconhecimento das famílias fonêmicas. 
  
A partir da primeira sílaba ti, motiva-se o grupo a conhecer toda a família fonêmica, 
resultante da combinação da consoante inicial com as demais vogais. Em seguida o 
grupo conhecerá a segunda família, através da visualização de jo, para, finalmente, 
chegar ao conhecimento da terceira. 
  
Quando se projeta a família fonêmica, o grupo reconhece apenas a sílaba da palavra 
visualizada. 
  
(ta—te—ti—to—tu), (ja—je—ji—jo—ju) e (la—le—li—lo—lu) 
  

[16] Comentário: Segundo os 
processos psicológicos, os métodos do 
ensino da leitura e da escrita vêm 
sendo classificados em dois grandes 
grupos: o dos métodos sintéticos e dos 
analíticos. Como alongamento dos 
dois, os chamados analítico-sintéticos. 
Para o professor William Gray, em que 
pese o reconhecimento da validade 
desta classificação, 
os métodos de ensinamento da leitura 
se alinham em  dois grandes grupos, 
que ele chama de antigos e 
especializados e de métodos 
modernos, mais ou menos ecléticos. 
Segundo ainda o professor Gray, esta 
classificação apresenta uma dupla 
vantagem: “é relativamente simples, 
não se prestando à controvérsia e 
aplica-se a todos os métodos utilizados 
para ensinar os caracteres alfabéticos, 
silábicos ou ideográficos”. Os antigos, 
ainda segundo o mesmo autor, se 
agrupavam em duas classes: a 
daqueles que se fixam nos elementos 
vocabulares e no seu valor fonético, 
para chegar à  identificação dos nomes 
e a dos que consideram de uma só vez 
as unidades linguísticas mais 
importantes, insistindo sobre a 
compreensão”.  Na primeira classe, 
situa o professor Gray “os métodos 
alfabético, fonético e silábico em que já 
se surpreende uma superação do 
método sintético, precisamente porque 
o elemento de base é a sílaba”. Após a 
análise da segunda classe dos 
chamados métodos antigos refere-se 
aos que chama de “métodos 
modernos”. Discute, então, as 
tendências modernas, que enquadra 
em duas grandes categorias:  
Tendências ecléticas e Tendências 
centradas no aluno. A tendência 
eclética abarca exatamente a síntese e 
a análise, propiciando o analítico-
sintético. Nosso trabalho se fixa entre 
as novas tendências. É um método 
eclético, em que jogamos, inclusive, 
com a elaboração de textos em 
colaboração com os alfabetizandos.  
 
Gray, William. 
L’Enseignement de la lecture et de 
l’écriture! UNESCO.  
 
— malaggi 



Reconhecido o ti, da palavra geradora tijolo, se propõe ao grupo que o compare com 
as outras sílabas, o que o faz descobrir que, se começam igualmente, terminam 
diferentemente. Desta maneira, não podem todos chamar-se ti. 
  
Idêntico procedimento para com as sílabas jo e lo e suas famílias. Após o 
conhecimento de cada família fonêmica, fazem-se exercícios de leitura para a fixação 
das sílabas novas. 
  
O momento mais importante surge agora, ao se apresentarem as três famílias juntas: 
  
ta-te-ti-to-tu   
ja-je-ji-jo-ju  “Ficha da Descoberta” 
la-le-li-lo-lu 
  
Após uma leitura em horizontal e outra em vertical, em que se surpreendem os sons 
vocais, começa o grupo, e não o coordenador, enfatize-se, a realizar a síntese oral. 
  
De um a um, vão todos “fazendo” palavras com as combinações possíveis à 
disposição: 
  
tatu, luta, tijolo, lajota, tito, loja, jato, juta, lote, lula, tela, etc., e há até os que, 
aproveitando uma vogal e uma das sílabas, associa-se outra a que juntam uma 
terceira, formando uma palavra. Por exemplo, tiram o i de li, juntam-no ao le e somam 
ao te: leite. 
 
Há outros também, como um analfabeto de Brasília, para emoção de todos os 
presentes, inclusive do ex-Ministro da Educação, Paulo de Tarso, cujo interesse pela 
educação do povo o levava à noite, no término do seu expediente, a assistir aos 
debates dos Círculos de Cultura, que disse: tu já lê, que seria em bom português: tu já 
lês. 
  
E isto na primeira noite em que iniciava a sua alfabetização... 
  
Terminados os exercícios orais, em que não houve apenas conhecimento, mas 
reconhecimento, sem o que não há verdadeira aprendizagem, o homem passa, na 
mesma primeira noite, a escrever. 
  
No dia seguinte, traz de casa, como tarefa, tantos vocábulos quantos tenha podido 
criar com combinações de fonemas conhecidos. Não importa que traga vocábulos que 
não sejam termos. O que importa, no dia em que põe o pé neste terreno novo, é a 
descoberta do mecanismo das combinações fonêmicas. 
  
O teste dos vocábulos criados deve ser feito pelo grupo, com a ajuda do educador, e 
não por este apenas, com a assistência do grupo. 
  
Na experiência realizada no Estado do Rio Grande do Norte, chamavam de “palavra de 



pensamento”, as que eram termos e de “palavras mortas”, as que não o eram.   
  
Não foram raros os exemplos de homens que, após a apropriação do mecanismo 
fonêmico, com a “ficha da descoberta”, escreviam palavras com fonemas complexos 
— tra, nha, etc. — que ainda não lhe haviam sido apresentados. Num dos Círculos de 
Cultura da experiência de Angicos — Rio Grande do Norte — que fora coordenado por 
uma de nossas filhas, Madalena, no quinto dia de debate, em que apenas se fixavam 
fonemas simples, um dos participantes foi ao quadro negro para escrever, disse ele, 
uma ‘palavra de pensamento’. 
 
E redigiu: “o povo vai resouver (corrutela de resolver) os poblemas (corrutela de 
problemas) do Brasil votando conciente” sem o s da sílaba cons. Acrescente-se que, 
nestes casos, os textos passavam a ser debatidos pelo grupo, discutindo-se a sua 
significação em face de nossa realidade”. 
 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 
 



 
 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Pedagogia do Oprimido 
Autor: Paulo Freire 

Síntese descritiva dos conceitos estudados: 
 
 
Primeiras Palavras 
 

● “Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim, 
descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam”. 

 
● O autor inicia o texto deste livro discutindo a problemática do medo da 

liberdade que se instala em certas pessoas quando do processo de 
desvelamento crítico da realidade 

○ O processo de desvelamento pode provocar nos sujeitos este medo da 
liberdade, visto que, ao se desnudar a situação opressora da sociedade 
em que vivem, atitudes destrutivas (de vingança, por exemplo) ou de 
desmoronamento da realidade (a progressiva consciência de que o 
“mundo” em que o sujeito viveu até então era uma realidade opressora 
que o transformava em objeto) 

■ Tal medo, coloca o autor, é muitas vezes camuflado por 
estratégias diversas, que visam ser para o sujeito uma auto-
afirmação que, no fundo, contém um medo de uma liberdade 
arriscada (visto que ser sujeito é decidir e atuar... Ser objeto, 
muitas vezes, para tais sujeitos pode parecer mais confortável...) 

○ Porém, também pode provar atitudes de busca para cada vez mais 
conscientizar-se e, assim, transformar a realidade. 

 
● Afirmando que as ideias do livro nasceram de um processo de confrontamento 

da situação concreta, e não de desvaneios intelectuais, cita o autor que a 
leitura da obra poderá causar reações diversas, tanto dos que consideram 
suas posições como idealistas quanto dos que pretendem manter a opressão 
denunciada no seu texto 

○ Afirma que cristões e marxistas, tomados como homens com a 
qualidade de “radicais”, poderão ler a obra e concordar com as suas 
palavras, ou com parte das ideias nela contida. 

○ Porém, afirma o autor seu receio que posicionamentos fechados e 
sectários acabem por irracionalizar até mesmo o esforço de cristões e 
marxistas nesta compreensão. 

● Nestes termos, debate brevemente a questão da diferença entre a 
radicalização e a sectariação, nos seguintes termos: 

 
 

“É que a sectarização é sempre castradora, pelo fanatismo de que se nutre. A 
radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela criticidade que a alimenta. 

Enquanto a sectarização é mítica, por isto alienante, a radicalização é critica, por isto 
libertadora. Libertadora porque, implicando no enraizamento que os homens fazem 

na opção que fizeram, os engaja cada vez mais no esforço de transformação da 
realidade concreta, objetiva” 

 

[17] Comentário: Primeira 
impressão: parece que Paulo Freire já 
inicia o livro abrindo quantitativamente 
e qualitativamente a intenção de campo 
de atuação da sua mensagem 
educativa e política, se comparado ao 
livro anterior, Educação como prática 
de liberdade... Direciona-se a todos os 
pobres e oprimidos do mundo, não 
somente ao povo brasileiro em seus 
problemas na busca pela participação 
política e econômica na sociedade 
liberal tendendo à reformas 
democráticas...  
Assim, parece que a frase de Freire, na 
sua carta de aceitação do convite do 
Conselho Mundial das Igrejas, reflete a 
sua coerência com este novo 
pensamento, ou seja, a busca pela 
emancipação dos oprimidos, através da 
revolução, que é, simultaneamente, 
transformação das estruturas da 
sociedade e conscientização e 
libertação permanente através do 
diálogo: 
 
“Vocês devem saber que tomei uma 
decisão. Meu problema é o problema 
dos esfarrapados da Terra. Vocês 
precisam saber que optei pela 
revolução” — malaggi 



○ A partir disso, coloca o autor que: 
○ O sectário: tende ao subjetivismo (pois, ao pensar/agir somente 

da sua compreensão irracional e fanática do mundo, não pode 
objetificar a realidade concreta); tendem as tentativas de 
“controle” do processo histórico a partir de sua visão; e, por fim, 
tendem ao controle do povo a partir da sua visão de mundo. 

○ O radical: compreende a dialética da objetividade-subjetividade 
(o sujeito se constitui ao pensar sobre objetos concretos da 
realidade que mediam sua relação com outros sujeitos, realidade 
esta passível de ser mudada pela própria subjetividade destes 
sujeitos, num processo permanente e dialético); assim inserem-
se criticamente na realidade para compreendê-la em seu devir 
constante, para melhor transformá-la em prol da humanização 
constante dos seres humanos; logo, não busca o controle do 
povo, mas sim o diálogo com ele, para comungarem da realidade 
e crescerem mutuamente. 

 
 
Capítulo 1: Justificativa da “pedagogia do oprimido” 
 

● Inicia o autor a justificativa da pedagogia do oprimido colocando a ideia de que existe 
um problema central das sociedades humanas, e que, nas sociedades 
contemporâneas, tem um caráter iniludível: o problema da humanização. 

○ Constata que o ser humano, como ser inconcluso e consciente desta 
inconclusão, possui uma vocação ontológica para, literalmente, “ser humano”, 
ou seja, ser sujeito de reflexão e transformação.  

○ Vocação que, em dada realidade histórica, concreta e real, pode ser afirmada 
ou negada 

■ Se negada, ocorre a desumanização, a objetificação do ser humano, 
que se torna um “ser menos” no conjunto de suas possibilidades e 
potencialidades humanas. 

■ Porém, este ser menos, como possibilidade ontológica, é resultado de 
uma realidade concreta que impede os sujeitos de serem mais, que, ao 
explorar, oprimir e assim objetificar os homens, não possibilita a sua 
realização enquanto ser humano 

○ Conclui o autor que a desumanização não é destino dado, posto que nasça de 
uma realidade injusta e opressora e que pode ser modificada pela luta dos 
próprios sujeitos que estão “sendo menos” pela sua libertação, pela sua 
humanização. 

 
 
A contradição opressores-oprimidos. Sua superação 
 

● Pontua o autor que as condições concretas de opressão não instauram uma nova 
forma de vocação ontológica no ser humano, o “ser menos”. Esta é apenas uma 
distorção histórica possível do “ser mais”. 

● A luta dos oprimidos para “ser mais” é uma luta de sua libertação e dos opressores 
também, é uma superação da contradição visando restaurar a humanidade perdida 
em ambos. 

○ A tarefa de conduzir esta recuperação da humanidade nos oprimidos e 
opressores deve ser dos oprimidos, visto que, para o autor, somente o poder 
que nasce e se fortalece da debilidade que se torna progressivamente 
consciência crítica dos que se encontram oprimidos na sociedade 

[18] Comentário: Ao discutir a 
dimensão antropológica do ser humano 
em Freire, a questão da dialética entre 
subjetividade e objetividade torna-se 
uma das principais temáticas para 
esclarecer o conceito de homem como 
ser de práxis, de ação e reflexão. Ou 
seja, reflete-se em comunhão com 
outros sujeitos (pensamento-linguagem 
dos sujeitos que possuem a sua 
subjetividade) para conhecer melhor a 
realidade objetiva. Este conhecer 
implica sempre em formas de ação 
concreta nesta realidade, que, ao ser 
transformado de algum modo, volta a 
condicionar a subjetividade dos sujeitos 
que existem nesta realidade. Ao 
objetivar a realidade para entende-la e 
transformá-la, por fim, o homem acaba 
sendo constituído por estas 
objetificações que realiza com a 
consciência, objetificações que 
emergem dentro de um determinada 
sociedade tomando por base as 
relações sociais fundamentais, que são 
as de produção e reprodução da 
vida...— malaggi 



contemporânea é capaz de conduzir a superação da dominação concreta dos 
homens pelos homens. 

○ Os opressores, quando pretendem amenizar a situação concreta de opressão, 
somente podem incorrer em uma falsa generosidade, que não transforma a 
situação concreta de opressão, mas somente a alimenta para que possam 
exercer sua generosidade sempre. 

○ Assim, ao lutar pela restauração da humanidade, em si mesmos e nos 
opressores, que praticam esta falsa generosidade, estarão lutando para 
restaurar uma generosidade verdadeira, para a construção de um “ponto de 
vista” em comum da humanidade: a liberdade de ser mais para todos os 
homens. 

 
● Nestes termos, o que propõe o autor é a constituição de uma Pedagogia do 

Oprimido, ou seja, uma forma sistemática de pensar os processos educativos 
subjacentes ao processo de libertação. Tal tarefa deve ser conduzida pelos 
oprimidos, com a sua participação ativa no processo, pelo qual através de seu 
engajamento tornam-se seres para si em libertação. 

○ Neste instante, o autor inicia uma série de colocações sobre as dificuldades de 
constituição desta pedagogia, a qual pode ser resumida em seis macro-
pontos: 

 
1. Dualidade do sujeito oprimido:  

● O oprimido, por viver uma situação concreta de opressão, onde 
em seu estado de “imersão” mitos diversos visam introjetar-lhes 
a ideologia produzida pelos opressores de todas as formas, 
compõem-se como seres duplos.  

● Ao serem duplos - oprimidos em si em uma situação concreta de 
opressão, e a figura do opressor que reside dentro deles como 
consciência opressora -, não visam elaborar qualquer tentativa 
de libertação, visto que ser sujeito para eles é parecer com o 
opressor, hospedado dentro deles. 

● Somente ao passo em que conseguem objetificar criticamente a 
si mesmo e a situação concreta de opressão, poderão localizar e 
ad-mirar o opressor fora de si, e, problematizando a sua 
aderência passiva ao opressor que o faz um ser duplo, criar uma 
consciência  de si enquanto sujeito e consciência de classe 

○ Porém, em um primeiro momento, tal descoberta do 
opressor dentro e fora de si pode gerar não o intento de 
libertação, mas sim de busca por tornar-se opressor 
também. Ocorre aqui a identificação com o seu polo 
antagônico, contradição que deve ser superada com uma 
pedagogia libertadora, crítica e criticizante. 

○ Tal situação pode ocorrer tanto no processo educativo das 
massas anterior a transformação da realidade concreta de 
opressão como também posterior, visto que 
reminiscências da consciência opressora introjetada nos 
sujeitos, agora em libertação, podem manifestar-se na 
tentativa de fazer a revolução como algo particular. 

 
2. Medo da liberdade dos oprimidos 

● Pontua o autor que o medo da liberdade das massas nasce do 
seu processo de objetificação e de dualização do oprimido, das 
quais a prescrição é a forma de ação utilizada para conformar tal 



processo. 
○ Prescrição: imposição das opções de uma consciência a 

outra, que, ao não poder atuar criticamente na práxis 
(reflexão-ação), torna-se objeto e hospedeiro dos 
opressores. 

● No processo de libertação, a expulsão da figura do opressor de 
dentro dos oprimidos gera um problema: o espaço ocupado pela 
alienação, pela passividade no recebimento das pautas, deve ser 
agora preenchido com outro conteúdo: o da liberdade, que só 
existe na busca permanente e responsável dos sujeitos em 
busca de serem mais. 

○ Se tal condição não se concretiza, podem ocorrer aqui os 
efeitos de desorientação dos oprimidos quanto a nova 
realidade que se desvela, como havia citado Freire 
anteriormente 

● Outras questões concretas podem atuar como freio para a 
libertação e constituição do medo da liberdade. Por exemplo: 

○ Temem a repercussão negativa da busca pela libertação 
que pode ser imposta a outros companheiros oprimidos.  

○ Porém, se não buscam a concretude do seu intento de 
libertação nos anseios de outros por libertar-se também, 
não podem ter a convivência autêntica e dialógica 
necessária para superar a situação opressora. 

● Assim, somente buscando em comunhão a sua libertação, 
poderão os oprimidos superar o medo da liberdade, e ao passo 
em que fazendo esta descoberta, descobrem-se como seres que 
estão sendo menos, lutam para ser mais, o que exige a expulsão 
da consciência opressora de dentro de si.  

● Tal expulsão, como havia de se esperar, não é fácil, mas 
somente realizando a superação desta contradição de 
opressores e oprimidos, por meio da transformação da situação 
concreta de opressão, é que poderá ser partejado um “novo 
homem”, que é homem libertando-se permanentemente. 

 
3. Superação das posições idealistas de transformação da realidade 

● O reconhecimento da liberdade opressora e dos limites que a 
mesma impõe aos sujeitos oprimidos não deve ser um motivo 
para posições subjetivas ou fatalistas, mas sim o motor para a 
ação libertadora.  

● Assim, somente ocorre práxis revolucionária quando o 
reconhecimento dos oprimidos enquanto “seres para outro” numa 
situação concreta de opressão gera a ação, a luta pela 
libertação.  

i. Tal ação, irmanada com a reflexão que gere o 
reconhecimento da realidade, é o que se chama de práxis, 
ou seja, a união inseparável da reflexão-ação no processo 
revolucionário de transformação da realidade. 

● Tal condição, a da luta pela transformação da situação concreta 
de opressão, vale como regra também para os opressores que 
visam solidarizar-se verdadeiramente com a luta dos oprimidos, 
ou seja, nos que visam fazer uma opção radical de comunhão 
com as massas. 

 



“O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto deixa de ser um 
gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de amor 

àqueles. Quando, para ele, os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e 
passam a ser os homens concretos, injustiçados e roubados. Roubados na sua 

palavra, por isto no seu trabalho comprado, que significa a sua pessoa vendida. Só 
na plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua práxis, se constitui a 
solidariedade verdadeira. Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são 

livres, e nada concretamente fazer para que esta afirmação se objetive, é uma farsa.” 
 

● Destas afirmações, pode-se afirmar que para o autor a 
dialeticidade entre subjetividade e objetividade é o núcleo da 
práxis verdadeiramente revolucionária, por considerar que, se os 
homens são formados em sua consciência pelas relações sociais 
existentes, historicamente produzidas pela espécie humana, 
também está realidade é criação destes e passível de ser 
transformada pelos sujeitos que, por meio do diálogo, colocam 
as suas subjetividades em interação para reconhecer e 
transformar as condições objetivas que bloqueiam as 
possibilidades para que todos os sujeitos possam ser mais, e 
não menos. 

● Assim: 
○ Negação da subjetividade → conduz ao objetivismo, um 

mundo sem homens. 
○ Negação da objetividade → conduz ao subjetivismo, um 

homem sem mundo. 
● Somente na práxis, que é dialética entre subjetividade-

objetividade, torna-se possível superar as posições fatalistas-
objetivistas (“a realidade é assim mesmo, e não é possível 
transformá-la”) ou o imobilistas-subjetivistas (“alcançada a 
consciência da opressão, o que resta é esperar que a opressão 
desapareça por si mesma”) 

 
“A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação 

dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores 
desta realidade e se esta, na “invasão da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, 

transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens”. 
 

4. Imersão das consciências oprimidas devido a sua imersão na realidade 
opressora 

● O autor coloca tal problema nas seguintes palavras: “[...] a 
realidade opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo 
de absorção dos que nela se encontram, funciona como uma 
força de imersão das consciências”. 

● A solução, que é a emersão dos sujeitos desta realidade (ou 
seja, distanciar-se dela, ao mesmo tempo em que se está nela e 
com ela, para objetivá-la e, assim, melhor conhecê-la e 
transformá-la) só se dá na práxis autêntica (ação e reflexão), da 
qual a dialética subjetividade-objetividade é núcleo constituinte. 

● Esta emersão se dá, portanto, na inserção crítica dos sujeitos 
oprimidos na realidade opressora, em que ao refletir sobre a 
mesma (objetivando-a) simultaneamente atuam sobre ela 
(transformam-na). 

i. Assim, reconhecer verdadeiramente a realidade é, 

[19] Comentário: Ver aqui artigo de 
Dermeval Saviani, “Perspectiva 
marxiana do problema subjetividade-
intersubjetividade” — malaggi 

[20] Comentário: Resumidamente, a 
3ª tese de Marx sobre o materialismo 
de Feuerbach: “A doutrina materialista 
de que os seres humanos são produtos 
das circunstâncias e da educação, [de 
que] seres humanos transformados 
são, portanto, produtos de outras 
circunstâncias e de uma educação 
mudada, esquece que as 
circunstâncias são transformadas 
precisamente pelos seres humanos e 
que o educador tem ele próprio de ser 
educado” — malaggi 



sempre, transformá-la. Objetivar a realidade para 
conhecê-la, e não transformá-la (agir sobre ela), é um 
falso reconhecimento. 

ii. Este falso reconhecimento possui um caráter subjetivista, 
visto que, fugindo da realidade objetiva, “cria” uma falsa 
realidade a qual somente pode ser transformada no plano 
das ideias, as quais não possuem relação nenhuma com 
as situações concretas. 

1. Tal tendência pode verificar-se tanto na atuação 
dos oprimidos - e neste caso os mesmos ainda não 
estão no plano da verdadeira práxis -, como na dos 
opressores - que, intencionalmente, criam esta 
falsa realidade subjetivista para racionalizar num 
plano ideativo as contradições objetivas que ferem 
os seus interesses de classe. 

a. Nestes termos, coloca-se que, se para os 
opressores o ideal é a não-inserção crítica 
dos sujeitos oprimidos, seu procedimento é a 
criação de diversas falsas realidade, 
alimentadas por mitos diversos que visam 
retirar as bases objetivas da realidade 

b. Já para as massas, e para as lideranças 
revolucionárias que visam a transformação 
objetiva da realidade em comunhão 
verdadeira com estas, o seu procedimento 
deve ser a práxis em conjunto com o povo, 
para que a reflexão constante da realidade 
os habilite no processo constante de 
desenvolvimento das ações visando a esta 
transformação 

i. Assim, no pensar dialético, a inserção 
crítica na realidade é um quefazer, ou 
seja, a ação propriamente humana no 
mundo não pode ser ativismo, que 
sacrifica a reflexão, nem palavreado, 
que sacrifica a ação. Deve ser práxis. 

 
5. A pedagogia do oprimido é uma pedagogia do diálogo, por isso, criação 

também das massas. 

● Assim, se é como sujeitos e não como objetos que os homens 
afirmam a sua vocação ontológica de ser mais, o papel educativo 
da revolução deve estar imbuído, de maneira profundamente 
intrínseca, do diálogo enquanto fomentador da práxis autêntica 

i. Assim, as massas tornam-se, prioritariamente, sujeitos 
desta pedagogia, visto que discutem, avaliam, inserem-se 
no processo ativo de busca pela sua libertação. 

ii. Nestes termos, qualquer pedagogia que vise transformar 
os sujeitos oprimidos em depósitos de prescrições de 
como a realidade deve ser refletida e transformada, serve 
somente aos interesses dos opressores... 

1. Visto que mantém as massas em estado de 
imersão das consciências e, assim, os torna 
objetos, serem sem inserção crítica e, portanto, 



incapazes de um ato responsável de transformação 
da realidade. 

 
“A pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se 

apresenta como pedagogia do Homem. Somente ela, que se anima de generosidade 
autêntica, humanista e não “humanitarista”, pode alcançar este objetivo. Pelo 
contrário, a pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, 
egoísmo camuflado de falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu 

humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão. É instrumento de 
desumanização. 

  
Esta é a razão pela qual, como já afirmamos, esta pedagogia não pode ser elaborada 

nem praticada pelos opressores.” 
 

6. A realização da pedagogia do oprimido antes da transformação da 
realidade concreta opressora 

● Neste ponto, o autor coloca o problema da possibilidade de uma 
educação problematizadora e crítica antes da revolução no seu 
momento nevrálgico de transformação das estruturas concretas 
da realidade opressora 

i. Para o autor, deve-se realizar a distinção entre as 
possibilidades de educação problematizadora e dialógica 
nas instituições de ensino formais e as práticas educativas 
informais. 

1. Educação nas instituições de ensino formais: 
somente será possível tal tipo de educação quando 
a realidade opressora for superada 

2. Educação práticas educativas informais: passível 
de ser realizada no processo de organização dos 
oprimidos na sua luta pela libertação, mesmo nas 
condições concretas de opressão. 

 
“A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá, dois 

momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da 
opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o segundo, 

em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido 
e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. 

  
Em qualquer destes momentos, será sempre a ação profunda, através da qual se 

enfrentará, culturalmente, a cultura da dominação. No primeiro momento, por meio da 
mudança da percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos; no segundo, 
pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora e que se 
preservam como espectros míticos, na estrutura nova que surge da transformação 

revolucionária. 
 

● Assim, coloca o autor que a pedagogia do oprimido, seu objeto 
de análise na presente obra, visa, partindo da análise da 
consciência oprimida e opressora, nos seus modos de ser 
condicionados pela situação concreta de opressão, ser um 
instrumento para a transformação da realidade violenta a que 
estão submetidos os oprimidos.  

● Violência está inaugurada e mantida pelos opressores, que 
negam as possibilidades de humanização plena pelos oprimidos. 

[21] Comentário: A pedagogia do 
oprimido não pode ser então um 
instrumento de luta para a 
humanização no ensino realizado na 
escola formal, enquanto esta pertence 
a uma sociedade de classes, ainda não 
transformada? — malaggi 

[22] Comentário: Aqui entra um 
ponto de discussão no qual pode ser 
feita uma crítica a P.F., tal como 
preconiza Nasaw (ver no livro de 
Venício de Lima, Mídia: teoria e 
política, p. 86), visto que o processo 
que o mesmo sugere para a superação 
da realidade opressora, a ação cultural 
dialógica, é, na verdade, um processo 
a-histórico. Assim coloca o autor: “O 
erro da teorização de Freire é que 
analisa a situação social  com certa 
clareza, mas depois a ignora 
completamente para falar sobre o 
processo ‘dialógico’. [...] O único 
caminho  que Freire pode nos indicar, 
teoricamente, para passar da 
existência desumanizada à nossa 
existência humanizada é o de nos 
lançar inteiramente fora da história. É o 
que ele faz quando apresenta como 
único instrumento de mudança um 
processo que é absolutamente a-
histórico. Para Freire, o diálogo é um 
processo de libertação precisamente 
porque ocorre separado da história”.    
— malaggi 



Por mais que tais opressores tentem modificar este fato com 
mitos e mentiras diversas, a situação concreta de objetificação 
dos homens existe pela sua ação desamorosa com seus 
semelhantes. 

● Assim, na transformação das estruturas sociais opressoras, 
coloca o autor que tal violência, para ser superada, 
provavelmente necessitará de um processo violento também de 
derrubada do poder constituído. 

○ Porém, tal processo violento visa inaugurar as 
possibilidades para que o verdadeiro amor e solidariedade 
entre os homens sejam possíveis. Neste processo, os 
oprimidos criam as condições para que a humanidade de 
oprimidos e dos opressores também seja restaurada 

○ Assim, faz-se possível a superação da contradição entre 
oprimidos e opressores, que não deve ser uma troca de 
lugares nos polos da contradição.  

○ Nestes termos, porém, os freios necessários para que a 
classe opressora pare de desumanizar os oprimidos não 
devem ser encarados como uma nova opressão, mas uma 
ação necessária para que a situação opressora não seja 
restituída, para que se crie as condições de liberdade 
necessárias a revolução como processo permanente.  

○ Ressalta-se, contudo, que tais freios não podem 
burocratizar-se, ou seja, tornem-se uma constante de uma 
nova classe (os comandantes da nova sociedade) para 
reprimir ou conduzir o conjunto do povo (assim como 
faziam os opressores) 

 
 
A situação concreta de opressão e os opressores 
 

● O autor inicia este tópico colocando que, quando do processo inicial de 
transformação revolucionária da sociedade, como processo de libertação permanente 
dos sujeitos oprimidos, os opressores encaram o mesmo como um ataque a sua 
liberdade, ao seu conjunto de “direitos” que são destituídos pela e na revolução. 

● Tal reação se faz coerente, segundo o autor, pela estrutura da consciência opressora 
gerada pela experiência concreta que tais indivíduos viveram quando da sociedade 
de classes e opressora anterior a revolução. Assim, discute o autor diversos tópicos 
da formação histórico-cultural da consciência dos opressores. 

○ A realidade opressora nasce de uma situação de violência dos que possuem o 
poder em determinada sociedade (opressores), violência que se conforma 
como processo que passa de geração a geração, ou seja, que constituí os 
indivíduos através da apropriação que estes fazem dos aspectos que 
caracterizam esta violência. 

■  Tais aspectos são: 
● A possessão como característica da consciência dominadora e 

opressiva, que tende a transformar tudo que os cerca em objetos 
que lhes pertence, que devem se reduzir aos seus gostos, as 
suas prescrições, incluindo nisto até mesmo os homens. 

○ Assim, para a consciência opressora, o ser resume-se ao 
ter cada vez mais, ou seja, o ser do opressor constitui-se 
numa busca egoísta para possuir cada vez mais, negando 
aos outros sujeitos um ter que é condição para que todos 



os homens possam ser. 
○ Este ter cada vez mais é encarado como um direito 

somente seu, enquanto classe opressora que o possui 
como privilégio, sendo este argumento defendido por 
explicações diversas (mitos como a superioridade de 
determinados indivíduos sobre outros, até explicações 
como a predestinação de determinados indivíduos a 
prosperarem e outros não). 

○ Assim, qualquer tentativa dos oprimidos de transformação 
da situação de opressão, configura-se como uma 
subversão, um ato de rebeldia que visa destruir a ordem 
natural e harmônica presente na sociedade, e que, como 
tal, de ser freado de todas as formas possíveis. 

● A transformação dos oprimidos em coisas, para que se 
mantenham dóceis e não sejam seres em práxis, desvela a 
tendência sadista da consciência opressora: ser coisa, objeto, é 
ser inanimado, é perder a qualidade essencial da vida humana, a 
liberdade. 

○ Assim, a consciência opressora revela a sua marca 
necrófila, ou seja, a sua ânsia de possessão e inanimação 
dos oprimidos é, consequentemente, a morte da vida de 
tais sujeitos. 

 
● Partindo destas considerações, o autor coloca o problema referente a passagem que 

fazem representante do polo da opressão para a adesão na luta pela libertação com 
os oprimidos 

○ Neste caso, pode ocorrer frequentemente que os “antigos opressores”, agora 
solidarizados com os oprimidos, levem consigo aspectos ou características da 
sua antiga consciência opressora, visto que tais sujeitos foram condicionados 
na experiência de classe opressora. 

■ A pior característica desta reminiscência da consciência opressora nos 
que optam pelo povo vindos deste polo é a desconfiança das massas, 
de sua capacidade de pensarem, de atuarem, de serem sujeito 

■ Tal situação pode levar a outra forma de falsa generosidade para com 
os oprimidos, ou seja, aquela em que o agora “antigo opressor” tenta 
ser uma espécie de salvador da classe oprimida, sendo eles os únicos 
seres passíveis de serem agentes da transformação revolucionária. 

● Acionam, nestes casos, processos de condução do povo que, 
em aderência não mais ao opressor de outrora, mais ao “antigo 
opressor” querendo se fazer libertador, submetem-se a uma 
atuação de caráter prescritivo, o que impede a possibilidade de 
comungação e diálogo para conhecer e transformar o mundo em 
co-laboração.  

○ Sua atuação é tão nefasta quanto ao do opressor de 
outrora... 

● Assim, fazer a passagem de um polo ao outro não é 
simplesmente buscar a aderência dos oprimidos, para conduzi-
los. É, antes de tudo, crer no povo enquanto constituído por 
seres humanos inconclusos e, portanto, passíveis de 
transformarem-se a si mesmos em comunhão com outros por 
meio da práxis. 

 
 



A situação concreta de opressão e os oprimidos 
 

● Neste tópico, o autor visa pontuar algumas características que conformam a 
consciência dos sujeitos oprimidos, constituídas no seu percurso de imersão no 
contexto sociocultural marcado pela opressão e dominação. Assim, destaca três 
aspectos principais: 

1. Dualidade do sujeito oprimido e a sua relação com as suas posições fatalistas 
ante a realidade 

i. A fatalidade não se constitui como um aspecto natural da essência do 
sujeito oprimido, mas sim fruto de uma situação histórica concreta de 
opressão. 

ii. Muitas vezes, tal fatalidade é conectada a uma visão de mundo pautada 
pela compreensão mágica da consciência oprimida, que, imersa na 
natureza (identificando-se com os aspectos da natureza), caracterizam 
a sua situação concreta como destino a que estão submetidos, por 
forças intransponíveis (muitas vezes de caráter místico-religioso) 

iii. Ao não conseguirem objetivar a si mesmo e a situação concreta de 
opressão, não conseguem desvelar a verdadeira razão de tal realidade 
e da sua consciência. Tendem então a ações diversas de fatalismo. 

2. Atração pela figura do opressor 
i. Por hospedar a figura do opressor, na forma de consciência de 

opressão, em alguns momentos da sua experiência existencial, o 
oprimido identifica “ser mais” como ser parecido com o opressor, ou 
seja, participar de seus padrões de vida, de suas visões de mundo. 

3. Auto-desvalia do oprimido 
i. A ideologia opressora, ao introjetar constantemente no oprimido a ideia 

de que não sabem nada, e nem sequer tem a possibilidade saber, que 
são incapazes (intelectualmente e na sua atuação no mundo), 
constroem uma imagem de si mesmos a partir desta visão opressora 
como sujeitos debilitados, a que falta algo para serem sujeitos de 
práxis. 

ii. Tal situação, frisa o autor, marca da situação concreta de opressão, 
torna-se passível de ser modificada justamente na práxis 
transformadora, em que estes sujeitos participem dos processos de 
transformação da situação opressora como seres ativos em busca da 
sua libertação  

 
● Como síntese destas colocações, o autor pontua que tais características da 

consciência oprimida devem ser levadas em conta no processo revolucionário, visto 
que, ao passo em que tais sujeitos se identifiquem como objetos pertencentes ao 
opressor, em que na melhor das hipóteses os mesmos sub-existem dependendo do 
mesmo para ser, não terão estes sujeitos as possibilidades de identificar a situação 
concreta de opressão em sua razão de ser; não enxergarão o opressor como sujeito 
que ativa esta situação. Não conseguirão, portanto, ter a força motivadora necessária 
para a luta, que deve se tornar progressivamente crítica no desvelamento da 
realidade opressora. 

 
 
Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em 
comunhão. 
 

● Com base em todas as exposições feitas até então no capítulo, o autor pretende 
fazer uma síntese da forma e do conteúdo do processo de libertação. Retoma, assim, 

[23] Comentário: Ver aqui a 
discussão que Freire faz no livro 
Educação como prática de liberdade 
(sobre a intransitividade da 
consciência) e no Extensão ou 
Comunicação?,  sobre as 
características da consciência mágica 
dos sujeitos imersos no contexto 
sociocultural dominador — malaggi 

[24] Comentário: Para o autor, a 
ideologia dominante, por seus claros 
objetivos, negligencia (ou até mesmo 
não sabe) o fato de que o processo de 
conhecer o mundo se dá em diversos 
níveis, e, mesmo que os sujeito 
oprimidos não possuam ainda as 
condições de desvelar a realidade 
opressora na sua razão de ser, 
possuem, porém, conhecimentos de 
nível de senso comum (doxa), o que 
constitui um certo tipo de conhecer, 
visto que ninguém ignora tudo sobre 
tudo, pelo fato de que ser humano é, 
invariavelmente, construir 
representações da realidade, que, em 
qualquer nível que seja, já é uma forma 
de conhece-lá. — malaggi 



algumas considerações importantes: 
○ A descoberta das massas da sua situação de oprimidos, o engajamento pela 

luta de libertação, fruto da crescente consciência crítica da realidade 
opressora, somente pode se dar no nível da práxis, na reflexão e da ação 
indissociáveis, visando entender para melhor transformar a realidade. 

 
“Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, 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, erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma 

histórica de ser do homem.   
  

Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas 
condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível 

puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se 
realmente reflexão, conduz à prática. 

  
Por outro lado, se o momento já é o da ação, esta se fará autêntica práxis se o saber 

dela resultante se faz objeto da reflexão critica. Neste sentido, é que a práxis constitui 
a razão nova da consciência oprimida e que a revolução, que inaugura o momento 

histórico desta  razão, não possa encontrar viabilidade fora dos níveis da consciência 
oprimida.” 

 
● Tendo a questão dos níveis da consciência oprimida em mente, o autor pontua o 

diálogo crítico com as massas como núcleo fundamental do processo de libertação 
pela práxis, visto que a ação cultural dialógica com as massas torna-se o instrumento 
por excelência capaz de inserir os oprimidos como sujeitos neste processo, ou seja, 
como seres em busca de “ser mais”. 

○ Tal ação cultural deve basear-se fortemente na crença do sujeito oprimido 
como ser de possibilidades, e não como um objeto inanimado ou uma espécie 
de ser estanque e pré-determinado em suas características, as quais não 
podem ser alteradas. 

■ Esta crença coloca outra exigência radical a esta ação cultural 
dialógica, para que assim possa ela ser denominada: a superação da 
sua consciência de oprimido, seus problemas histórico-culturais 
decorrentes dela (seu medo de liberdade, seu fatalismo, sua 
dependência) só podem ser superados quando o próprio indivíduo é 
sujeito de sua ação e reflexão.  

● Porém, como seres históricos e, portanto, culturais, a libertação 
das massas não pode ser também uma autolibertação, visto que 
como seres datados e situados os homens desenvolvem a sua 
consciência apropriando-se da cultura humana já produzida, 
processo que se dá na intersubjetividade (irmanada, portanto, 
com a objetividade em sua dialética constituinte). 

■ Assim, a ação cultura dialógica, torna-se o processo onde se pretende a 
superação, por meio do diálogo entre os indivíduos, das contradições 
inerentes à realidade opressora, por meio da reflexão sobre a realidade, 
onde se cria e transforma-se do conhecimento sobre a mesma em nível 
de conhecimento revolucionário, que é, ao mesmo tempo da reflexão, 
ação intencional para a transformação das estruturas que permitem as 
condições objetivas de dominação, e a cultura dominadora derivada 
dela 

 
● Portanto, é possível, ao passo em que se afirma a tese de que ninguém liberta 



ninguém, muita ao menos se auto-liberta, mas o que ocorre na práxis revolucionária 
autenticamente dialógica é uma co-libertação, afirmar que os processos educativos 
derivados da ação cultural não devem primar pelos meios de dominação utilizados 
pelos opressores, como os slogans, o depósito, a propaganda.  

○ Esta ação cultural deve ser o encontro dos sujeitos co-intecionados a refletir e 
mudar o mundo, que é o diálogo em si. 

 
“É como homens que os oprimidos têm de lutar e não como ‘coisas’. É precisamente 

porque reduzidos a quase ‘coisas’, na relação de opressão em que estão, que se 
encontram destruídos. Para reconstruir-se é importante que ultrapassem o estado de 
quase ‘coisas’. Não podem comparecer à luta como quase "coisas”, para depois ser 

homens. É radical esta exigência. A ultrapassagem deste estado, em que se 
destroem, para o de homens, em que se reconstroem, não é ‘a posteriori’. A luta por 

esta reconstrução começa no auto-reconhecimento de homens destruídos. 
  

A propaganda, o dirigismo, a manipulação, corno armas da dominação, não podem 
ser instrumentos para esta reconstrução. 

  
Não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora, em que a 

liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar 
mantendo-os como quase ‘coisas’, com eles estabelece uma relação dialógica 

permanente. 
 

Prática pedagógica em que o método deixa de ser, como salientamos no nosso 
trabalho anterior, instrumento do educador (no caso, a liderança revolucionária), com 

o qual manipula os educandos (no caso, os oprimidos) porque é já a própria 
consciência. 

  
‘O método é, na verdade (diz o professor Álvaro Vieira Pinto), a forma exterior e 

materializada em atos, que assume a propriedade fundamental da consciência: a sua 
intencionalidade. O próprio da consciência é estar com o mundo e este procedimento 
é permanente e irrecusável. Portanto, a consciência é, em sua essência, um ‘caminho 

para’ algo que não é ela, que está fora dela, que a circunda e que ela apreende por 
sua capacidade ideativa. Por definição, continua o professor brasileiro, a consciência 
é, pois, método, entendido este no seu sentido de máxima generalidade. Tal é a raiz 

do método, assim como tal é a essência, da consciência, que só existe enquanto 
faculdade abstrata e metódica’. 

 
Porque assim é, a educação a ser praticada pela liderança revolucionária se faz co-

intencionalidade. 
  

Educador e educandos (liderança e massas), co-intencionados à realidade, se 
encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, 
assim, criticamente conhecê-la, mas também no de re-criar este conhecimento”. 

 
 
 
Capítulo 2 - A concepção bancária da educação como instrumento da opressão. Seus 
pressupostos, sua crítica. 
 
 

● O autor inicia o capítulo caracterizando a dimensão essencial das relações entre 
educadores e educandos nas práticas educativas analisadas a sua época: a de 

[25] Comentário: A capacidade de 
refletir a partir da objetificação da 
realidade empírica, processo por meio 
do qual a consciência apreende esta 
realidade de forma ideativa (simbólica) 
e, ao apreendê-la, o faz intencionada à 
(ato volitivo), é a raiz para a 
compreensão da indissociabilidade da 
ação e da reflexão. Assim, o método (a 
forma de proceder, o modo de agir 
fisicamente no mundo sensível) é a 
manifestação consequente do próprio 
ato simbólico e intencional da 
consciência no processo de conhecer o 
mundo. Desta forma, ao recriar, por 
meio da reflexão, as ações concretas 
no mundo exterior a nível simbólico, a 
consciência é em-si também método, 
ou seja, é a busca volitiva pela 
apreensão da realidade voltada para a 
sua transformação de alguma forma. — 
malaggi 



serem relações narradoras, dissertadoras. 
○ Desta caracterização extrai duas consequências educacionais: 

1.  Quanto aos sujeitos envolvidos no processo educativo: 
● Esta narração implica em sujeito que narra, e que, portanto, atua 

no processo - o professor; um sujeito que somente ouve, e que, 
portanto, é passivo no processo (e por não atuar, torna-se, na 
verdade, mais objeto da ação do que atua do que sujeito-em-si) - 
o aluno; 

2.  Quanto ao conteúdo do processo educativo: 
● “Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado 

e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo 
completamente alheio à experiência existencial dos educandos 
vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. 
[...] Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da 
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 
significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da 
dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra 
oca, em verbosidade alienada e alienante. Dai que seja mais 
som que significação [...].” 

 
● A este tipo de educação denomina o autor de “bancária”, ou seja: utilizando esta 

metáfora (dos processos básicos que ocorrem num banco), define o autor que o 
professor tem como concepção do que seja educação a prática de depositar estes 
conteúdos nos educandos, conteúdos em nível de abstração tal que se encontram 
desconexos da realidade objetiva geral e do conhecimento existencial do aluno.  

○ Os educandos são recipientes, os quais devem se enchidos com tais 
conteúdos, e este é o critério de efetividade desta concepção de educação: 
quanto mais conteúdos desconexos retêm, tanto mais educados estarão 
sendo. 

 
● Como componente essencial desta concepção de educação, coloca o autor a 

absolutização (ou alienação) da ignorância, processo pelo qual o professor julga 
sempre que esta se encontra sempre no outro, no caso, o aluno.  

○ Se assim pensa, sua atuação será pautada pelas posições fixas e invariáveis; 
posto que seja ele o sujeito que ascendeu a compreensão dos conteúdos, e o 
seus alunos os que não fizeram qualquer caminho para tal ascensão antes de 
estarem presente na relação educativa (e, assim, são ignorantes), encaram 
que seja sua função permanente a narração destes conteúdos aos alunos, 
para que assim possam conhecê-los. 

 
● Assim, resume o autor os pressupostos desta concepção de educação do seguinte 

modo: 
 

“a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 
b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem;   
c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 
d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 
docilmente; 
e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 
f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que 
seguem a prescrição; 
g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que 
atuam, na atuação do educador; 

[26] Comentário: Aqui entra um 
ponto interessante na crítica a 
educação tradicional, que é o que 
Paulo Freire está a criticar neste 
capítulo. A absolutização da ignorância 
é, na verdade, a negação que o aluno 
chega a escola com algum tipo de 
conhecimento, mesmo que não 
científico ou filosófico (leia-se, lógico e 
sistematizado), mas de senso comum 
(o que o autor coloca como sendo a 
doxa - a opinião não justificada de 
Platão). Assim, concordo com o autor 
que este aspecto do que hoje se 
constituiu como ensino tradicional 
esteja completamente equivocado... É 
possível lembrar aqui Vygotsky, nas 
suas pesquisas de formação de 
conceitos científicos, onde afirma que 
tais conceitos se formam tomando 
como base os conceitos de senso 
comum já internalizados pelo sujeito, 
ocorrendo um processo de ascensão 
do senso comum ao científico, e de 
descensão do científico ao senso 
comum (ou seja, a experiência 
empírica, concreta, antes difusa e 
sincrética, torna-se sistematizada a luz 
dos conhecimentos lógicos e 
sistematizados das ciências, ou da 
filosofia). Porém, o que não podemos 
negar da educação tradicional ( e 
parece que Freire não o nega, posto 
que critica essencialmente o caráter 
narrativo e de petrificação abstrata dos 
conteúdos desta educação) é a 
necessidade de colocar os alunos em 
contato com estes conteúdos, porém 
de uma forma diferenciada do que vem 
sendo conduzido atualmente por esta 
educação tradicional (ou pela 
caricatura que dela foi feita pelos 
professores, devido a sua formação 
débil).  
 
Também fica a questão: tal fundamento 
filosófico da educação tradicional, seria 
o racionalismo que está subjacente a 
teoria das ideias de Platão? — malaggi 



h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 
ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 
i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 
funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes 
devem adaptar-se às determinações daquele; 
j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 
objetos”. 

 
● De tal concepção educativa, o autor extrai as seguintes consequências: 

○ Por não permitir, tanto aos educandos quanto aos educadores, um processo 
verdadeira práxis (que se dá somente no diálogo problematizador em que os 
sujeitos co-intencionados ao objeto de conhecimento visam conhecer para 
poder transformá-lo), não permite a ambos os sujeito um verdadeiro processo 
de apropriação ou construção de conhecimento, visto que estes só existem na 
busca constate, na criatividade, na transformação e re-invenção, nunca na 
estagnação 

○ Ao não permitir a verdadeira práxis, conclui o autor que tal prática educativa 
configura-se como uma das expressões da situação concreta de opressão, 
como dimensão formadora da cultura do silêncio 

■  Visa, portanto, transformar os sujeitos em objetos, seres adaptados ao 
contexto social, fora da busca pelo entendimento crítico da realidade e 
a transformação consequente desta. 

■  Assim, qualquer educação que vise ser práxis, que vise contribuir para 
o pensar autêntico de educadores e educandos, é fortemente 
combatida pelos opressores 

● Tal combate se processa de maneiras diversas, e o autor se 
concentra em uma delas, que constitui um dos mitos da 
opressão que se aplica no campo educacional: a de que a 
educação seria o processo de ajustamento de certos indivíduos 
que estão à margem da sociedade (“por sua decisão”), e que 
precisam a ela se incorporar, posto que esta é organizada, sã e 
justa em sua ordem 

○ Tal incorporação se dá pela modificação da mentalidade 
de tais indivíduos (leia-se, manipulação), para que se 
ajustem a ordem estabelecida. 

○ Porém, estes indivíduos são marginalizados justamente 
por estarem inseridos numa sociedade de classes de os 
transforma em “seres para outros”, em objetos. 

○ Tal situação se supera somente com a transformação das 
estruturas opressoras, não com a integração destes 
indivíduos para seguirem a ordem sã e justa de uma 
sociedade insana e nociva. 

 
○ Finalizando, pontua o autor que o próprio conteúdo desta concepção de 

educação, os depósitos, constitui-se em seus elementos essencialmente de 
contradições que podem vir a despertar nos sujeitos desta educação a 
consciência crítica de sua própria situação de contradição frente aos mesmos.  

■  Por serem estáticos, petrificados, é possível que em sua experiência 
existencial, ao confrontar tais depósitos com a realidade em 
permanente devir, dinâmica e cambiante, os sujeitos localizem nos 
mesmos uma inconciliação com sua vocação de ser mais, de ser em 
busca constante, e os desperta para as tentativas de superação desta 
contradição na luta pela libertação 

[27] Comentário: Ou seja, para 
Freire a escola nestes termos é, 
lembrando Althusser, um aparelho 
ideológico do estado capitalista para 
manter a opressão...— malaggi 

[28] Comentário: Saviani faz a 
mesma análise no seu texto clássico 
sobre a questão da marginalidade e as 
concepções das teorias da educação. 
Identifica que na educação nova, por 
seu caráter filosófico existencial, o 
sujeito aluno é tomado como um 
indivíduo único e irrepitível, singular. O 
papel da escola, frente a este sujeito, 
nesta concepção de educação, é 
considerar as diferenças individuais 
como portadoras de reconhecimento e 
respeito, e ajustá-las a sociedade, ou 
seja, ajustar o indivíduo a sociedade. 
Marginalizado, assim, é o indivíduo que 
não é respeitado em suas diferenças 
existenciais frente aos demais sujeitos. 
Por esta postura, critica Saviani o 
caráter conservador desta concepção 
educacional, visto que a crítica não 
incide na transformação da sociedade 
para que os sujeitos, diferentes entre 
si, possam atuar conforme sua 
subjetividade gerada nas novas 
condições objetivas, mas sim no 
ajustamento dos mesmos para 
conformar-se e ser aceito pelos demais 
sujeitos (na verdade, pela estrutura 
social opressora...) — malaggi 



 
A concepção problematizadora e libertadora da educação. Seus pressupostos 
 

● Neste contexto pontuado pelo o autor sobre a educação bancária, reflete o mesmo 
que para o educador que vise colocar-se do lado da luta pela humanização co-
participada com os alunos, deve partir da premissa da crença no sujeito educando, 
das suas possibilidades enquanto ser inconcluso, em processo, que busca à ser mais 

● Tal concepção educativa a ser construída visando à superação das práticas 
bancárias deve pautar-se na problematização pelo diálogo como viés para a 
constituição de uma prática educativa para a libertação 

○ Somente através desta prática é possível superar a contradição básica 
encontrada na concepção bancária no que tange ao relacionamento de 
professores e alunos, tal seja: a superação da contradição educadores-
educandos. 

 
 
A concepção “bancária” e a contradição educador-educando 
 

● O autor inicia o debate da contradição educador-educando apresentando a visão de 
homem da educação bancária, a qual classifica como “falsa” 

○ Esta concepção sugere uma dicotomia entre os homens e o mundo, nos 
seguintes termos: 

■ Compreende os homens como seres de adaptação e não de 
transformação; 

■ Subjacente a esta visão, está o conceito de consciência como 
compartimento especializado existente dentro dos homens, e que é 
passivamente aberta ao mundo que, como provedor de conteúdos, irá 
enchê-la de realidade. 

● Tal concepção nega os homens como corpos conscientes, visto 
que nega a distinção entre presentificação da realidade à 
consciência de entrada da realidade a consciência. 

○ Presentificação: o sujeito, ao captar pro meio dos sentidos 
o objeto, apenas reconhece os mesmos como sendo 
entidades do mundo real, que são, assim, uma espécie de 
não-eu que a consciência identifica pela capacidade 
ideativa 

○ Entrada: processo de internalização, ou de construção do 
objeto pela consciência, onde, por meio de um processo 
de abstração dos seus elementos constituintes, o sujeito é 
capaz apreendê-lo conceitualmente em suas relações 
internas, bem como na sua relação com os demais 
objetos do mundo empírico; e onde, ainda, a consciência 
é capaz de refletir sobre si mesma, sobre seus processos 
de constituição e de como apreende o mundo externo a 
ela. 

 
○ Com base nesta concepção de consciência e da relação homem-mundo, o 

autor pontua que a educação bancária enxerga o papel do educador como 
uma espécie de disciplinador do processo de entrada dos conteúdos da 
realidade nos alunos, organizando o que era difuso em seu atuar espontâneo 
em uma sequência lógica. 

■  Reforça, assim, esta concepção, o caráter adaptador da prática 
educativa bancária, tornando-se mais um aspecto que concretiza as 

[29] Comentário: Aqui residiria uma 
crítica de Freire as concepções 
psicológicas empiristas/behavioristas, 
as quais creem que o processo de 
apreender o mundo se dá por 
mecanismos de estímulos e respostas, 
por meio do qual o sujeito será 
“enchido” pelos objetos da realidade? 
— malaggi 



finalidades de dominação dos oprimidos: impedir que sejam seres de 
transformação para que se tornem objetos passivos da atuação dos 
opressores. 

 
● Assim, a concepção bancária, ao negar a busca constante dos sujeitos em 

comunhão por serem mais, nega a con-vivência autêntica, a simpatia entre os 
homens, e, ao negar isso, nega a comunicação como elemento do processo 
educativo. 

○ O autor assume a seguinte tese na relação entre processo educativo e 
comunicação: “[...] o pensar do educador somente ganha autenticidade na 
autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, 
portanto, na intercomunicação”. 

■ Ou seja, processos educativos que tomem as práticas bancárias de 
sobreposição e imposição das concepções do educador sobre os 
educandos não se constituem como formas de pensar verdadeiras e 
geradoras da práxis. 

■ De tal sobreposição de um sujeito (educando/oprimido) por outro 
(educador/opressor) desenvolve-se o que o autor (a partir de Erich 
Fromm) chama de necrofilia: ou seja, a negação da vida enquanto 
processo de busca permanente, de transformação.  

● O educador, liderança revolucionária ou opressor que assim 
atua, na sua prática bancária domesticadora, possui a 
característica de intencionar (consciente ou não) a mecanização, 
a inorganicidade dos sujeitos, sua objetificação, numa ânsia 
irrefreada que possui, no fundo, o desejo de posse de um sujeito 
pelo outro (desejo necessário, inclusive, para que a sua própria 
figura exista como necessidade antagônica de outra) 

● Ao impedir os sujeitos na sua busca de ser mais, tal prática 
educativa os frustra, posto que os nega enquanto homens com 
vocação ontológica para serem mais, adestrando-os e ajustando-
os a realidade. 

○ Pode ocorrer, porém, momentos em que os 
educandos/oprimidos recusam a sua objetificação, e 
visam restaurar sua capacidade de atuar. 

○ Neste processo, recobra o autor, as situações objetivas 
históricas e culturais podem tanto propiciar um movimento 
de libertação constante, mediante a critização da 
realidade, ou ocorrer uma espécie de involução em que, a 
recém-consciência-de-si não progride no sentido da 
consciência ou razão da realidade maior que a engendra. 

■ No plano político, por exemplo, os sujeitos podem, 
ao rebelar-se, procurar formas de atuar na atuação 
de outras pessoas as quais se identificam, o que é, 
na verdade, uma atuação falsa, meramente 
simbólica, visto que, se não são sujeitos da práxis, 
não podem estar inscritos no processo de busca 
constante 

 
● Com base no que foi exposto, coloca o autor que se constitui uma contradição 

quando humanistas, preocupados com a libertação das massas, atuam através desta 
concepção de educação, utilizando as táticas de dominação pretendendo a 
libertação. 

○ Assim, adverte novamente o autor que, se crer nos homens do povo (ou nas 



crianças) enquanto sujeitos em busca de ser mais é pré-requisito básico da 
atuação do educador ou liderança revolucionária, desde o início da sua 
atuação junto às massas deve primar pela eliminação da alienação que os 
caracteriza como seres para outros. 

○ Postula assim o autor que a prática educativa pela libertação deve ser a que 
configure uma educação problematizadora 

 
“A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” 
a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 

especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como ‘corpos 
conscientes’ e na consciência como consciência intencionada  ao mundo. Não pode 

ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas 
relações com o mundo” 

 
● Finalizando tais reflexões, o autor caracteriza esta concepção de educação 

problematizadora, em contraponto as práticas bancárias, sintetizando por fim a sua 
diferença nuclear: 

○ Educação problematizadora: 
■ Entende os homens como corpos conscientes intencionados a 

realidade, ou a própria consciência; 
■ Existência a comunicação, nega os comunicados (narração); 
■ A educação é encara como um ato cognoscente, nos seguintes termos: 

“[...] Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em 
lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o 
mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, 
educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, 
a exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem 
esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à 
cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto 
cognoscível”. 

○ Logo, no que se refere as relações entre educandos e educadores, a 
superação da contradição educandos-educadores, ou seja, a síntese dialética 
em que se obtém a noção de que tanto educandos quanto educadores são 
sujeitos que ensinam e aprendem no processo educativo, caracteriza o 
aspecto de diferenciação básica destas duas visões de educação 

 
 
Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo 
 

● Inicia o autor com a ideia de que somente é possível a educação problematizadora 
quando se supera a contradição educandos-educadores por meio do diálogo 

○ Têm-se, assim, no processo educativo, educadores-educandos (que educa e é 
educado ao passo em que educa) e educandos-educadores (que é educado e 
também educa ao passo em que é educado). 

■ Nesta concepção educacional, ambos são sujeitos do processo 
educativo. 

■  Assim, os papéis ficam ressignificados da seguinte forma: 
● Educadores-educandos: seu quefazer não é diferente nos 

diversos momentos da sua prática educativa. Desde a sua 
aproximação com os objetos cognoscentes nos seus momentos 
particulares de estudo, ao momento em que se encontra com os 



educandos-educadores na sala de aula, é sempre sujeito 
cognoscente e, por isso, aberto ao diálogo problematizador. 

○ É, precisamente, educando também, quando re-faz o seu 
ato cognoscente anteriormente realizado sobre o objeto 
(ou sobre a sua própria consciência) por meio do ato 
cognoscente do educando-educador. Ou seja, re-admira 
sua primeira ad-miração na ad-miração dos discentes. 

○ Seu papel, então, torna-se o de dialogar com os alunos 
em torno do objeto a ser conhecido, para que ocorram as 
situações gnosiológicas em que se dê a superação do 
conhecimento de senso comum (“doxa”) dos educandos-
educadores pela ascensão aos conhecimentos científico-
filosóficos (“logos”) 

● Educandos-educadores: de meros receptores de enunciados 
diversos sobre objetos de conhecimento, desconexos de sua 
realidade, os quais deveriam memorizar ao invés de realizar uma 
reflexão crítica sobre tais, o aluno é chamado a ser, tanto como o 
professor, sujeito ativo, participante do processo educativo.  

○ É na busca em que realiza a constante aproximação co-
intencionada com o objeto de conhecimento (e as suas 
relações internas e externas) que permite realizar um 
verdadeiro ato de conhecimento e (re)criação de cultura 

● Conteúdos (conceitos e categorias diversas de uma determinada 
classe de objetos de conhecimento, agrupados em uma área do 
conhecimento humano). 

○ Não são a incidência final do ato cognoscente, tanto do 
educador-educando quanto do educando-educador, mas 
sim o mediatizador da reflexão e atuação co-participativa 
de ambos os sujeitos, visando esclarecer e transformar o 
mundo. 

■ Nestas condições, e somente nestas, perdem o seu 
caráter excessivamente abstrato, a sua petrificação 
e imobilismo. 

 
● Destas ideias, extrai o autor mais alguns pontos de composição desta prática 

educativa dialógica e problematizadora. 
○ Esta prática torna possível superar a adaptação e ao ajustamento dos homens 

ao mundo, decorrentes da prática bancária. 
■  Ao apelar para o homem como sujeito de transformação, criativo e 

reflexivo, busca a inserção crítica na realidade. 
● Tal inserção, que é práxis, ao problematizar os sujeitos os 

desafia; ao desafiar, os obriga a responder ao desafio, que é 
captá-lo, refleti-lo e atuar sobre ele; 

○ Os desafios da problematização nunca ocorrem de forma 
isolada, separado de outros desafios, visto que estão 
envolvidos numa totalidade interconectada, que é a 
realidade em seus aspectos constituintes, reagindo 
mutuamente. 

○ Assim, ao compreender novos desafios nos desafios que 
estão respondendo, comprometem-se, cada vez mais, 
com a práxis. Tal reconhecimento progressivo da 
realidade os engaja constantemente. 

○ Ao passo em que aumentam seu campo de percepção, 



em que localizam novos desafios, seu processo de 
focalizar vai dirigindo-se a problemas que antes não eram 
percebidos. Ao ser um percebido-em-si, destacado, tal 
problema torna-se objeto da ad-miração dos sujeitos em 
diálogo. 

 
○ Esta prática torna possível superar a contradição subjetivismo-objetivismo no 

processo de conhecimento da realidade 
■ Não existe subjetividade (consciência) sem objetividade (mundo); 

mundo e consciência se dão em conjunto, ao mesmo tempo. Assim, ao 
existir a consciência do mundo (homem, como ser simbólico que é 
capaz de captar a realidade por desprender-se à ela), necessariamente 
tem-se o mundo da consciência (realidade objetiva que, simbolicamente 
construída, constitui o homem no seu ser) 

 
“Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, o não-eu 
constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o 

mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência, um percebido 
objetivo seu, ao qual se  intenciona. Daí, a afirmação de Sartre, anteriormente citada: 

‘consciência e mundo se dão ao mesmo tempo’.” 
 

● Como síntese final, pontua o autor: 
 

“Se, de fato, não é possível entendê-los fora de suas relações dialéticas com o 
mundo, se estas existem independentemente de se eles as percebem ou não, e 

independentemente de como as percebem, é verdade também que a sua forma de 
atuar, sendo esta ou aquela, é função, em grande parte, de como se percebam no 

mundo. 
  

Mais uma vez se antagonizam as duas concepções e as duas práticas que estamos 
analisando. A ‘bancária’, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões 

que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, para isto, 
mistifica a realidade. A problematizadora, comprometida com a libertação, se 

empenha na desmitificação. Por isto, a primeira nega o diálogo, enquanto a segunda 
tem nele a indispensável relação ao ato cognoscente, desvelador da realidade. 

  
A primeira ‘assistencializa’; a segunda, criticiza. A primeira, na medida em que, 
servindo à dominação, inibe a criatividade e, ainda que não podendo matar a  

intencionalidade  da consciência como um desprender-se ao mundo, a ‘domestica’, 
nega os homens na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda, 

na medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a 
reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde à sua vocação, 
como seres que não podem autenticar-se fora da busca e ria transformação criadora”. 
 
 
O homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão, e seu permanente 
movimento de busca do ser mais. 
 

● Neste item o autor prossegue o debate sobre as diferenças das concepções de 
educação bancária e problematizadora e, assim como realizado com o estudo da 
visão do homem no viés psicológico (debate sobre a consciência), realiza tal 
processo sob o viés antropológico-histórico. 

○ Coloca que a concepção problematizadora reconhece o homem como ser 



histórico-cultural, e, nestes termos, assume a tese de que os seres humanos 
são sujeitos em processo, ou seja, para ser necessitam estar sendo.  

■ Este “estar sendo para ser” coloca a questão dos homens como seres 
inacabados, inconclusos, em relação constante com uma realidade que, 
histórica também (criada pelos seus atos na dialética subjetividade-
objetividade), é igualmente inacabada. 

● “Daí que se identifique com eles como seres mais além de si 
mesmos – como ‘projetos’ – como seres que caminham para 
frente, que olham para frente.” 

■ Pontua a diferença central do caráter histórico dos homens e da 
realidade cultural por eles criada, em comparação com os animais: “[...] 
diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas 
não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a 
consciência de sua inconclusão.” 

■ Ao saber-se inconcluso, o homem realiza a educação como forma de 
buscar ser mais em comunhão com os outros. 

■ Assim, tanto os homens, como a realidade criada por eles em 
permanente devir, e a educação, são sujeitos/processos históricos e, 
como tal, são duração no jogo dialético entre os contrários 
permanência-mudança. 

 
○ Distingue também como característica da educação problematizadora, por 

saber-se duração na dialética permanência-mudança, a sua futuridade 
revolucionária, a qual nega tanto o presente enquanto “fato dado e imutável” 
quanto o futuro enquanto “fato pré-dado”.  

○ Para tanto, visa enraizar os sujeitos no presente, para que possam 
fazer a captação crítica da totalidade da realidade em que vivem, para 
transformá-la no seu aspecto desumanizante. Assim, tal concepção de 
educação e profética e esperançosa, sem, contudo, pretender controlar 
a história. 

 
○ Coloca o autor, como ponto de partida de tal concepção educacional, o 

movimento permanente dos homens por serem mais, o qual se dá nas 
relações no e com o mundo, a realidade histórico-cultural em que vivem. 

○ A partir desta situação histórica, os homens, nos seus diferentes níveis 
de percepção da realidade, podem mover-se em busca de ser mais (e, 
neste caso, a situação opressora em que vivem não lhes parece algo 
dado e intransponível, mas problema a ser compreendido e 
transformado; sua percepção é crítica) ou podem cair em posições 
fatalistas (e, neste caso, a situação opressora se apresenta a eles como 
algo fixo e imutável; sua percepção é ingênua, mágica); 

○ A educação bancária, por transformar os homens em objetos, reforça 
as posições fatalistas; a educação problematizadora, colocando o 
homem e o mundo em suas relações como problema, reforça a busca 
pela transformação da realidade que impede os sujeitos de serem mais. 

○ Tal movimento de busca, que é a busca por humanizar-se 
constantemente, só faz sentido quando os homens são sujeitos deste 
processo com outros homens, visto que não pode dar-se no isolamento, 
mas na comunhão.  

■ Assim, tentar ser “humano” sozinho, ou tentar impedir 
concretamente que os outros sujeitos busquem ser, desvela o 
individualismo que torna o sujeito desta ação em um ser menos. 

 

[30] Comentário: Bogdan 
Suchodolski, e a educação voltada 
para o futuro, no livro “A pedagogia e 
as grandes correntes filosóficas”, 
discute tal característica de uma 
pedagogia progressista (socialista). 
 
“Esta posição filosófica não se 
enquadra numa pedagogia que aceite o 
estado de coisas existentes: não será 
respeitada senão por uma tendência 
que assinale o caminho do futuro, por 
uma pedagogia associada a uma 
atividade social que transforme o 
estado de coisas que tenda a criar ao 
homem condições tais que a sua 
existência se possa tornar fonte e 
matéria-prima da sua essência. A 
educação virada para o futuro é 
justamente uma via que permite 
ultrapassar o horizonte das más 
opções e dos compromissos da 
pedagogia burguesa. Defende que a 
realidade presente não é a única 
realidade e que, por conseguinte, não é 
o único critério de educação. O 
verdadeiro critério é a realidade futura. 
A necessidade histórica e a realização 
do nosso ideal coincidem na 
determinação desta realidade futura. 
Esta necessidade permite-nos evitar a 
utopia e esta atividade protege-nos do 
fatalismo. O feiticismo do presente que 
não tolera a crítica da realidade 
existente e que, por esse motivo, reduz 
a atividade pedagógica ao 
conformismo, é destruído pela 
educação virada para o futuro”.  
 
Verificar a continuação do texto, visto 
que é deveras importante para a 
compreensão de uma pedagogia 
revolucionária... — malaggi 

[31] Comentário: Profetismo e 
esperança, segundo Freire, “[...] 
resultam do caráter utópico de tal forma 
de ação [cultural dialógica pela 
liberdade], tomando-se a utopia como a 
unidade inquebrantável entre a 
denúncia e o anúncio. 
Denúncia de uma realidade 
desumanizante e anúncio de uma 
realidade em que os homens possam 
ser mais. Anúncio e denúncia não são, 
porém, palavras vazias, mas 
compromisso histórico”.  
 
Teria Marx caído na tentação de 
“domar” a história, ao prever a 
destruição do sistema capitalista, e a 
constituição da sociedade comunista? 
Ou teria ele apenas apontado uma 
viabilidade histórica, que é a 
constituição de uma sociedade onde 
seja abolida a exploração dos homens 
pelos homens, e que permite, assim, a 
humanização de todos? — malaggi 



○ Por fim, coloca o autor que, na prática revolucionária (ou na sala de aula), 
tanto a liderança (como o professor), não podem cruzar os braços esperando 
a mudança da sociedade para que se faça possível realizar a educação 
problematizadora em termos sistemáticos (na educação formal).  

○ Não é possível ser bancário (enquanto a realidade opressora não é 
transformada) e ter como intento a humanização dos sujeitos, visando 
depois deixar de sê-lo. 

 
 
3. A dialogicidade - essência da educação como prática da liberdade 
 

● O autor inicia o capítulo discutindo a essência do diálogo, por meio da busca dos 
seus elementos constituintes. 

○ Assim, encontra a palavra como o elemento conformador do diálogo em um 
nível mais alto de abstração. 

■  A palavra, além de ser o meio para que ocorra o diálogo, possui, ela 
mesma, seus elementos constitutivos, os quais se desvelam em duas 
dimensões inseparáveis, de tal forma solidárias que se, sacrificada uma 
delas, a outra também é afetada 

● Tais elementos são a ação e reflexão, ou seja, a práxis. 
● Assim, para Freire existe a “palavra verdadeira”, que é práxis 

(reflexão e transformação do mundo), e a “palavra falsa ou 
inautêntica”, que, ao dicotomizar um dos elementos constitutivos 
da palavra/diálogo, não permite a transformação da realidade. 

 

 
 
 

○ Tanto o sacrifício da ação quanto o da reflexão na relação dos sujeitos com o 
mundo e com outro sujeitos geram um estar sendo inautêntico, o qual gera um 
pensar inautêntico e, assim, impossibilita o diálogo.  

○ Ou seja, se existir em termos humanos é ser um sujeito de 
transformação, e não de adaptação, e se a verdadeira transformação 
não pode dar-se no silêncio nem na falsa palavra, mas sim na práxis, a 
qual constitui o diálogo na pronúncia verdadeira da realidade, o diálogo 
se torna o elemento existencial por meio do qual os homens 
“humanizam-se”. 

 
○ De tais colocações, o autor extrai uma conclusão de dimensão política: 

 
“Mas, se dizer a palavra verdadeira, 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 isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou 

dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos 
demais.” 

 

[32] Comentário: É preciso realizar a 
educação problematizadora em todos 
os níveis onde existem práticas 
educativas na sociedade, e que seja 
possível realizá-la, mesmo tendo em 
conta a situação de opressão que a 
dificulta —malaggi 

[33] Comentário: Aqui reside a veia 
existencialista de Freire? Parece que a 
ideia que propõe é a de que o ser 
humano se constitui como tal (ou seja, 
humaniza-se, forma-se em sua 
essência) por meio do diálogo. Porém, 
tal diálogo se dá na existência, nas 
relações que os homens travam uns 
com os outros. Logo, afirma-se que o 
diálogo é um elemento existencial (que 
ocorre na vida) e que é por meio dele 
que o homem se faz homem. Ou, 
resumindo, a tese existencialista de 
que a existência precede a essência.  
 
Uma questão que fica: o diálogo se 
constitui na existência, mas não seria 
ele mesmo constituinte do que é 
essência no ser humano, ou seja, a sua 
capacidade simbólica, que permite 
recriar o mundo no pensamento-
linguagem, o que permite, por sua vez, 
refletir para melhor agir no mundo? —
malaggi 

[34] Comentário: Dizer a palavra 
verdadeira é a condição existencial 
pela qual os homens transformam o 
mundo, criando, assim, o seu próprio 
mundo, o da cultura, que, ao voltar-se 
para eles como realidade simbolizada, 
forma-os enquanto sujeitos. Logo, dizer 
a palavra verdadeira é a condição sine 
qua noun para a sua humanização. 
Concluindo, privar alguém de dizer esta 
palavra (ou seja, de ser agente da 
reflexão/ação no mundo), é 
desumanizá-lo, e oprimi-lo, é torna-lo 
objeto e negar a vocação ontológica 
dos seres humanos, como seres 
inconclusos, cientes desta inconclusão 
(muitas vezes tal processo é dificultado 
pela imersão do sujeito na realidade 
que condiciona formas de 
pensamentos ingênuas e mágicas, que 
não os permitem objetificar-se e 
reconhecer-se como projeto e 
possibilidade), e em busca de ser mais. 
— malaggi 



○ Assim, o diálogo é o encontro dos homens no mundo, os quais, mediatizados 
por esta realidade, buscam pronunciá-la, ou seja, buscam fazer-se seres de 
práxis. 

○ Assim, o diálogo nunca poderá ser o deposito de ideias de um sujeito 
ao outro, o que caracteriza o ato de extensão ou prescrição; não poderá 
ser também a troca simplista de ideias a serem meramente consumidas 
pelos sujeitos em comunicação; não pode ser também a tentativa de 
realizar a polêmica, ou seja, a busca que os sujeitos sectários fazem ao 
tentar impor a sua visão de mundo a outros sujeitos. 

○ O diálogo tem que ser um ato de criação co-participativo, em que os 
sujeitos comunicativos, superando os status dicotomizantes de 
emissores ou receptores, criam uma rede em comum de significados 
acerca do objeto de conhecimento que os mediatiza, visando assim 
compreendê-lo nos seus elementos constitutivos, ato que já engendra 
em si um processo de ação neste mesmo mundo. O diálogo é assim um 
ato de criação em comunhão. 

 
 
Educação dialógica e diálogo 
 

● Neste subitem o autor destaca seis fundamentos constituintes do diálogo, enquanto 
processo de reflexão e ação pela pronuncia da palavra verdadeira, visando 
transformar o mundo. 

1. Amor pelo mundo e pela humanidade 
■ O diálogo, enquanto ato de criação e recriação, deve-se banhar-se do 

amor que os sujeitos sentem entre si e para com o mundo, na busca 
por serem mais em comunhão. 

■ O ato de amor, na verdade, não sendo um ato sentimentalista ou 
“piegas”, é um ato de coragem, que se verifica praticamente no 
comprometimento com a causa da libertação dos oprimidos, ou seja, a 
transformação da liberdade opressora, que não se dá sem diálogo 

2. Humildade 
■ Se o diálogo é um ato de pronuncia do mundo em comunhão pelos 

homens, não pode ser um ato arrogante, onde um dos sujeitos do 
processo tome a si mesmo como portador da verdade, a quem deva, 
por isso, conduzir os demais sujeitos com suas prescrições. 

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

3. Fé nos homens 
■  A fé nos homens reside na crença do ser humano enquanto sujeito 

com vocação ontológica para ser mais, ou seja, é crer na sua 
capacidade e potencialidades de criação e recriação constante da sua 
realidade, e, com isso, de si mesmos. 

■  Tal fé deve ser um fundamento do diálogo a priori do próprio encontro 
dos homens intencionados a realidade para compreendê-la e 
transformá-la. 

● Porém, ressalta o autor, que a liderança revolucionária (ou o 



professor, poder-se-ia dizer também) deve levar em conta que a 
forma dos sujeitos terem consciência de si e do mundo podem 
estar prejudicados pela situação de opressão (ou, no caso dos 
alunos, por estes ainda não possuírem um contato mais 
sistematizado com a cultura humanamente produzida). 

● Tais situações podem levar a liderança (ou o professor) a crer 
que os homens do povo (ou os alunos) são seres limitados em 
suas capacidades de criação. O que justificaria uma prática 
educativa bancária. 

● Se tal fé na vocação ontológica dos seres humanos como 
sujeitos em busca de ser mais falha, o diálogo impossibilita-se, e 
o processo torna-se no máximo “manipulação adocicadamente 
paternalista”. 

4. Confiança 
■ Por ser uma relação horizontal, onde os argumentos de poder que 

geram o autoritarismo não podem se verificar, o diálogo é em si um 
fomentador confiança mútua entre os sujeitos comunicacionais. 

● Tal confiança, que cresce constantemente pelo testemunho que 
os sujeitos fornecem uns aos outros quanto as suas intenções 
reais e concretas em torno de um dado objetivo, é um 
fundamento que cresce na prática existencial do diálogo, 
instaura-se com ele no processo mesmo da ação condizente 
com a reflexão do mundo realizada em comunhão. 

5. Esperança 
■ Os seres humanos, ao saberem-se inconclusos, movem-se 

eternamente na busca do ser mais, busca de caráter esperançoso, 
portanto.  

■ Tal busca deve sempre primar pela superação da desesperança e o 
fatalismo que podem se abater nos homens quando frente a uma 
situação de opressão que os impossibilita de ter a sua palavra 

■ Assim, se esta busca por “ser mais” se dá no diálogo, ele mesmo é o 
antídoto necessário para que a esperança seja uma constante do 
processo de comunicação verdadeira dos sujeitos visando superar a 
situação opressora alienante em que vivem.  

● Ele mesmo é o antídoto para um “esperar esperançoso” que não 
engendra o movimento de luta necessário a superação de tal 
situação 

6. Pensar verdadeiro 
■ O pensar verdadeiro é um pensar crítico, dialógico, fundado nas 

relações dialéticas entre homens e mundo. 
● Por ser crítico, percebe a realidade como processo em constante 

devir, e não como algo estático. A história, assim, não é pré-
dada, mas construção humana permanente no espaço e no 
tempo. 

○ Postura do sujeito que assim pensa: inserção crítica e 
radical na realidade para compreende-la e transformá-la 
constantemente. 

○ Resultados: humanização permanente dos homens 
■  O pensar ingênuo é um pensar acrítico, fundado na dicotomização 

mundo-homens. 
● Por ser acrítico, percebe a realidade de forma estática e 

mecânica. A história, assim, é um peso pré-dado constituído 
pelas aquisições cumulativas do passado, que resulta num 

[35] Comentário: Indeterminadament
e, no caso do homem do povo, que 
pela situação de opressão constante 
não poderá conseguir ultrapassar a 
barreira necessária para enxergar-se 
como ser criador, ou como um caráter 
temporário no aluno, que coloca, por 
isso mesmo, a necessidade do 
professor como disciplinador bancário 
que irá, pela sua ação, “possibilitar” 
que os discentes sejam, futuramente, 
sujeitos criadores.  — malaggi 



presente considerado intransponível quanto a sua “normalização” 
corrente. 

○ Postura do sujeito que assim pensa: acomodação e 
adaptação a realidade normalizada 

○ Resultado: negação dos homens como seres inconclusos 
em busca de ser mais 

 
 
O diálogo começa na busca do conteúdo programático 
 

● O autor, visando ser coerente com a sua postura educacional pela liberdade, pontua 
que o diálogo funda a relação pedagógica entre educador-educando e educando-
educador desde o momento em que o conteúdo programático do processo educativo 
será definido. 

○ Assim, ao contrário do educador bancário - antidialógico - que leva seu 
programa organizado previamente para ser dissertado ao aluno, o educador-
educando dialógico considera o programa da educação como a “[...] devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que 
este lhe entregou de forma desestruturada”. 

 
● Tal concepção toma por base a prerrogativa de que, para se realizar uma prática 

educativa dialógica (enquanto situação gnosiológica), o educador-educando deve 
conhecer as formas concretas que os educandos-educadores estão sendo no 
mundo.  

○ Ou seja, suas formas de percepção da realidade, seus níveis de consciência 
(mágico-ingênua, crítica), que engendra suas visões de mundo e os 
conhecimentos gerados da relação com esta realidade; 

○ Se investigar as condições reais e objetivas que engendram as concepções de 
mundo e a consciência dos educandos-educadores é central, não é possível 
chegar a este objetivo com uma proposta programática embasada em um 
modelo de homem ideal a ser construído e definido pelo educador-educando;  

■ É necessário, em diálogo com estes homens, desvelar as condições 
objetivas em que estão e a sua “consciência em situação”, visto ser 
este um sujeito histórico 

 
“Esta prática implica, por isto mesmo, em que o acercamento às massas populares se 

faça, não para levar- lhes uma mensagem ‘salvadora’, em forma de conteúdo a ser 
depositado, mas, para, em diálogo com elas, conhecer, não só a objetividade em que 

estão, mas a consciência que tenham desta objetividade; os vários níveis de 
percepção de si mesmos e do mundo em que e com que estão” 

 
● Finalizando tal linha de raciocínio, o autor pontua que tal prática de busca pelo 

conteúdo programático pelo diálogo com as massas é característica da educação 
libertadora, visto que, por ser crítica-criticizante, radical e em busca das condições de 
emancipação dos homens, enxerga que os mesmos somente podem ser mais 
permanentemente quando forem seres-para-si que se constroem nas relações 
sociais da formação social revolucionária.  

○ Ou seja, quando tem direito ao pensar verdadeiro, que engloba o dizer a 
palavra verdadeira, que somente ocorre no diálogo com os outros homens.  

○ Assim, seria uma contradição a tal objetivo desta educação que o início do 
processo educativo tomasse corpo por meio de um instrumento dominador e 
alienador, que é a entrega do programa de determinados sujeitos a outros, o 
que revelaria o se caráter bancário, que seguir-se-ia nas próprias práticas de 

[36] Comentário: “Vós sabeis o que 
eu proclamo à muito tempo: nós temos 
que ensinar as massas exatamente o 
que recebemos dela em confusão”. 
Mao Tsé-Tung —malaggi 

[37] Comentário: Aqui se pode 
pensar no seguinte problema: como 
realizar tal intento na educação 
fundamental e médio. É lícito defender 
que a visão de mundo dos alunos, seus 
conhecimentos de origem espontânea 
decorrente da experiência prática de 
contato com a cultura de uma 
sociedade, seja reconhecido como 
ponto de partida do processo 
educativo, visando a ascensão a 
cultura organizada sistematicamente. 
Porém, acredito que em certos estágios 
da educação, notadamente no ensino 
básico em seus primeiros anos, o aluno 
não tem autonomia intelectual 
necessária para contribuir para tal 
definição; nestes casos, seria prudente 
ter como objetivo de todo o processo 
escolar fundamental e médio uma visão 
de progressivo desenvolvimento da 
autonomia destes alunos para que, 
cada vez mais, participem deste 
processo de maneira ativa e 
aprofundada. Outra questão refere-se 
aos primeiros anos do ensino básico: o 
objetivo principal de tais anos de 
escolarização, pode-se dizer, é o 
domínio da escrita e leitura 
(alfabetização) e matemática. Os 
objetivos e conteúdos de tais 
necessidades educacionais terão como 
ser derivados de um diálogo com os 
alunos? Na educação de jovens e 
adultos é lícito pensar que sim, mas na 
educação básica também o é? — 
malaggi 

[38] Comentário: Na educação de 
crianças, tal conhecimento seria 
provido pelas pesquisas psicológicas? 
Quais autores embasam tais teorias? 
Como é o pensamento infantil? É 
radicalmente oposto ao do adulto? Ou 
configura-se o pensamento do adulto 
como uma continuação 
qualitativamente mais elaborada 
(devido ao percurso maior de contato 
com a cultura organizada) do que a da 
criança? — malaggi 

[39] Comentário: Como conhecer as 
formas de ser e estarem no e com o 
mundo dos homens, sem ser pelo 
diálogo com estes? Resulta óbvio que, 
se é necessário conhecer isto para 
realizar a educação libertadora, tal 
conhecer deve derivar de um diálogo 
com as massas, em que o educador-
educando poderá verificar 
concretamente a realidade de onde tais 
formas de ser e estar derivam... —
malaggi 



narração e dissertação de tais conteúdos. 
 
 
As relações homem-mundo, os temas geradores e o conteúdo programático desta 
educação 
 

● O autor inicia este subitem recordando a questão do conteúdo educativo da ação 
cultural dialógica para a liberdade. Pontua que tais conteúdos devem partir da 
situação existencial do povo, refletir suas aspirações (sem, contudo, deter-se 
somente a elas). 

○ Tais conteúdos visam propor ao povo as suas próprias condições concretas 
em termos problematizadores, desvelando as contradições básicas da 
formação social em que vivem e se formam enquanto homens. 

○ Assim, o encontro da liderança revolucionária ou do político com o povo, 
enquanto educador-educando, deve pautar-se pelo diálogo acerca das visões 
de mundo e formas de conhecer a realidade de ambos os sujeitos do 
processo. 

■  Somente por meio do diálogo a liderança poderá conhecer o sujeito 
oprimido no que se refere a sua situação concreta e consciência, bem 
como poderá encontrar neste um ponto para refletir as suas próprias 
visões de mundo e conhecimentos, criando, assim, em conjunto, o 
conteúdo programático da educação. 

 
● O conteúdo programático da educação como prática de liberdade está contido num 

universo temático, composto por um conjunto de temas geradores, os quais derivam 
da situação concreta dos sujeitos no e com o mundo, ou seja, das relações homem-
mundo. 

○ Assim, deve existir uma metodologia para investigar tais temas, que, por 
coerência a educação visando a liberdade, deve ser dialógica, e incluir tanto o 
educador-educando como o educando-educador no processo 

○ Tal investigação, ao mesmo tempo em que proporciona a apreensão 
progressiva dos temas geradores em sua interação no universo temático, visa 
conscientizar ao mesmo tempo os sujeitos neste processo de busca, pela 
tomada de consciência e desvelamento dos temas em seus componentes 

 
● A partir destas prerrogativas, o autor inicia uma discussão sobre o que é o tema 

gerador e universo temático. Para tanto, visa identificar, primeiramente, de onde 
surgem tais temas. Neste processo, estabelece algumas hipóteses: 

○ Assim, considera inicialmente os temas geradores não enquanto “hipóteses de 
trabalho” do processo de educação pela liberdade, mas sim como 
concretizações da realidade histórico-cultural que são apreendidas na 
experiência existencial e por meio da reflexão crítica sobre elas 

○ Conclui afirmando que tais temas derivam das relações homem-mundo e 
homens-homens 

○ Para refletir sobre tais relações, o autor realiza novamente, mas de maneira 
mais aprofundada, um debate antropológico-filosófico sobre a diferença dos 
homens e dos animais. 

■ Distinção básica: os homens são os únicos seres inconclusos capaz de 
objetivar tanto a sua própria atividade quanto a si mesmos, visando 
refletir sobre tais elementos para transformar a realidade. Assim, são 
seres que se sabem inconclusos, pois possuem uma consciência 
intencionada à. 

● Animais: 

[40] Comentário: “É que a linguagem 
do educador ou do político (e cada vez 
nos convencemos mais de que este há 
de tornar-se também educador no 
sentido mais amplo da expressão) 
tanto quanto a linguagem do povo, não 
existe sem um pensar e ambos, 
linguagem e pensar, sem uma 
realidade a que se encontrem referidos. 
Desta forma, para que haja 
comunicação eficiente entre eles, é 
preciso que educador e político sejam 
capazes de conhecer as condições 
estruturais em que o pensar e a 
linguagem do povo, dialeticamente, se 
constituem.” 
  —malaggi 



○ A atividade do animal no mundo, de transformação da 
mesma, não possui uma significação maior que vá além 
dele mesmo. A mesma seria possível somente se o 
animal pudesse realizar uma simbolização dos processos 
de transformação que realiza no mundo.  

○ Assim, tanto estas transformações quanto a sua atividade 
são uma aderência a ele, visto que as possibilidades de 
agir e transformar são determinados pela sua espécie, e 
por isso o ponto de decisão de seu agir está fora dele 
mesmo. É, portanto, “um ser fechado em si”. 

○ Por não poder refletir sobre a sua atividade, seu 
comportamento é, na verdade, reflexo. Reflexo dos 
estímulos determinados pelo ambiente e que são 
respondidos em ações determinadas pela espécie que o 
animal pertence 

○ Assim, o animal não pode propor-se finalidades, pois 
somente reage a um conjunto estímulos que são possíveis 
de serem respondidos pela sua espécie, e, de tal forma, 
vive imerso no mundo, que é para ele sempre presente, 
pois as dimensões de passado e futuro são a ele 
ausentes. 

○ Portanto, o animal é um ser a-histórico, posto que sua 
atividade não seja uma ação no tempo e no espaço 
enquanto mundo, ou seja, um não-eu que o constitui pelo 
processo ideativo da consciência. O mundo para o animal 
é um suporte, ao qual ele deve adaptar-se. 

○ Portanto, os animais não agem por meio de ações 
decisórias (que exigiria a captação reflexiva dos 
problemas que o mundo lhe coloca). São seres 
determinados, e não possuem liberdade na acepção 
humana do termo (liberdade para construir o seu mundo, 
cultural e histórico, por meio da reflexão e ação sobre o 
mesmo). 

○ Se não age por si mesmo, não pode comprometer-se; se 
não pode comprometer-se, não pode assumir a vida e 
construí-la e, assim, não pode transformar a realidade 
para alongar o seu suporte em outro plano, simbólico, que 
seria o mundo da cultura e da história, que o constituiria 
(“animalizar o seu contorno para animalizar-se”). 

● Homens: 
○ “Os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua 

atividade e do mundo em que estão, ao atuarem em 
função de finalidades que propõem e se propõem, ao 
terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas 
relações com mundo, e com os outros, ao impregnarem o 
mundo de sua presença criadora através da 
transformação que realizam nele, na medida em que dele 
podem separar-se e, separando-se, podem com ele ficar, 
os homens, ao contrário do animal, não somente vivem, 
mas existem, e sua existência é histórica. 

○ Por sua existência ser histórica, o espaço físico natural 
também é um espaço histórico, posto que o homem 
temporaliza tais espaços pela sua criação cultural. 

[41] Comentário: Diz Pierre Furter 
que “[...] a meta não será mais eliminar 
os riscos da temporalidade, agarrando-
se ao espaço garantido, mas 
temporalizar o espaço. O universo não 
se revela a mim (diz ainda Furter) no 
espaço, impondo-me uma presença 
maciça a que só posso me adaptar, 
mas com um campo, um domínio, que 
vai tomando forma na medida de minha 
ação” — malaggi 



○ Assim, diferente do animal, o homem pode transitar pelos 
planos espaço-temporal criados historicamente por ele, e 
seu permanente devir (assim como da história) é marcado 
por uma relação dialética entre condicionamentos 
(socioculturais) e a sua liberdade. 

■ Os homens, na sua existência histórica, podem 
ultrapassar em conjunto com outros sujeitos o que 
o autor denomina as situações-limites. 

● Situações-limites: dimensões concretas e 
históricas que ocorrem numa dada realidade 
(formação social), que impõem barreiras a 
sua práxis caracterizante da sua vocação 
ontológica de ser mais. 

● Ao perceberem tais situações, que os 
impedem de serem mais, as mesmas 
transformam-se em percebidos destacados, 
sobre os quais os sujeitos incidem ações 
visando a sua superação, as ações-limites. 

● Tais ações-limites, possíveis quando a 
percepção crítica se instaura como 
consciência qualitativamente superior na 
análise da relação homem-mundo, geram o 
contexto de esperança e motivação que 
engendra o impulso para a luta pela 
transformação da realidade 

● Assim, as ações-limites derivam de e devem 
voltar-se para a transformação da realidade 
concreta e objetiva em um determinado 
aspecto que limita o homem de ser mais, 
num movimento continuo onde tais ações 
engendram novas situações-limites, que 
pressupõem novas ações... 

○ Por fim, o autor frisa que no viver do 
animal não existem situações-limites 
(posto que os mesmos não podem 
objetificar a realidade e exercer uma 
ação-reflexão sobre a mesma e sobre 
si mesmos, sua situação-limite é o 
próprio suporte em sua dimensão 
natural) e, consequentemente atos-
limites (posto que não possuem o 
centro de decisão da sua atividade 
em si mesmos, sua atividade é uma 
resposta reflexa a uma necessidade 
física, que não permite ação 
transformadora. O produto de sua 
atividade pertence diretamente a seu 
corpo, não desprende-se dele) 

 
 

“A diferença entre os dois, entre o animal, de cuja atividade, porque não constitui 
“atos-limites”, não resulta uma produção mais além de si e os homens que, a través 
de sua ação sobre o mundo, criam o domínio da cultura e da história, está em que 



somente estes são seres da práxis. Somente estes são práxis. Práxis que, sendo 
reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de 

conhecimento reflexivo e criação. Com efeito, enquanto a atividade animal, realizada 
sem práxis, não implica em criação, a transformação exercida pelos homens a 

implica”. 
 
 

● Destas ideias antropológicas sobre o homem, e tendo como premissa o fato de que 
somente o homem, por ser um “animal simbólico”, é capaz de tridimensionalizar o 
tempo que se estende aos espaços então históricos por ele criados, o autor chega a 
ideia de que a história humana, em permanente devir, se concretiza em unidades 
epocais 

○ Unidades epocais: caracterizadas pelos conjuntos de ideias, concepções, 
esperanças, dúvidas, valores, desafios, em interação dialética com seus 
contrários, em busca de plenitude. 

■ As unidades epocais não são departamento estanques e 
incomunicáveis no tempo, em que os homens encontram-se fechado. 
Sua razão de ser está caracterizada por uma condição essencial da 
história, a continuidade; ou seja, as unidades epocais comunicam-se e 
influenciam-se mutuamente. 

○ Das representações concretas destas ideias, valores, esperanças, como 
também os obstáculos ao ser mais dos homens (e as suas desesperanças) 
constituem-se os temas de uma unidade epocal. 

■ “Estes, não somente implicam em outros que são seus contrários, às 
vezes antagônicos, mas também indicam tarefas a ser realizadas e 
cumpridas [as ‘ações-limites’ de que fala o autor]. Desta forma, não há, 
como surpreender os temas históricos isolados, soltos, desconectados, 
coisificados, parados, mas em relação dialética com outros, seus 
opostos. Como também não há outro lugar para encontrá-los que não 
seja nas relações homens-mundo [ou seja, pelo homem ser um sujeito 
de práxis, que transforma o mundo para humanizar-se, cria, neste 
processo, o mundo da cultura, ou seja, os valores, ideais, 
conhecimentos, esperanças de que fala o autor como sendo os temas 
geradores]. O conjunto dos temas em interação constitui o ‘universo 
temático’ da época.” 

■ Tais ideias, ou concepções, ou dúvidas, são temas geradores de um 
universo temático de uma unidade epocal quando se constituem 
concretamente em permanente interação com situações-limites, os 
quais necessitam, para a superação de suas contradições internas, a 
realização de atos-limites.  

● Ou seja, o autor sugere que um tema gerador é uma 
representação de fatos concretos de uma contradição presente 
na realidade objetiva de uma época, a qual coloca um desafio 
aos homens para a sua superação, visto que esta contradição 
impede a realização da sua humanização, da sua vocação 
ontológica de “ser mais”. 

 
○ A percepção dos homens da composição dos temas geradores, em relação 

com as situações-limites, depende das suas capacidades críticas de refletir e 
agir sobre a realidade. Assim: 

■ Se sua percepção é ingênua, os temas geradores não se apresentam a 
eles, mas sim somente as situações-limites, que lhes aparece como 
algo determinado e imutável, cabendo somente como forma de “ação” a 

[42] Comentário: “A expressão 
práxis refere-se, em geral, a ação, a 
atividade, e, no sentido que lhe atribui 
Marx, à atividade livre, universal, 
criativa e auto-criativa, por meio da 
qual o homem cria (faz, produz), e 
transforma (conforma) seu mundo 
humano e histórico e a si mesmo; 
atividade específica ao homem, que o 
torna basicamente diferente de todos 
os outros seres. Neste sentido, o 
homem pode ser considerado como um 
ser da práxis, entendida a expressão 
como o conceito central do marxismo, e 
este como a ‘filosofia’ (ou melhor, o 
‘pensamento’) da ‘práxis’.” (Dicionário 
do Pensamento Marxista, p. 292) 
 
Diferente dos animais, somente os 
seres humanos, são seres de práxis, 
no sentido proposto por Marx para tal 
conceito, o qual é apropriado por 
Freire. Ou seja, “[...] a atividade 
consciente, livre, [...] caráter da espécie 
do ser humano”,  sendo que “[...] a 
construção prática de um mundo 
objetivo, o trabalho, que se exerce 
sobre a natureza inorgânica, é a 
confirmação do homem como um ser 
de espécie consciente”. (Manuscritos 
Econômicos-Filosóficos, “Trabalho 
alienado”). 
 
Vale ressaltar que, segundo Bottomore 
(no Dicionário do Pensamento 
Marxista), posteriormente, na Ideologia 
Alemã, Marx diferencia completamente 
trabalho de práxis - processo não 
realizado completamente nos 
Manuscritos, visto que Marx aplica os 
termos muitas vezes como sinônimos. 
Assim, o trabalho é uma forma auto-
alienada da atividade produtiva 
humana, e deve ser abolida; e a práxis 
passa agora a ser chamada de auto-
atividade, a forma não-alienada de 
atividade humana. Tal conceito 
permanece até o fim da sua obra, no 
Capital. 
 
— malaggi 



adaptação. 
■ Se sua percepção é crítica, os homens conseguem transcender as 

situações-limites e enxergar, além delas, um inédito viável. Da 
percepção crítica e concreta deste inédito é possível desvelar então um 
tema gerador, que não mais se coloca como realidade dada, mas como 
possibilidade histórica. 

■ Sintetizando tais colocações, o autor coloca a percepção e ação tanto 
de opressores e oprimidos frente aos temas geradores e as situações-
limites. 

 
 
“Em síntese, as ‘situações-limites’ implicam na existência daqueles a quem direta ou 

indiretamente ‘servem’ e daqueles a quem ‘negam’ e ‘freiam’. 
A tendência então, dos primeiros, é vislumbrar no inédito viável, ainda como inédito 

viável, uma ‘situação-limite’ ameaçadora que, por isto mesmo, precisa não 
concretizar- se. Dai que atuem no sentido de manterem a ‘situação- limite’ que lhes é 

favorável. 
Desta forma, se impõe à ação libertadora, que é histórica, sobre um contexto, também 

histórico, a exigência de que esteja em relação de correspondência, não só com os 
‘temas geradores’, mas com a percepção que deles estejam tendo os homens”. 

 
● Tomando como premissa tais considerações, o autor pontua que tal ação pela 

liberdade não pode prescindir de um processo de investigação da temática 
significativa (universos temático) constituinte de determinada sociedade. Para 
tal, considera os temas geradores em relação uns com os outros e com as 
unidades epocais da seguinte forma: 

○ Os temas geradores localizam-se em círculos concêntricos, que partem 
do mais geral ao mais particular. 

○ A unidade epocal de maior nível de abstração pode conter unidades de 
menor nível de abrangência: continentais, regionais, nacionais e 
subunidades nacionais. 

○ Para o autor, existe na unidade epocal em que vivemos, que ele 
denomina nossa época, um tema fundamental que perpassa a todas as 
outras unidades e subunidades: o da libertação, e o seu antagônico, a 
dominação 

● Assim, os temas geradores derivados deste aspecto mais amplo 
e central, e as situações-limites envoltas neles, podem se 
encontrar localizados nestas unidades e subunidades. Assim: 

○ Um tema gerador pode estar localizado em unidades 
continentais ou regionais distintas, que possuem 
similitudes históricas em seu processo de formação e 
desenvolvimento. 

■  Ex: O subdesenvolvimento é uma situação-limite 
que impedem os homens de ser mais nos países 
do denominado “Terceiro Mundo”, os quais se 
localizam em continentes separados. Assim, por 
exemplo, tanto Brasil, como Ângola, como a Bolívia 
são países que, por terem sido colonizados e 
formados neste espírito colonial, necessitam lutar 
pelo seu desenvolvimento livre e autônomo, o que 

[43] Comentário: Dimensão política 
do diálogo encontra aqui uma base de 
caráter antropológica que marca a 
nossa época — malaggi 



passa pela discussão dos temas da dependência 
econômica, cultural e social para com os países do 
denominado “Primeiro Mundo” 

○ Um tema gerador pode estar localizado em apenas uma 
unidade regional ou subcontinental  

■ Por exemplo, os problemas e situações-limites 
referentes aos países colonizados pela Espanha - 
com seus problemas históricos singulares (ou a 
América Latina como um todo). 

○ Um tema gerador pode localizar-se em um círculo ainda 
mais restrito, dentro de uma mesma sociedade, uma 
unidade nacional; e, ainda num âmbito mais restritos, 
dentro de áreas e subáreas diversas, mas que mantêm 
uma relação com unidade nacional. São as subunidades 
epocais nacionais 

■ Por exemplo, os problemas e situações-limites do 
Brasil, e, de maneira mais específica, os da região 
norte do país. 

 
 
 

 
 

Exemplo de Temas Geradores 
 
 
 
 
 



A investigação dos temas geradores e a sua metodologia 
 

● Introduzindo a investigação temática do processo de ação cultural pela liberdade, o 
autor pontua a questão da percepção das consciências dominadas das situações-
limites, residindo neste contexto a problemática entre percepção globalizada e 
fragmentada (parcial) 

○ Para a consciência oprimido ainda imersa na realidade opressora, seu pensar 
ingênuo a leva a captar esta em pedaços fragmentados, não reconhecendo 
assim a interação que os constituiriam em uma totalidade. Nestes termos, a 
totalidade não se apresenta como um todo articulado, mas sim como algo 
difuso e até mesmo inacessível. 

○ Para a consciência oprimida em emersão, ou para a consciência já crítica, o 
processo de captação da realidade é o oposto: parte da compreensão da 
totalidade em suas partes em interação, podendo, assim, isolar (cindir) as 
parcialidades do contexto, o que habilita a efetivação de um processo de ação 
e reflexão sobre esta cisão, a qual iluminará a totalidade analisa 
posteriormente. 

■ Tal processo de análise crítica da totalidade-parcialidade possibilita 
novas formas de postura frente as situações-limites: as mesmas 
permitem agora vislumbrar os inéditos viáveis além delas, visto que a 
razão para tais situações é identificada como sendo histórico-cultural e, 
assim, em devir constante e passíveis de serem modificadas 

■ Concluindo, o autor pontua que a metodologia de descoberta dos temas 
geradores no seu universo temático é conscientizadora, posto que “[...] 
além de nos possibilitar sua apreensão [dos temas], insere ou começa a 
inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo”. 

 
● Coloco o autor que na investigação das temáticas da totalidade, pode ocorrer que 

esta realidade se apresente ao sujeito como algo inacessível. 
○ Para equacionar tal problema, a investigação deve pressupor de técnicas de 

abstração dos elementos centrais e em processo de interação que 
caracterizam uma situação concreta em sua totalidade, onde repousa os 
temas geradores e situações-limites. Tal processo o autor chama de 
codificação. 

○ Como continuidade do processo, existe o momento em que é realizada a 
análise crítica da situação codificada em seus elementos constitutivos em 
interação (cisão ou descrição da situação), onde se realiza o movimento de 
volta do abstrato para o concreto, bem como das partes ao todo e a volta 
deste as partes em interação. Tal processo o autor chama de descodificação 

○ Tais processos permitem, se bem realizados, superar o processo de abstração 
inicial, inserir os sujeitos na dialética totalidade-parcialidade, os habilitando a 
pensar criticamente e superar a realidade outra hora espessa e difusa 

○ Finaliza o autor que é durante este processo de descodificação que os 
homens irão exteriorizar as suas formas de percepção do mundo, sua 
consciência ingênua ou crítica, suas formas de encarar e agir na realidade 
fatalistas ou protagonistas, sua compreensão estática ou dinâmica da 
realidade histórica.  

■  Nestas expressões do povo encontram-se, por fim, os próprios temas 
geradores envolvidos, hora escancarados, hora mais velados. 

 
● A partir destas considerações, o autor coloca a questão de que os temas geradores 

nascem das relações homem-mundo, e como seres humanos, investigar tais temas é 
investigar sua práxis, suas formas de pensar e atuar no mundo. Disto, extrai algumas 

[44] Comentário: Aqui existe um 
ponto interessante de discussão sobre 
os conteúdos na educação tradicional e 
a sua abstração em elementos 
retirados das áreas do conhecimento 
sistematizado, científicas ou filosóficas. 
O autor parece conseguir superar, pela 
dialética entre concreto-abstrato, o 
caráter excessivamente abstrato que 
tais conteúdos são apresentados aos 
alunos. Se compreendermos esta 
relação dialética, veremos que os 
conteúdos devem estar inicialmente 
codificados abstratamente, mais devem 
posteriormente voltar-se para a 
realidade concreta de onde surgiram, 
para que façam sentido aos alunos, e 
não residam somente em um plano 
intelectualista e idealista, como se 
fossem separados do mundo (crítica ao 
intelectualismo de Herbart). — malaggi 



conclusões: 
○ Se a investigação de temática visa desvelar os temas envolvidos na práxis do 

povo (ou dos discentes), e também da liderança (ou dos docentes), ambos 
devem ser sujeitos do processo, através do dialogo. Isto por que: 

■ Somente dialogando é possível conhecer as formas de pensar e atuar 
dos sujeitos. Por mais que uma investigação que se realize sem este 
encontro dos sujeitos por diálogo possa conhecer alguns dos aspectos 
do universo temático, seria este desvelar deficiente quanto a sua 
concretude, que se acha nas relações dos homens com o mundo. 

■ E, mais importante ainda, se a opção da investigação é, desde o início 
da ação cultural, inserir os sujeitos no processo para que se criticizem, 
a própria investigação deve ser fonte de busca crítica para os sujeitos, 
para a tomada de consciência de si enquanto sujeitos e da realidade 
em suas partes em interação que geram a totalidade. 

■ Neste caso, não se deve achar que os temas geradores, repete o autor, 
existem em uma pureza original e idealizada, mas são, sim dimensões 
concretas da realidade, são referidos a fatos concretos e em interação 
com as formas de percepção dos homens destes fatos.  

● Por isso, não se deve temer um surgimento de “impurezas” na 
investigação, visto que seu objetivo é mesmo desvelar a práxis 
dos homens com a realidade que os cerca. 

● Assim, durante a investigação, e nos processos educativos que 
se dão no decorrer dela, o que deve ser feito pelos 
investigadores, em comunhão, é a análise de como se dava esta 
práxis (ou a ausência dela) pelos sujeitos nos momentos iniciais, 
e de como a mesma evolui ou não, e porque tais processos 
ocorreram ou deixaram de ocorrer. 

 
 

“A investigação temática se faz, assim, um esforço comum de consciência da 
realidade e de autoconsciência, que a inscreve como ponto de partida do processo 

educativo, ou da ação cultural de caráter libertador.” 
 
 
A significação conscientizadora da investigação dos temas geradores. Os vários 
momentos da investigação 
 

● Com base nas posições relatadas anteriormente, o autor pontua que a investigação 
temática, por necessitar a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo 
(professor-aluno, liderança-povo), tem de basear-se na reciprocidade da ação, ou 
seja, na possibilidade de protagonismo para todos os sujeitos investigadores. 

○ Tal processo permite a busca pela inserção crítica, pela superação das visões 
focalistas da realidade; pressupõe, por outro lado, uma problematização 
constante dos temas, o desvendamento de suas conexões internas e 
externas, o desvelar dos seus condicionantes históricos 

 
“Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo, se não penso. Mas, 
não penso autenticamente se os outros também não pensam. Simplesmente, não 

posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. A investigação 
do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu 
pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar, na ação, 
que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir idéias, mas 

no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação.” 



 
● Assim, só a partir do momento em que os homens encarem a si mesmos como 

indivíduos que estão em situação (ou seja, como indivíduos enraizados em condições 
de espaço-tempo que são, assim como a si mesmos, cambiantes, em permanente 
devir) é que surgem as condições para que o seu pensar torne-se crítico, para que se 
engajem,  possibilitando a passagem da imersão (“naturalização” da historicidade dos 
homens em suas consciências) para a emersão (processo de tomada de consciência 
da historicidade), que torna-se, posteriormente, inserção (a consciência histórica) 

● A investigação temática torna-se assim o momento inicial do processo de ação 
cultural dialógica, no qual educador-educando e educando-educador buscam em 
comunhão compreender a si mesmos e ao seu entorno, para melhor agir na 
realidade. 

○ E, assim, os temas recolhidos na investigação, são devolvidos ao povo de 
maneira estruturada e conectada, para que sua ad-miração incida sobre 
aspectos que constituem situações-limites da sua própria realidade concreta. 

 
● A partir destas considerações iniciais, o autor realiza uma descrição detalhada da 

metodologia a ser utilizada no processo de investigação da temática significativa. Tal 
metodologia compreende quatro macro-etapas, sendo que, no interior destas, 
residem diversos sub-processos ou sub-ações, que acabam por conformar tais 
etapas. 

○ Aproximação inicial dos investigadores na área onde será realizada a ação 
cultural.  

■ Explicitação dos objetivos de tal ação para o povo;  
■ Seleção dos investigadores-auxiliares derivados do povo;  
■ Observação dialógica inicial e registro das relações homens-mundo 

desta área (observar a “codificação” ao vivo de tais relações, e realizar 
a descodificação desta na dinâmica dialética da totalidade-
parcialidade);  

■ Reunião de discussão dos registros efetivados por cada investigador - 
profissionais e auxiliares do povo -, constituindo segundo momento de 
descodificação (re-ad-mirar na ad-miração descodificadora do outro);  

■ Realização de outras reuniões de discussão da realidade concreta e 
das relações homem-mundo da área, aclaradas na sua dinâmica 
totalidade-parcialidade pelos processos de descodificação realizados 
progressivamente nas reuniões anteriores;  

■ Com base nestas reuniões, busca inicial dos núcleos centrais das 
contradições principais e secundárias que estão envolvidas nas 
relações homem-mundo da área, ou seja, os temas geradores. 

○ Elaboração das codificações, a partir das contradições encontradas na 
primeira fase, visando servir a investigação da temática significativa.  

■ Tais codificações devem levar em conta certos aspectos, tais como:  
● Representar situações concretas e relativas aos sujeitos do 

povo;  
● O núcleo temático não deve aparecer muito explícito ou muito 

enigmático;  
● As codificações devem funcionar como leques temáticos que se 

estendem dialeticamente em direção a outros temas geradores;  
● As codificações devem representar uma totalidade objetiva, onde 

seus elementos se encontrem em interação uns com os outros; 
as codificações devem ser “inclusivas” de outras codificações 
que constituem o sistema de contradição da área de estudo, 
como realidade que se dialetizam e se iluminam mutuamente;  

[45] Comentário: Devido ao grande 
detalhamento que Freire faz destes 
sub-processos - de onde derivam, 
quais suas bases, suas conexões com 
a ação cultural libertadora -, neste 
resumo colocarei uma descrição 
sucinta dos processos de cada etapa, e 
remeto a leitura do texto integral no 
livro do autor, nas páginas ???-???. — 
malaggi 



● Devem buscar propiciar aos sujeitos do povo um processo 
organizado de análise e síntese, e assim, pode valer-se da 
técnica de codificação essencial e auxiliares. 

○ Composição na área de estudo dos “círculos de investigação temática” 
(instituição onde se processam os diálogos descodificadores das situações 
codificadas na etapa anterior, visando a composição da temática significativa; 
encontram-se presentes nestes círculos investigadores profissionais - 
coordenadores, psicólogo e sociólogo -, investigadores auxiliares, e todos os 
moradores da área de estudo em questão);  

■ Diálogo e problematização constante das descodificações efetivadas 
pelo povo neste processo, onde serão expostas em formas de 
reflexões, respostas, dúvidas, anseios, medos e esperanças as visões 
de mundo e percepções da realidade dos sujeitos do povo, ou seja, a 
forma de ser de seu pensar e agir na realidade desvelará sua 
consciência imersa, emersa ou crítica da realidade;  

■ Gravação de todos os diálogos efetivados nos círculos de investigação 
temática;  

■ Análise dos diálogos pela equipe interdisciplinar de investigação 
temática, composta pelos investigadores profissionais, auxiliares do 
povo, e alguns representantes do povo que participaram dos diálogos 
descodificadores (visando serem pontos de retificação e ratificação da 
percepção que os investigadores tiveram sobre as formas de percepção 
do povo, extrojetadas pelos diálogos problematizadores). 

○ Início dos estudos sistemáticos e interdisciplinares dos achados resultantes 
dos diálogos descodificadores e da sua primeira análise efetivada pelos 
investigadores profissionais, do povo e representantes do povo, visando 
compor o conteúdo programático final da ação cultural pela liberdade.  

■ Assim, tem-se:  
● Definição dos temas explícitos e implícitos nos diálogos;  
● Classificação interdisciplinar dos temas num quadro geral de 

áreas do conhecimento científico e filosófico;  
● Efetivação e apresentação à equipe interdisciplinar, por cada 

especialista do grupo de investigação, a partir do seu campo de 
estudos, de um projeto de redução dos temas selecionados para 
comporem o conteúdo programático; 

● Discussão das reduções de cada especialista, as quais poderão 
compor um documento-redução unificado que comporte as 
sugestões integradas das áreas do conhecimento referentes a 
um tema gerador, e/ou, ainda, um ensaio que sirva (junto com 
referencias bibliográficas) de aporte para os educadores-
educandos que realizarão os debates nos círculos de cultura. 

● Com as subunidades e unidades programáticas delimitadas a 
partir da redução, em suas inter-relações internas e externas, 
deve-se realizar a codificação dos temas conforme as suas 
especificidades (dependendo dos sujeitos do povo com que 
serão feitos os diálogos, das especificidades do tema em si, da 
interconexão presente na codificação de um tema com outros 
temas que compõem alguma parcialidade da totalidade 
investigada, etc.). 

● Confecção do material didático que servirá de base para os 
diálogos problematizadores a serem efetivados nos círculos de 
cultura.  

○ Tais materiais (fotografias, slides, cartazes, textos de 

[46] Comentário: Busca inicial pelos 
núcleos fundamentais do tema, 
dispondo-os em uma sequência entre 
si que conformem sub-unidades de 
aprendizagem, as quais darão a visão 
geral do tema agora reduzido. Tais 
sub-unidades de aprendizagem, em 
interação com outras demais derivadas 
de temáticas diversas e que possui 
relação com esta, vão compondo 
unidades de aprendizagem, e estas, 
em interação, a totalidade maior do 
conteúdo programático, que refere-se, 
no seu nível maior de generalização, à 
realidade concreta em sua amplitude.  
 
“Se encaramos o programa em sua 
extensão, observamos que ele é uma 
totalidade cuja autonomia se encontra 
nas inter-relações de suas unidades 
que são, também, em si, totalidades, 
ao mesmo tempo em que são 
parcialidades da totalidade maior. 
Os temas, sendo em si totalidades, 
também são parcialidades que, em 
interação, constituem as unidades 
temáticas da totalidade programática. 
Na ‘redução’ temática, que é a 
operação de ‘cisão’ dos temas 
enquanto totalidades se buscam seus 
núcleos fundamentais, que são as suas 
parcialidades. Desta forma, ‘reduzir’ um 
tema é cindi-lo em suas partes para, 
voltando-se a ele como totalidade, 
melhor conhecê-lo. Na ‘codificação’ se 
procura re-totalizar o tema cindido, na 
representação de situações 
existenciais. Na ‘descodificação’, os 
indivíduos, cindindo a codificação como 
totalidade, apreendem o tema ou os 
temas nela implícitos ou a ela referidos. ... [1]

[47] Comentário: “Neste esforço de 
‘redução’ da temática significativa, a 
equipe reconhecerá a necessidade de 
colocar alguns temas fundamentais 
que, não obstante, não foram sugeridos 
pelo povo, quando da investigação. 
A introdução destes temas, de 
necessidade comprovada, 
corresponde, inclusive, à dialogicidade 
da educação, de que tanto temos 
falado. Se a programação educativa é 
dialógica, isto significa o direito que 
também têm os educadores-educandos 
de participar dela, incluindo temas não 
sugeridos. A estes, por sua função, 
chamamos ‘temas dobradiça’. Como 
tais, ora facilitam a compreensão entre 
dois temas no conjunto da unidade 
programática, preenchendo um 
possível vazio entre ambos, ora 
contêm, em si, as relações a serem 
percebidas entre o conteúdo geral da 
programação e a visão do mundo que 
esteja tendo o povo. Daí que um destes 
temas possa encontrar-se no ‘rosto’ de 
unidades temáticas.” 
 
Ou seja, o educador na educação 
dialógica deve também ter a opção de 
inserir temas de investigação que ache 
necessário a conscientização do 
educando-educador, e que não fora 
sequer sugerido por este (pelo motivo 
que o mesmo sequer seja, para o 
discente, uma visão de fundo, resultado 
de sua imersão na realidade - no caso 
do povo -, ou das suas formas ainda 
não sistematizadas de contato com as 
áreas do saber - no caso dos alunos da 
educação básica). Assim, o professor ... [2]



leitura derivados de jornais, revistas, livros, ensaios dos 
especialistas, etc.) são auxiliares da codificação de um ou 
mais temas geradores, porém, no passo mesmo em que é 
incidência de um processo de descodificação, comportam-
se também como codificações na extensão dos debates 
problematizadores em todas as suas possibilidades 
dialógicas. 

 
“Preparado todo este material, a que se juntariam pré-livros sobre toda esta temática, 
estará a equipe de educadores apta a devolvê-la ao povo, sistematizada e ampliada. 

Temática que, sendo dele, volta agora a ele, como problemas a serem decifrados, 
jamais como conteúdos a serem depositados. O primeiro trabalho dos educadores de 
base será a apresentação do programa geral da campanha a iniciar-se. Programa em 

que o povo se encontrará, de que não se sentirá estranho, pois que dele saiu. 
Fundados na própria dialogicidade da educação, os educadores explicarão a 

presença, no programa, dos ‘temas dobradiça’ e de sua significação.” 
 

● Concluindo o capítulo, o autor coloca a questão da possibilidade do desenvolvimento 
de tal metodologia de investigação da temática significativa quando os recursos 
disponíveis (tempo, humanos, etc.) não permitem seu cumprimento nos termos 
propostos. 

○ Coloca o autor que mesmo assim é possível iniciar um trabalho de ação 
cultural libertadora, desde que se possua um mínimo de conhecimento da 
realidade, e, a partir deste, os educadores-educandos delimitam temas 
básicos que funcionam como “codificações de investigação” (ou seja, 
deduziriam alguns temas da realidade a ser analisada visando dar início ao 
processo, que seguirá logo em seguida tendo a marca dialógica) 

■ Um destes temas iniciais que os investigadores podem propor gira 
acerca do conceito antropológico de cultura, sendo que através da 
discussão deste em seus diversos núcleos constitutivos possíveis, 
acredita o autor que diversas temáticas subjacentes a área a ser 
pesquisada podem ser desveladas 

○ Além disso, pontua o autor que os investigadores podem propor diretamente 
aos sujeitos do povo da área investigadas que se refiram a problemas ou 
temas que se poderia ser discutido no círculo de cultura, que julgam 
importantes para as suas vidas, para a vida da comunidade, do país. 

■ E, assim, problematizando as colocações iniciais dos sujeitos, e todas 
as demais consequentes do dialogo que se instaura, poderão os 
investigadores desvelar uma série de temas geradores que estão 
latentes nas falas dos sujeitos. 

 
“O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não ‘bancária’, é 

que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo 
o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, 

nas suas sugestões e nas de seus companheiros. 
  

Porque esta visão da educação parte da convicção de que não pode sequer 
presentear o seu programa, mas tem de buscá-lo dialogicamente com o povo, é que 
se inscreve como uma introdução à pedagogia do oprimido, de cuja elaboração deve 

ele participar.” 
 
 
 

[48] Comentário: E se desvelam 
porque, segundo o autor, tal discussão 
do conceito de cultura possui a 
característica de fazer com que os 
sujeitos do povo expressem sua forma 
de refletir e agir no mundo, sua práxis 
(ou a ausência dela). Mostra, portanto, 
sua forma atual de ser “humano”, suas 
formas de percepção da realidade, 
suas ações frente aos desafios que a 
mesma impõem. —malaggi 



 
4. A teoria da ação antidialógica 
 

● O autor inicia o capítulo colocando como objetivo a análise das matrizes subjacentes 
as teorias da ação cultural: a antidialógica e a dialógica 

○ Para isso, inicia retomando a tese de que os homens são os únicos sujeitos da 
práxis, do trabalho no sentido humano, que é ação e reflexão na e com a 
realidade objetiva. Tal práxis, o autor nomeia também de quefazer (logo, 
quefazer = reflexão e ação = práxis). 

○ Assim, retomando a afirmação de Lênin, de que não existe movimento 
revolucionário sem teoria revolucionária que o ilumine, o autor advoga pela 
necessidade de desvelar os elementos centrais das teorias da ação cultural, 
que o mesmo preconiza como sendo um processo central da transformação 
das estruturas sociais em uma dada formação social. 

● Assim, a partir disso, o autor propõem que o processo de libertação dos homens, que 
é a revolução em si, não pode dar-se sem a ação e reflexão de todos os sujeitos 
participantes da luta por “seres mais”, sejam eles homens do povo, lideranças 
revolucionárias, opressores que aderiram a causa da libertação.  

○ Se assim fosse, ou seja, se as lideranças visassem fazer a revolução pelo 
povo, e não com o povo, tal revolução seria uma farsa, pois não permitiria aos 
homens do povo dizer a palavra verdadeira, ou seja, a palavra que transforma 
o mundo ao pronunciá-la, e por isso mesmo é práxis, ação e reflexão num 
quefazer inseparáveis. A pronúncia da palavra que, portanto, possibilita aos 
sujeitos efetivamente buscarem seguir a sua vocação ontológica de serem 
sujeitos em processo de ser mais 

○ Assim, o autor frisa que pode haver duas práxis “atuando” na sociedade 
dividida pela contradição oprimido-opressores: a práxis revolucionária e a 
práxis dominante. 

■ Na práxis revolucionária, não existe dicotomia entre ação-reflexão e as 
suas possibilidades para ambos os sujeitos do processo, povo e 
liderança. Assim, os métodos de depósito de conteúdos revolucionários, 
a condução, a propaganda e a prescrição, típicos instrumentos de 
dominação, são rechaçados e radicalmente substituídos pelo diálogo 
problematizador. 

● Assim, coloca o autor que, se a liderança revolucionária atua de 
forma antidialógica com as massas, pode até levá-las para 
alguma transformação da sociedade, porém que esta não é 
revolução verdadeira, visto que a revolução é, além da 
transformação das estruturas-bases da sociedade, o processo 
onde os homens libertam-se em processo. 

● Tal revolução falsa, não levando os sujeitos do povo ao poder 
por meio da sua participação crítica no processo revolucionário, 
corre inclusive o risco de tornar-se burocratizada, sectária em 
seus processos, bem como desvelar formas de revolução 
particular de grupos de pessoas que antes se sentiam oprimidas, 
e agora desejam oprimir. 

■ Na práxis dominantes, as elites, visando manter o status quo da 
sociedade em questão, negam ao povo as possibilidades para que 
estes tenham direito a dizer a sua palavra, a pronunciar o mundo para 
transformá-lo. Assim, sua ação e reflexão é necrófila, visa a morte em 
vida dos sujeitos do povo, negados em sua condição mesma de sujeitos 
criativos, transformadores, ad-miradores do mundo. Seu quefazer, 
separado do povo, somente é possível pela via antidialógica. 



● Por sua vez, se os sujeitos opressores atuam de forma dialógica, 
estão estes ou em equívoco com suas próprias visões de mundo 
e objetivos (e, assim, correm risco de manter a própria situação 
concreta que alimenta a necessidade de sua existência enquanto 
opressores), ou já não são mais opressores, mas sim sujeitos em 
simpatia com a causa da libertação dos oprimidos. 

 
● Assim, o autor recoloca a ideia de que a revolução autêntica pressupõe, como 

característica fundamental, o diálogo com as massas, tendo a realidade concreta 
como mediatizadora de tal diálogo.  

○ A revolução, se é vista como libertação dos homens em processo, e se tal 
libertação é justamente propiciar aos homens as condições para que ajam e 
reflitam sobre a realidade, visando formar-se homens na comunhão com os 
demais sujeitos da sua espécie, não pode impedir que os sujeitos sejam 
transformados em “coisas” para outros homens, que atuam e refletem sobre 
as massas, mas não com as massas. 

■ “Este diálogo, como exigência radical da revolução, e responde a outra 
exigência radical – a dos homens como seres que não podem ser fora 
da comunicação, pois que são comunicação. Obstaculizar comunicação 
é transformá-los em quase ‘coisa’ e isto é tarefa e objetivo dos 
opressores, não do revolucionários.” 

 
“Se, na educação como situação gnosiológica, o ato cognoscente do sujeito 

educador (também educando) sobre o objeto cognoscível, não morre, ou nele se 
esgota, porque, dialogicamente, se estende a outros sujeitos cognoscentes, de tal 

maneira que o objeto cognoscível se faz mediador da cognoscibilidade dos dois, na 
teoria da ação revolucionária se dá o mesmo. Isto é, a liderança tem, nos oprimidos, 

sujeitos também da ação libertadora e, na realidade, a mediação da ação 
transformadora de ambos. Nesta teoria da ação, exatamente porque é revolucionária, 
não é possível falar nem em ator, no singular, nem apenas em atores, no plural, mas 

em atores em intersubjetividade, em intercomunicação. 
  
Negá-la, no processo revolucionário, evitando, por isto mesmo, o diálogo com o povo 

em nome da necessidade de ‘organizá-lo’, de fortalecer o poder revolucionário, de 
assegurar uma frente coesa é, no fundo, temer a liberdade. É temer o próprio povo ou 
não crer nele. Mas, ao se descrer do povo, ao temê-lo, a revolução perde sua razão de 

ser. É que ela nem pode ser feita para o povo pela liderança, nem por ele, para ela, 
mas por ambos, numa solidariedade que não pode ser quebrada. E esta solidariedade 

somente nasce no testemunho que a liderança dá a ele, no encontro humilde, 
amoroso e corajoso com ele”. 

 
● Após estas colocações sobre o diálogo, volta o autor a dissertar sobre o problema de 

que tal posição sua pode ser considerada como composta de um idealismo 
subjetivista. 

○ Afirma inicialmente o autor seu conceito de diálogo, como sendo o encontro 
dos homens no mundo para transformá-lo. 

○ Coloca que “Não há nada, contudo, de mais concreto e real do que os homens 
no mundo e com o mundo. Os homens com os homens, enquanto classes que 
oprimidas e classes oprimidas”. 

○ Recolocando o papel da liderança revolucionária no enfrentamento da 
situação concreta de opressão em comunhão com as massas, visando sempre 
a transformação desta situação que gera a opressão, o autor afirma que as 
críticas as suas posições como sendo idealistas derivam de pessoas aferradas 



a compreensões materialistas mecanicistas da realidade 
 
“Muitos, porque aferrados a uma visão mecanicista, não percebendo esta obviedade, 
a de que a situação concreta em que estão os homens condiciona a sua consciência 

do mundo e esta as suas atitudes e o seu enfrentamento, pensam que a 
transformação da realidade se pode fazer em termos mecânicos. Isto é, sem a 

problematização desta falsa consciência do mundo ou sem o aprofundamento de uma 
já menos falsa consciência dos oprimidos, na ação revolucionária. 

  
Não há, realidade histórica – mais outra obviedade – que não seja humana. Não há 
história sem homens, como não há uma história para os homens, mas uma história 

de homens que, feita por eles, também os faz, como disse Marx.” 
 
 

● Assim, encarando a revolução como o processo de transformação das estruturas 
sociais constituídas historicamente e em que os homens nascem e formam a sua 
consciência, processo que exige a práxis, tanto ação quanto reflexão em sua unidade 
dialética, o autor colocar que tal revolução é ao mesmo tempo transformação das 
consciências dos sujeitos em suas formas de percepção da realidade, processo onde 
se demanda a sua superação do estado de coisas (seres passivos e que não atuam 
na história) para assumirem-se como sujeitos (serem criadores e recriadores da 
história) 

○ Assim, o simples reconhecimento da realidade opressora, a sua razão de ser, 
não é ainda movimento revolucionário.  

○ É importante enquanto momento em que os sujeitos se reconhecem em 
situação de “coisas”, porém que deve engendrar-se sempre em conjunto com 
a ação mesma na realidade concreta, visando modificar as bases que 
permitem a coisificação dos sujeitos. 

○ Assim, ação e reflexão se dão sempre juntas: ao refletir sobre a realidade esta 
se impõe a mim como problema e aponta tarefas a serem realizadas para 
superar tais problemas; ao mesmo tempo, ao agir na realidade, esta requer 
para que eu possa compreendê-la em suas relações constituintes processos 
de contínua reflexão crítica que desvele a sua razão de ser. 

 
● A partir de tais reflexões, coloca ainda o autor que a práxis revolucionária, enquanto 

momento de encontro entre as massas e as lideranças revolucionárias intencionadas 
em comunhão à transformação da realidade, deve, por isso mesmo, ser um pensar 
correto.  

○ Tal pensar, porém, se ocorre fora do diálogo, torna-se falso, visto que ao 
negar as massas o direito a dizer sua palavra, a própria liderança se aliena do 
processo de transformação e passa a referir-se a formas de agir que se 
baseiam numa falsa compreensão das necessidades, formas de pensar, de 
ser e agir das massas.  

○ Assim, ela mesma, enquanto liderança, está impedida de pensar corretamente 
se apenas pensa em torna das massas enquanto objeto, e não se abre a elas 
no que se refere ao seu pensar, em processo dialógico, encarando-os como 
sujeitos 

■ Desta forma, é possível perceber porque as formas de atuação das 
elites, antidialógicas, não se constituem como elemento de 
desconstrução de sua identidade. Isto de dá porque elas são o 
elemento antagônico em relação as classes oprimidas.  

● Assim, sua razão de existir se dá na manutenção da realidade 
opressora, que engendra as condições da existência da situação 



concreta em que se constituem opressores e oprimidos. 
■ Já a liderança revolucionária não pode constituir-se a não ser como 

elemento simpatizante da causa oprimida de libertação, ou seja, de 
transformação das relações antagônicas de opressão por meio de sua 
superação, seu desaparecimento. 

● Assim, as massas e a busca pela superação da realidade 
opressora são a razão de existir da liderança, e em tal intento a 
mesma não pode atuar usando os instrumentos de opressão, 
mas sim as possibilidades de uma educação problematizadora 
que leve, através do diálogo, os sujeitos do povo a assumir-se 
constantemente enquanto sujeitos do processo. 

 
 

“Se as elites opressoras se fecundam, necrofilamente, no esmagamento dos 
oprimidos, a liderança revolucionária somente na comunhão com eles pode fecundar-
se. Esta é a razão pela qual o quefazer opressor não pode ser humanista, enquanto o 
revolucionário necessariamente o é. Tanto quanto o desumanismo dos opressores, o 
humanismo revolucionário implica na ciência. Naquele, esta se encontra a serviço da 

‘reificação’; nesta, a serviço da humanização. Mas, se no uso da ciência e da 
tecnologia para “reificar”, o sine qua desta ação é fazer dos oprimidos sua pura 

incidência, já, não é o mesmo o que se impõe no uso da ciência e da tecnologia para 
a humanização. Aqui, os oprimidos ou se tornam sujeitos, também, do processo, ou 

continuam ‘reificados’”. 
 

● Assim, coloca o autor que o humanista científico revolucionário, que compreende o 
papel das massas como sujeitos na história, e que usa a ciência em prol da 
libertação dos sujeitos, nunca deve recair num dos mitos, se não o principal, da 
ideologia opressora: a absolutização da ignorância. 

○ Assim, o autor coloca que a liderança revolucionária nunca deve cair na 
tentação de pensar que as massas são absolutos ignorantes, e ele, 
juntamente com uma classe de pessoas “iluminadas”, são os que de alguma 
forma “nasceram para saber”; ou seja, que as possibilidades de saber são 
dadas de formas natural nos sujeitos, e que nada pode ser efetivado para 
modificar tal situação. 

○ Se assim procederem, quanto mais roubarem dos homens do povo as 
possibilidades destes dizerem a sua palavra, tanto mais estarão incorrendo na 
criação de uma contradição entre eles e o povo; ou seja, a liderança, que 
deveria ser parceira dos sujeitos do povo visando a transformação, torna-se 
uma espécie de ser antagônico destes 

■  Nestas condições, ocorrem os dirigismos, as burocratizações, as 
prescrições da liderança ao povo, que em nada pode constituir-se como 
processo revolucionário, visto que está transformando os sujeitos em 
coisas, negando o diálogo problematizador que funda a própria 
revolução. 

 
“A liderança revolucionária, pelo contrário, científico-humanista, não pode absolutizar 

a ignorância das massas. Não pode crer neste mito. Não tem sequer o direito de 
duvidar, por um momento, de que isto é um mito. 

  
Não pode admitir, como liderança, que só ela sabe e que só ela pode saber – o que 
seria descrer das massas populares. Ainda quando seja legítimo reconhecer-se em 

um nível de saber revolucionário, em função de sua mesma consciência 
revolucionária, diferente do nível de conhecimento ingênuo das massas, não pode 

[49] Comentário: Ou seja, levando 
para a sala de aula, o professor pode 
(e deve, na realidade) saber mais que o 
aluno sobre a sua matéria de estudos, 
porém negar-lhes o direito de ser 
sujeito durante o processo educativo, 
caindo na narração dos saberes, é 
afirmar que somente ele pode saber 
(colocar-se enquanto sujeito 
cognoscente frente aos objetos da 
realidade), e que seu saber será 
sempre superior aos dos discentes — 
malaggi 



sobrepor-se a este, com, o seu saber. 
 

Por isto mesmo é que não pode sloganizar as massas, mas dialogar com elas para 
que o seu conhecimento experiencial em torno da realidade, fecundado pelo 

conhecimento crítico da liderança, se vá transformando em razão da realidade”. 
 

● Concluindo a introdução deste capítulo, o autor discute a questão da possibilidade do 
diálogo com as massas como sendo essência de uma educação para a libertação 
antes da transformação das estruturas concretas da sociedade. 

○ Coloca a opinião de pessoas, das quais discorda, de que é necessário fazer a 
revolução sem o diálogo, posto que tal processo seja demorado; após a 
transformação das estruturas, a ação sobre as massas por meio de 
comunicados seria abandonada e se desenvolveria então um esforço 
educativo no interior da sociedade transformada, a qual agora daria condições 
as práticas dialógicas 

■ O autor pondera duas considerações principais de tal opinião: 
● Nega o caráter pedagógico da revolução, como revolução 

cultural (além da revolução que modifica as estruturas concretas 
que conformam as relações sociais que mantém a opressão), 
visto que não prevê qualquer prática educativa possível a ser 
exercida pelas lideranças com as massas. 

● Confundem o sentido pedagógico da revolução com as novas 
práticas educativas a serem instauradas após a transformação 
da sociedade 

■ Para defender-se de tais posições, o autor parte destas premissas e 
destaca que a revolução deve ser encarada como processo dialético, e 
não como momento estanque onde, transformada as estruturas 
concretas da sociedade, toda a dinamicidade anterior da luta pela 
libertação é esvaziada de sentido. 

● Como processo dialético, a revolução é compreendida como 
transformação das estruturas concretas (relações de produção) e 
das consequentes consciências dos homens, para permitir a 
todos eles as condições para permanente humanização e 
libertação. 

● Como transformação das estruturas sociais, a revolução se 
engendra nas contradições da antiga sociedade, parte dela, e, ao 
superá-la, não deve estancar-se em burocracias 
contrarrevolucionárias, que detenham a dinamicidade da 
revolução. 

● Como transformação da superestrutura na consciência dos 
homens, a revolução também deve ser um contínuo processo 
educativo que vise o provimento das condições para a superação 
do estado de coisificação dos homens que a sociedade 
opressora os impõe. 

 
Logo, se se assume que o “[...] diálogo, como encontro dos homens para a 

‘pronúncia’ do mundo, é uma condição fundamental para a sua real humanização”, e 
se a revolução, encarada na sua dinâmica contínua, é encarada como possuindo o 

objetivo essencial de possibilitar a humanização, tem-se que a revolução é 
essencialmente dialógica, e, assim, o “[...] sentido pedagógico, dialógico, da 

revolução, que a faz ‘revolução cultural’ também, tem de acompanhá-la em todas as 
suas fases.” 

 

[50] Comentário: Os discentes, ao 
entrarem em contato com os 
conhecimentos sistematizados 
advindos da ciência, da filosofia, 
através da mediação do professor, vão 
realizando as ações necessárias para 
que a sua experiência concreta e 
assistemática seja elevada ao nível de 
conhecimento crítico. Assim, a escola é 
o espaço de síntese, como diz Libâneo, 
entre o conhecimento de senso comum 
do aluno e os conhecimentos 
historicamente sistematizados pela 
humanidade nas mais diversas áreas 
do conhecimento — malaggi 



● Finaliza o autor dizendo que a revolução como diálogo e ação cultural para a 
liberdade, que se transformam na sociedade pós-revolução em revolução 
cultural, é um meio ainda de: 

○ Impedir a institucionalização burocrática do poder revolucionário, que, 
engessando-se sobre si mesmo, consolida uma nova forma de 
opressão, porém agora com novos atores figurando como opressores. 

○ Possibilitar que as massas e as lideranças revolucionárias aprendam 
constantemente na vivência prática o diálogo, necessária a revolução 
por ser sua essência, assim como devem aprender (e somente assim 
aprenderão), também em comunhão e na vivência prática de luta 
constante pela transformação da sociedade, a assumir-se como poder 
de transformação constante da realidade. 

 
 
A teoria da ação antidialógica e suas características: a conquista, dividir para manter 
a opressão, a manipulação e a invasão cultural 
 
 

● Conquista 
 

○ A conquista é o objetivo maior da ação antidialógica executada pelos 
opressores contra os oprimidos, posto que é uma necessidade concreta para 
que a situação de opressão mantenha-se 

■ A conquista em si é todo ato antidialógico em que os sujeitos do povo 
são transformados pelos opressores em objetos da sua ação e reflexão.  

■ Para tanto, a conquista visa ser o meio para determinar a estes sujeitos 
objetificados as finalidades necessárias para a manutenção da situação 
opressora, ou seja, ao ser incidência passiva da ação do opressor, o 
sujeito objetificado torna-se uma posse do conquistador. 

■ Ao realizar esta ação, o opressor introjeta no oprimido suas formas de 
ser, de perceber o mundo, sua ideologia, visando tornar os homens do 
povo seres duais e mantê-los em sua consciência ingênua da realidade. 

 
“Não se é antidialógico ou dialógico no “ar”, mas no mundo. Não se é antidialógico 

primeiro e opressor depois, mas simultaneamente. O antidiálogo se impõe ao 
opressor, na situação objetiva de opressão, para, pela conquista, oprimir mais, não 

só economicamente, mas culturalmente, roubando ao oprimido conquistado sua 
palavra também, sua expressividade, sua cultura. 

  
Instaurada a situação opressora, antidialógica em si, o antidiálogo se torna 

indispensável para mantê-la. 
  

A conquista crescente do oprimido pelo opressor aparece, pois, como um traço 
marcante da ação anti-dialógica. Por isto é que, sendo a ação libertadora dialógica em 
si, não pode ser o diálogo um a posteriori seu, mas um concomitante dela. Mas, como 
os homens estarão sempre libertando-se, o diálogo se torna uma permanente da ação 

libertadora.” 
 

● Assim, como meio para a conquista, o autor coloca que visando diminuir ao 
máximo possível a capacidade de ad-miração crítica da realidade concreta 
pelos oprimidos, os opressores se valem da mitificação do mundo, ou seja, da 
transformação da verdadeira razão de ser da realidade opressora em um falso 
mundo que é então apresentado as massas; mundo, que por ser falso, não 



pode ser objeto da práxis verdadeira, e, assim, somente mantém os homens 
alienados das suas possibilidades ontológicas para serem mais. 

○ Porém, os conquistadores devem chegar até as massas para incultar-
lhes esta visão falsa do mundo. Este chegar, entretanto, não é uma 
forma de ficar em comunhão com elas, mas somente de estar em torna 
delas para, melhor conhecendo-as, melhor agir para dominá-las. 

■ Tal processo, que não pode ser feito pelo diálogo, é o antidiálogo 
em si, ou seja, o depósito de comunicados na mente dos sujeitos 
dos mitos indispensáveis a manutenção da realidade opressora 

■ Atualmente, este chegar até as massas é realizado, segundo o 
autor, através das formas de propaganda institucionalizada, nos 
denominados “meios de comunicação de massa”, que o mesmo 
prefere chamar de “meios de comunicados as massas” 

■ Os meios, assim, para chegar as massas, podem variar 
conforme as épocas históricas, mas o objetivo permanece o 
mesmo: a mitificação da realidade para melhor conquistar, e 
assim, melhor oprimir. 

 
 

● Dividir, para manter a opressão. 
 

● Dividir e manter dividida a classe oprimida é condição essencial para exercer a 
conquista da mesma. Ao ilhar os sujeitos do povo, negam a eles a convivência 
autêntica, a que, sendo permeada pelo diálogo, pode levá-los a questionar a 
razão de ser da realidade. 

○ Assim, diversos métodos são usados para que conceitos de união e 
organizar para lutar sejam refreados, sejam eles de caráter físico 
mesmo (violência repressiva do Estado burguês por meio da polícia, da 
“justiça”, do exército) ou simbólico-cultural (manipulação das massas, 
visando incultar-lhes a noção de que a classe opressora serve a seus 
propósitos e é necessária para a manutenção da sociedade em ordem). 

 
● Assim, como primeira característica das ações de divisão das massas, define 

o autor como sendo a ênfase das visões focalistas sobre os problemas da 
realidade, e a negação da unidade dialética entre totalidade-particularidade. 

○ “Quanto mais se pulverize a totalidade de uma área em ‘comunidades 
locais’, nos trabalhos de ‘desenvolvimento de comunidade’, sem que 
estas comunidades sejam estudadas como totalidades em si, que são 
parcialidades de outra totalidade (área, região, etc.) que, por sua vez, é 
parcialidade de uma totalidade maior (o país, como parcialidade da 
totalidade continental) tanto mais se intensifica a alienação. E, quanto 
mais alienados, mais fácil dividi-los e mantê-los divididos”. 

○ “Estas formas focalistas de ação, intensificando o modo focalista de 
existência das massas oprimidas, sobretudo rurais, dificultam sua 
percepção critica da realidade e as mantém ilhadas da problemática 
dos homens oprimidos de outras áreas em relação dialética com a sua.” 

 
○ Ainda, coloca o autor que as visões focalistas da realidade se manifestam 

muitas vezes nos denominados treinamentos de líderes, ou seja, a preparação 
de um grupo de indivíduos para conduzir os anseios da comunidade de onde 
derivam, preparação que várias vezes ocorre, segundo o autor, fora da área 
sobre a qual a liderança irá posteriormente efetivar sua ação 

■ O autor pontua que não são as partes que elevam o todo, mas sim o 

[51] Comentário: Bem, aqui reside 
uma crítica central aos mass media, e o 
seu caráter de mecanismo ideológico 
da sociedade opressora para manter as 
condições de opressão, entre elas, a 
mitificação do mundo. Não é preciso ir 
longe para perceber o quanto isso é 
verdade ainda hoje, basta ver a TV 
Globo e a sua programação, regada a 
BBB’s, noticiários parciais, novelas 
ideológicas, etc. 
 
Lembro aqui da questão posta na 
Sociedade do Espetáculo de Guy 
Debord, onde relata que na sociedade 
de massas e altamente tecnológica, 
além da manutenção da produção 
alienada, têm-se também mais e mais 
o consumo alienado, ou seja, o 
consumo de representações simbólicas 
ideológicas, contendo a mitificação da 
realidade, que visam esvaziar tal 
realidade da sua significação concreta, 
que apareceria assim aos sujeitos 
como algo a ser transformada... Assim, 
o espetáculo, a ideologia por 
excelência nesta sociedade, é uma 
fábrica de mitificação da realidade, que 
induz ao consumo de um falso mundo 
que visa preencher o vazio que as 
pessoas possuem de não serem “seres 
por completo”, mas sim objetos 
passivos de comunicados a elas 
dirigidos... 
 
Alienação no consumo / O consumo 
não-alienado 
 
Big Brother Brasil e a Sociedade do 
espetáculo 
 
— 
malaggi 



todo que eleva as partes, ou seja, todos os indivíduos de uma área 
devem ser sujeitos do processo de libertação, e, neste processo, o 
surgimento de uma ou mais lideranças constitui-se como a 
materialização dos anseios do povo engendrada a partir do movimento 
deste. 

■ Se sua postura é de retirar-se da comunidade (o que não conforma um 
processo essencial, necessário porém a todos os sujeitos, que é 
afastar-se metodicamente da realidade da comunidade para, melhor 
percebendo suas partes constituintes, melhor ad-mirá-la), para 
instrumentalizar-se na luta, e, após isso, voltar a ela para realizar uma 
espécie de condução do povo, sua ação enquanto liderança revela um 
caráter antidialógica, e é, portanto, reacionário 

■ Assim, a ação cultural pela liberdade em uma comunidade, visando 
unificar o povo na luta pela sua humanização, deve incidir sobre todos 
os sujeitos, lideranças e os demais homens, por meio do qual ocorre 
um crescimento mútuo entre liderança e povo 

 
● Prosseguindo, o autor discute a questão da necessária unidade dos oprimidos 

vista pelo viés do conceito de classe. 
○ Pontua que tal conceito é negado em sua existência concreta pelos 

opressores, visto que, se os oprimidos elevarem-se ao nível de 
consciência de classe, o passo consequente é a sua união e a busca 
pela libertação da conquista a elas imposta. 

○ Assim, como não podem negar a existência de classes sociais e os 
conflitos que se estabelecem entre elas, muitas vezes os opressores 
apelam para o argumento da necessidade da união entre as classes, do 
estabelecimento de uma harmonia que seria benéfica a todos, entre os 
que compram e os que vendem o seu trabalho. 

○ Porém, tal harmonia é impossível, visto que, como classes antagônicas, 
a busca pela realização dos potenciais e necessidade de uma é 
consequentemente a negação dos mesmos potenciais e necessidades 
a outra. 

○ Tal harmonia, segundo o autor, só é viável entre os indivíduos de uma 
mesma classe (os opressores, para defender os seus direitos; os 
oprimidos, pela luta para terem direito); porém, em casos especiais, 
esta união entre classes antagônicas seria possível e até necessária, 
harmonia porém que evapora no ar no momento que a realidade que 
engendra o caso especial desaparece 

 
● Ainda, coloca o autor que diversas ações são utilizadas para manter a classe 

oprimida dividida, como por exemplo a “promoção” de futuros lideres das 
massas, a repreensão simbólica que os opressores fazem ser compreendidas 
no que se refere as possíveis dificuldades de conseguir empregos se os 
oprimidos dedicarem-se as atividades de organização visando lutar por direitos 
(contexto apoiado pela natural insegurança dos oprimidos, seres duais que 
são na sua constituição histórico-cultural), e, por fim, formas de violência 
física, se assim for julgado necessário pelos opressores 

 
● Por fim, coloca o autor que na ânsia de dividir para manter a opressão, os 

dominadores se valem de estratégias que visam criar e reforçar falsas visões 
de mundo e, neste caso, falsas visões sobre a figura dos opressores e de suas 
ações.  

○ Nestes termos, cria-se, por parte dos opressores, a ideia de que tais 

[52] Comentário: Aqui tem uma 
questão curiosa: por que diabos Freire 
defende uma hipotética união de 
classes em casos especiais como 
necessária? Se tomarmos o exemplo 
da 2ª Grande Guerra, poderíamos 
imaginar que o autor defende que 
neste caso, visando lutar contra um 
“mal maior” (o fascismo, por exemplo), 
seria necessária a união entre 
proletários e capitalistas de um país em 
torna desta causa em comum (por 
exemplo, em algum país do Eixo, como 
os EUA). Mas não seria o caso de 
analisar que o próprio fascismo é um 
fenômeno decorrente das mazelas do 
capitalismo, e que, sendo assim, o que 
deveriam os identificados com as 
causas libertárias é justamente 
denunciar tais questões, aproveitando 
o surgimento das mesmas como um 
momento propício para a 
conscientização das massas? —
malaggi 



sujeitos são salvadores dos homens, e que sem eles, sujeitos 
iluminados e mais capacitados que guiam as formações humanas em 
suas linhas-mestras, todas as condições para uma vida humana social 
desapareceria. Tal prática nomeia o autor de messianismo 

○ Porém, o autor encara tais ações como mais um aspecto necessário 
para a manutenção da sociedade opressora, real objetivo dos 
opressores, visto que ao criar esta falsa visão sobre a classe que 
oprime, buscam:  

■ Aniquilar qualquer chance dos oprimidos perceberem nas 
lideranças revolucionárias os reais sujeitos que buscam com eles 
a libertação 

■ Bem como visa, essencialmente, manter os sujeitos do povo em 
sua posição de inércia frente ao mundo; visto que:  

● Se os oprimidos introjetam a falsa visão de que existe 
uma classe que mantém a sociedade como ela é, em seus 
valores e em suas supostas “qualidades”;  

● E se tal classe não é a dos oprimidos, mas sim os 
opressores;  

● E se compreendem tal sociedade e as suas possibilidades 
de ação nela somente pelo viés de recepção de diretrizes 
dadas pela classe dominante, para que as mesmas como 
“iluminadas” mantenham a “ordem e o progresso” da 
sociedade. 

● Mantêm-se, constantemente, um “círculo vicioso cultural” 
que visa manter a consciência oprimida em sua imersão 
frente ao mundo. 

 
● Manipulação 

 
● A manipulação é um instrumento para realizar a conquista dos oprimidos, 

objetivo central da teoria da ação antidialógica. 
● Por meio desta, as elites opressoras vão tentando conformar as massas 

populares a seus objetivos, por mais que as mesmas pensem que estes 
objetivos são seus, ou que lhes ajudem a libertar-se em suas potencialidades 
humanas. 

● Os meios para realizar a manipulação são os diversos mitos relatados, 
adicionando este: o modelo de que a burguesia faz de si mesma às massas 
como objetivo de vida das mesmas, colocando que as possibilidades para tal 
ascensão estão dadas igualmente para todos indivíduos, bastando tais terem 
iniciativa pessoal, espírito empreendedor, qualidades, enfim, de pessoas que 
querem vencer 

● A manipulação, como mecanismo de tal teoria da ação antidialógica, depende 
dos contextos histórico-culturais onde se dá a opressão. Assim, o autor coloca 
que: 

○ Quando o povo encontra-se imerso no processo histórico, a 
manipulação não se faz necessária, visto que a própria necessidade de 
ser um sujeito transformador não é colocada como ponto central da 
existência por tais indivíduos, que vivem o ajustamento ao mundo em 
sua forma mais completa. 

○ Porém, quando o povo começa a sua emersão no processo histórico 
(ou seja, começa a entender o seu lugar neste processo, e porque 
estava imerso no mesmo), a manipulação se faz necessária como 
instrumento fundamental, para que a opressão continue por meio da 



conquista das massas. Em muitos casos, tal manipulação se da por 
pactos: 

■ Os pactos são uma falsa união entre dominadores e dominados; 
falso, posto que sejam antagônicos aos interesses que giram em 
torno dele, os pactos produzem um falso dialogo entre 
opressores e oprimidos;  

■ Os primeiros, ao perceberem a emersão dos segundos, tendem 
a utilizar formas para realizar a condução das massas, visando 
que as mesmas não possam decidir autonomamente as tarefas e 
ações necessárias para a sua libertação, mas sim que se 
adaptem aos objetivos dos opressores. 

■ Tais pactos, por fim, como instrumento da manipulação, visam 
reforçar a necessidade da divisão das massas e na promoção de 
formas inautênticas de sua organização, para que se evite, mais 
e mais, o aprofundamento da tomada de consciência das 
massas em torno da sua emersão. 

 
● Visando combater tal manipulação, coloca o autor que a tarefa principal deve 

ser a organização criticamente consciente das massas, por meio da 
problematização e do diálogo constante da sua posição neste processo 
histórico, da sua consciência desta posição, e das origens concretas que 
geram tal posição.  

○ Assim, se instrumentalizam, massa e liderança, para a efetivação de 
uma política que seja práxis revolucionária. Nestes termos, a 
manipulação deve ser combatida para que a emersão das massas, 
associadas a uma crescente consciência crítica desta, se faça ao 
mesmo tempo “pensar certo” (consciência revolucionária ou de classe) 
e concretude na transformação da realidade que permite a dominação. 

 
● Por fim, coloca o autor a questão de como as formas de evitar a manipulação 

no processo revolucionário são encaradas pelas elites dominantes, as quais 
visam por ações diversas recomporem as bases concretas para que a 
conquista pela divisão e a manipulação continuem 

○ Neste ponto, detém-se o autor num fenômeno político que ocorre no 
contexto histórico de emersão das massas populares, o qual tem por 
objetivo justamente controlar e disciplinar esta emersão: o populismo. 

■ O populismo visa, por meio de uma figura política carismática, 
realizar uma mediação entre as classes opressoras e oprimidas, 
para que as primeiras não sejam feridas em suas condições 
básicas de existência e para que as segundas sejam 
assistencializadas e ganhem algumas melhorias nas suas 
condições de vida. 

■ Assim, o populismo não visa uma ruptura radical que permita a 
todos os seres humanos um processo de libertação verdadeira e 
constante, o que necessita a transformação das condições 
concretas de opressão em que os sujeitos oprimidos sejam 
também protagonistas da história. 

■ Nestes termos, o populismo não serve a revolução, posto que 
seja tão somente uma expressão política das condições 
históricas de emersão das massas que visa mantê-las imersas 
ou, se não possível este objetivo, emersas permanentemente, 
porém sempre em dependência da assistência das elites e sem 
consciência crítica do processo. 

[53] Comentário: “O apoio das 
massas populares à chamada 
‘burguesia nacional’ para a defesa do 
duvidoso capital nacional foi um destes 
pactos, de que sempre resulta, cedo ou 
tarde, o esmagamento das massas.” 
 
“Bem razão tem Weffort quando diz: 
‘Toda política de esquerda se apóia 
nas massas populares e depende de 
sua consciência. Se vier a confundi-la, 
perderá as raízes, pairará no ar à 
espera da queda inevitável, ainda 
quando possa ter, como no caso 
brasileiro, a ilusão de fazer a revolução 
pelo simples giro à volta do poder’, e, 
esquecendo- se dos seus encontros 
com as massas para o esforço de 
organização, perdem- se num ‘diálogo’ 
impossível com as elites dominadoras. 
Daí que também terminem 
manipuladas por estas elites de que 
resulta cair, não raramente, num jogo 
puramente de cúpula, que chamam de 
realismo...” 
 
Neste ponto me parece que reside em 
Paulo Freire uma visão crítica quanto 
as suas próprias ideias políticas sobre 
o processo brasileiro de emersão das 
massas populares, o qual se verifica 
mais fortemente no período de governo 
de JK até o Golpe Militar, que derruba 
o governo de Jango Goulart... Na sua 
obra Educação como prática de 
liberdade, parece residir uma visão 
ingênua e otimista do processo de 
transição para uma suposta sociedade 
democrática que estaria sendo 
constituída sob os parâmetros liberais 
do nacional-desenvolvimentismo. Em 
toda esta obra está marcada uma 
concepção de educação que visa 
preparar o homem brasileiro as novas 
condições emergentes do processo 
histórico, as quais o autor julgava que 
levariam a sociedade a um estágio 
democrático permanente... Naquele 
contexto, poder-se-ia dizer que, envolto 
no contexto histórico de sua época, 
Paulo Freire não conseguiu visualizar 
que o nacional-desenvolvimentismo 
era, na verdade, a manutenção ainda 
da ordem opressora, que, em certos 
estágios, quando ameaçada em sua 
manutenção, gera reações violentas 
que fazem aparecer novas formas 
ainda mais dominadores que antes... 
Na verdade, nem o nacional-
desenvolvimentismo, que ainda é 
manutenção da sociedade capitalista, 
porém com um viés mais democrático, 
foi aceito pelas classes reacionárias da 
sociedade brasileira, que viam no 
processo de emersão das massas que 
tal contexto econômico começava a 
permitir uma ameaça real e a ser 
destruída totalmente... —malaggi 



■ O populista somente estará com o povo quando, renunciando a 
manipulação das massas, se desfaça da sua dualidade que o 
caracteriza e posicione-se a favor da verdadeira organização do 
processo revolucionário. Assim, não é mais mediador entre 
classes antagônicas, mas sim antagônico dos opressores que 
mantém as condições de dominação. 

● Isto exige abandonar as posições paternalistas (condução 
das massas por um líder que se encara como um 
salvador, e não como um sujeito do processo, como as 
próprias massas) e assistencialistas (que resolvem 
problemas pontuais, mas nunca caracterizam uma 
proposta radical de mudanças no núcleo que gera as 
contradições entre opressores e oprimidos na sociedade) 

 
 

● Invasão Cultural 
 

● Conceitualizando a invasão cultural, coloca o autor que esta “[...] é a 
penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, 
impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao 
inibirem sua expansão. [...] Como manifestação da conquista, a invasão 
cultural conduz à inautenticidade do ser dos invadidos. O seu programa 
responde ao quadro valorativo de seus atores. A seus padrões, a suas 
finalidade.” 

 
■  Tal invasão se caracteriza basicamente através dos seguintes 

elementos: 
● Pela violência ao ser da cultura invadida, pois lhe tolhe a 

capacidade de ser criativo, original, de decidir; 
● Pelo antagonismo entre os opressores como sujeitos autores do 

processo, os oprimidos como objetos passivos; 
● Pode ser uma invasão de um conjunto de indivíduos que compõe 

uma classe sobre outros indivíduos de outra classe, numa 
mesma sociedade; também, uma invasão de uma sociedade 
(matriz, metropolitana) sobre outra (dependente, colonizada) 

● Pela introjeção nos invadidos do mito de sua inferioridade natural 
perante as elites dominantes, que se constituem para os 
oprimidos como seres superiores a quem devem seguir em suas 
prescrições, seus modos de ser e agir. 

 
● Com base nestas colocações iniciais, o autor aprofunda alguns elementos da 

invasão cultural, sendo o primeiro dele a condição dual de constituição dos 
oprimidos, e os processos socioculturais onde se dá está constituição. 

○ O autor coloca que muitas vezes os processos de constituição da 
dualidade do oprimido não se dão somente pelos opressores, mas 
também pelos próprios oprimidos sobredeterminados pela cultura de 
opressão, a qual, sem saberem, reproduzem por meio das suas ações. 

○ Assim, o autor coloca em debate a relação dialética existente entre 
infraestrutura e superestrutura na constituição de uma formação social, 

[54] Comentário: O autor insere 
neste ponto do livro uma fala sobre 
Getúlio Vargas, e um discurso do 
mesmo meses antes do seu suicídio... 
Neste discurso Vargas apela as 
classes populares para que se 
organizem visando dar legitimidade as 
ações do seu governo, que, segundo 
ele, levaria a um solucionamento dos 
problemas históricos das massas 
oprimidas do Brasil. Para Freire, 
Vargas inclinou-se nesta etapa final de 
seu governo para uma aproximação de 
maior intensidade com as massas, 
pregando a desconstituição de 
objetivos das classes dominantes que 
se faziam centrais a elas para a 
manutenção da dominação nas 
condições da época, o que gerou a 
reação das mesmas a Vargas... Aqui 
seria interessante pesquisar, mesmo 
correndo o risco de sempre estar preso 
a uma interpretação de alguém, se 
realmente Vargas estava visando a 
declinar da sua trajetória notadamente 
populista que marcara seu governo até 
então, ou se mesmo esta ação, 
também, era mais uma forma de 
manipulação das massas (por exemplo, 
pedir e permitir que as mesmas se 
organizem, mas somente em certas 
condições que não fira os interesses 
dominantes, ou que não possam 
constituir como processo autônomo das 
massas e com força necessária para 
desvelar as mudanças da sociedade... 
— malaggi 



ou seja, como ocorre o processo de determinação das condições 
concretas de existência de uma formação social por meio da sua 
reprodução no nível de ideologia na consciência dos homens. 

■ Analisa, neste contexto, a reprodução ideológica no contexto 
familiar, onde o autoritarismo e a rigidez vertical das relações das 
condições objetivas-cultural das sociedades são fomentadas e 
iniciam o processo de invasão da cultura opressora sobre os 
jovens 

● Como consequência, “Crianças deformadas num 
ambiente de desamor, opressivo, frustradas na sua 
potência, como diria Fromm, se não conseguem, na 
juventude, endereçar-se no sentido da rebelião autêntica, 
ou se acomodam numa demissão total do seu querer, 
alienados à autoridade e aos mitos de que lança mão esta 
autoridade para formá-las, ou poderão vir a assumir 
formas de ação destrutiva”. 

■ Por outro lado, analisa a reprodução ideológica por meio da 
invasão cultural na escola, onde os estudantes agora se 
adaptam aos padrões verticalmente estabelecidos pelos 
professores, que incultam neles através dos conteúdos escolares 
as visões de mundo dominantes. 

 
● Destas considerações sobre a reprodução ideológica na família e na escola, o 

autor deriva a conclusão que as mesmas constituem formadoras da 
consciência antidialógica e sectária dos diversos futuros profissionais que 
atuaram na sociedade, ajudando a mantê-la nas suas estruturas opressoras. 

○ Tais profissionais, por manterem-se duais e aderidos aos opressores 
neles hospedados, quando no contato com o povo identificarão nestes 
uma ignorância absoluta, e negaram aos mesmos qualquer 
possibilidade de movimento autônomo de constituição dos seus seres.  

○ Assim, os mesmos podem intencionalmente dirigir-se para práticas 
antidialógicas 

■ São para eles o povo objetos a serem conduzidos segundo os 
seus objetivos e visões de mundo, visto que o povo não possui 
consciência alguma de qualquer objetivo e nem visões de 
mundo.  

■ Qualquer reação a esta invasão dos profissionais sobre o povo, 
para doar-lhes seus conhecimentos, suas visões, é encarada 
como aspecto da inferioridade natural das massas. 

○ Ou, ainda, podem dirigir-se ao povo com práticas antidialógicas 
pensando estarem atuando com o povo pela sua liberdade. 

■ Neste caso, pode ocorrer a descoberta de que é justamente o 
caráter antidialógica de sua ação invasora que conforma o 
fracasso das suas tentativas de estar simpaticamente com o 
povo. 

■ Tal descoberta, de que esta sendo invasor por meio do invasor 

[55] Comentário: E aqui entramos 
em Althusser, e o seu famoso debate 
sobre os Aparelhos Ideológicos do 
Estado... 
 
“Os lares e as escolas, primárias, 
médias e universitárias, que não 
existem no ar, mas no tempo e no 
espaço, não podem escapar às 
influências das condições objetivas 
estruturais. Funcionam, em grande 
medida, nas estruturas dominadoras, 
como agências formadoras de futuras 
‘invasores’.” 
 
https://www.marxists.org/portugues/alth
usser/index.htm 
 
 —malaggi 



que reside dentro dele, faz com que o profissional que se 
identifica com o povo deva tomar uma posição, que pode ser: 

● A renúncia da sua dualidade, a expulsão do dominador 
dentre dele e de seus mitos que o compõe, e o 
enfretamento do medo de liberdade que se instaura, visto 
que a “morte” do invasor hospedado deverá agora ser 
preenchida com um processo de libertação constante, que 
envolve estar com os outros em comunhão e ser um 
sujeito-para-si, de decisão. 

● Racionalizar o medo usando estratégias evasivas, 
tentando encontrar uma razão de ser para a luta de 
superação da condição de opressão que justifique práticas 
antidialógicas e de condução do povo. Logo, ao mesmo 
passo em que conduzem, conquistam e invadem, também 
se permitem serem conduzidos, conquistados e invadidos 
pelas classes dominantes 

 
● Por fim, dentro deste contexto de análise, o autor coloca que o povo em geral 

também é composto desta dualidade derivada da situação concreta de 
opressão, e assim em diversos casos de enfrentamento com esta realidade 
utiliza de estratégias evasivas para não reconhecerem-se como figuras duais e 
em condicionamento sociocultural que os torna uma consciência alienada, o 
que seria o reconhecimento de uma ofensa contra eles próprios 

 
“No fundo, nem os profissionais a que nos referimos, nem os participantes da 

discussão citada num bairro pobre de Nova York estão falando e atuando por si 
mesmos, como atores do processo histórico. Nem uns nem outros são teóricos ou 
ideólogos da dominação. Pelo contrário, são efeitos que se fazem também causa da 

dominação.” 
 

● Com base nestas considerações, o autor pontua a necessidade de que as 
lideranças revolucionárias encarem a revolução como um processo constante 
de libertação.  

● Nestes termos, tal libertação envolve, antes e depois da revolução, um esforço 
contínuo de reeducação tanto dos profissionais quanto do povo em geral que 
estavam condicionados em suas formas de pensar pela sociedade opressora, 
via a continuidade entre ação cultural dialógica e revolução cultural. 

○ Assim, a ação cultural dialógica é o processo de ação e reflexão das 
massas e das lideranças revolucionárias em comunhão visando a 
transformação das estruturas concretas de opressão e, de forma 
dialética, das consciências oprimidas domesticadas por tais estruturas.  

■ Este processo, educativo por natureza, ocorre no processo 
anterior a tomada do poder e o início da transformação da 
sociedade; portanto, ocorre no seio da sociedade opressora 

○ Já a revolução cultural deve ser a continuidade da ação cultural 
dialógica após a tomada do poder, visando consolidar 



permanentemente os avanços centrais da revolução, que nada mais é 
do que as condições objetivas para que ocorra o estado de permanente 
libertação dos homens, na sua busca por ser mais. 

■ Tal revolução deve atingir a toda a sociedade, em sua totalidade 
integrada e nos homens em seus múltiplos quefazeres, não 
importando qual seja a sua função a cumprir; 

■ No que se refere aos profissionais, especialmente os técnicos e 
cientistas (imprescindíveis a revolução), os mesmos devem ser 
reeducados também no sentido de ultrapassar a visão 
comumente reducionista e mecanicista imputada a estas no 
curso de sua formação na sociedade opressora.  

● Ou seja, devem também ter uma formação humanista, 
para que empreguem os seus conhecimentos e técnicas a 
serviços dos homens e da sua libertação. 

■ A revolução cultural, enfim, se faz necessária para que não 
ocorra um decaimento do processo revolucionário, por meio da 
sua burocratização e institucionalização de um novo poder 
opressor. 

● Isto se torna necessário porque a sociedade opressora 
pode ainda sobreviver, como superestrutura na 
consciência dos homens, mesmo após a revolução. 

● Assim, os próprios homens, sejam eles do povo ou das 
lideranças e profissionais citados, depois da tomada do 
poder podem ser instrumentos de invasão desta 
sociedade reacionária contra a sociedade transformada. 

● Logo, a revolução cultural impõe-se como necessária para 
o processo constante de expulsão dos mitos e visões de 
mundo gestadas na antiga sociedade opressora de dentro 
dos sujeitos em libertação, para que estes mesmos 
sujeitos não se tornem os instrumentos de refreamento da 
revolução. 

 
“Por tudo isto é que defendemos o processo revolucionário como ação cultural 

dialógica que se prolongue em ‘revolução cultural’ com a chegada ao poder. E, em 
ambas, o esforço sério e profundo da conscientização, com que os homens, através 

de uma práxis verdadeira, superam o estado de objetos, como dominados, e 
assumem o de sujeito da História. 

 
Na revolução cultural, finalmente, a revolução, desenvolvendo a prática do diálogo 

permanente entre liderança e povo, consolida a participação deste, no poder. 
 

Desta forma, na medida em que ambos – liderança e povo – se vão criticizando, vai a 
revolução defendendo- se mais facilmente dos riscos dos burocratismos que 

implicam em novas formas de opressão e de ‘invasão’, que é sempre a mesma”. 
 

● Continuando o debate sobre a invasão cultural, o autor discorre sobre o 
relacionamento entre desenvolvimento socioeconômico de uma dada 



sociedade e as possibilidades que esta sociedade (ou seus sujeitos) possuem 
para decidir autonomamente as condições para que ocorra este 
desenvolvimento 

○ Assim, o autor defende a tese de que não é possível haver 
desenvolvimento, seja de um sujeito ou de uma sociedade, quando este 
não é um ser-para-si, mas sim um ser reflexo e para outros. 

○ Para o autor, na sociedade opressora, os oprimidos são seres para 
outros porque não se desenvolvem no sentido humano, ou seja, num 
processo de busca criativa autônoma constante, que se dá sempre em 
comunhão simpática com os seus pares. 

■ No contexto destas sociedades, ocorre transformação, ou seja, 
mudanças que não partem do tempo e da consciência crítica de 
um ser-para-si, mas sim das prescrições de outro sujeito, 
também falso ser-para-si.  

■ Neste estágio, o sujeito é objetificado e aproximam-se das 
possibilidades de atuação na realidade dos animais: sempre 
pautada por um ponto de decisão fora de si mesmo  

○ Assim como os sujeitos, uma sociedade inteira também só pode ser 
encarada como desenvolvida se, e somente se, o ponto de decisão dos 
seus rumos se encontra nela mesma, ou seja, se os seus cidadãos são 
os sujeitos que decidem o seu futuro, e não somente aderem as 
prescrições de outra sociedade dominadora, que tem como objetivo, por 
isso mesmo, servirem aos interesses desta sociedade 

 
“Estamos convencidos de que, para aferirmos se uma sociedade se desenvolve ou 
não, devemos ultrapassar os critérios que se fixam na análise de seus índices ‘per 
capita’ de ingresso que, ‘estatistizados’, não chegam sequer a expressar a verdade, 

bem como os que se centram no estudo de sua renda bruta. Parece- nos que o 
critério básico, primordial, está em sabermos se a sociedade é ou não um ‘ser para 

si’. Se não é, todos estes critérios indicarão sua modernização, mas não seu 
desenvolvimento.” 

 
● Concluindo, o autor coloca que, somente superando esta condição de 

assistencializadas, que não se dá por meio de proposta reformistas 
onde as condições básicas de opressão ainda residem, poderão as 
sociedades e os sujeitos desenvolveram-se plenamente. 

○ Tal tencionamento, dos que desejam libertar-se com os que 
desejam manter a opressão, podem gerar ações dos opressores 
que vão desde a invasão cultural e econômica, em conjunto com 
a manipulação e a conquista que visam “reformar” alguns setores 
para que o povo se refreie na sua ânsia por transformações, 
quanto a invasão pela força física, quando as condições 
históricas exigem não tão somente um processo reformista, mas 
uma ação mais incisiva visando conter a revolução que se 
processa 

 
● Finalizando a discussão da invasão cultura e da teoria da ação antidialógica, o 

autor propõe uma análise mais aprofundada da constituição da liderança 
revolucionária e as suas consequências para o processo revolucionário. 

○ Quem é a liderança revolucionária: geralmente, homens que 
participavam da classe opressora e que, devido a uma análise científica 
da realidade e/ou o surgimento de um sentimento solidário de busca por 



transformação das estruturas opressoras junto as massas, renunciam a 
sua classe e buscam a libertação com o povo 

○ Este buscar a libertação com povo necessita de uma ida até ele para 
com eles permanecer em comunhão; ou seja, exige a comunicação 
com o povo. 

○ Nesta comunicação, liderança e massas devem descobrir-se um no 
outro, ou seja, devem numa operação de simpatia mútua compreender 
a co-intencionalidade que guia o seu interesse e objetivo final: a 
superação da opressão. 

■ Nesta comunicação, as massas, nas suas formas de estarem no 
e com o mundo, podem comunicar a liderança a sua contradição 
com opressores de modo implícito ou explícito, ou seja, tendo ou 
não a consciência de que estão em contradição com as elites 
dominantes.  

● Podem assim possuir ou não a consciência crítica da 
situação opressora, que resultaria em uma consciência de 
classe ou revolucionária; no primeiro caso, conseguem 
localizar o opressor fora delas, e, objetivando-o, podem 
admirá-lo criticamente; no segundo, estão aderidos ao 
opressor que reside dentro de suas consciências, 
tornando-as acríticas 

● Destas formas de consciência, derivam as suas formas de 
ação: na consciência crítica da situação, que é práxis, 
engajam-se pela mudança das condições objetivas de 
opressão; na consciência aderida, recaem ao fatalismo e 
no medo da liberdade, utilizando explicações mágicas que 
tentam naturalizar ou distorcer a razão de sua realidade 
que, sendo histórica, pode ser mudada 

○ O papel e as ações da liderança revolucionária, em ambos os casos, na 
recepção que as massas fazem destas, podem ocorrer de maneiras 
diferenciadas. 

■ No primeiro caso, quando as massas já atingiram, mesmo que 
de maneira parcial, um nível de consciência de classe, a 
liderança encontra nelas uma adesão simpática e espontânea 
das massas, visto que seus objetivos se combinam; a partir dai, 
o processo que se realiza, de práxis revolucionária, é uma ação 
cultural eminentemente dialógica 

■ No segundo caso, quando as massas não atingiram a 
consciência de classe necessária para compreender as 
verdadeiras causas de sua situação enquanto oprimidas, a 
própria liderança que visa lutar pela sua libertação se faz 
contradição delas. Neste caso, a liderança pode: 

● Recair numa atuação baseada na teoria antidialógica da 
ação cultural, visto que, ao enxergar esta desconfiança 
das massas no que se refere a sua pessoa e a seus 
objetivos, conclui que as mesmas possuem um “defeito” 
inerente a sua condição de massa que não as permite ser 
sujeitos da revolução;  

○ Ou, ainda, compreendem que tais defeitos sejam 
históricos, mas que as condições concretas não 
permitem uma atuação dialógica com as massas. 
Assim, concluem que as massas não poderão 
participar ativamente da revolução e em diálogo 



com ela enquanto liderança, mas somente poderão 
ser conduzidas até o poder. 

○ Para o autor, nestas condições a liderança atua 
como os opressores, e a sua revolução é falsa, 
pelo fato de que não liberta, mas continuam a 
coisificar os homens. 

● Ou, como afirma o próprio autor, a liderança pode - e 
neste caso consegue ela mesma ser critica quanto a 
situação concreta de opressão -, “[...] em qualquer 
circunstância mais ainda nesta, [...] estudar 
seriamente, enquanto atua, as razões desta ou 
daquela atitude de desconfiança das massas e buscar 
os verdadeiros caminhos pelos quais possa chegar à 
comunhão com elas. Comunhão no sentido de ajudá-
las a que se ajudem na visualização da realidade 
opressora que as faz oprimidas.” 

○ Para tal intento, coloca o autor, que a liderança 
necessita de uma teoria da ação dialógica, que guie 
este processo de ação e reflexão sobre a situação 
de opressão existente. 

 
 
 
A teoria da ação dialógica e suas características: a co-laboração, a união, a 
organização e a síntese cultural 
 
 

● Co-laboração 
 

● A co-laboração é o encontro dialógico dos sujeitos co-intecionados a 
transformação do mundo. É, assim, o objetivo maior da teoria da ação cultural 
dialógica, que visa engendrar um processo de permanente libertação dos 
homens, que se dá, justamente, nesta procura criativa dos sujeitos por serem 
mais 

○ Com base nisso, o autor deriva que a conquista do mundo, pelos 
sujeitos co-intecionados a ele em co-laboração, é sempre diálogo, onde 
se elimina a dominação de um sujeito por outro, condição de 
objetificação dos homens, para que se instaure um processo reciproco 
entre os sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, que é a 
práxis em si 

○ Logo, o sujeito dialógico reconhece que somente se constitui como um 
“eu” (ou seja, que somente pode conhecer o mundo, a realidade 
empírica, por meio da sua consciência) no momento em que um “tu” 
passe a ser seu interlocutor na apropriação da realidade, por meio da 
comunicação de significados expressados no pensamento-linguagem 
humano e que permite tal apropriação. 

 
“O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe 

também que, constituído por um tu – um não-eu –, esse tu que o constitui se 
constitui, por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu 

passam a ser, na dialética destas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois 
eu.” 

 



● Logo, destas considerações o autor deriva que, para a liderança revolucionária 
que possua como objetivo a libertação dos homens, não é possível que a 
mesma atue de forma a transformar as massas em incidência passiva do seu 
pensar e agir. É necessário que, para se libertarem, as massas sejam 
coautoras deste processo, sendo a liderança um guia que nunca cai no 
dirigismo, mas sim na comunhão colaborativa com o povo. 

● Tal co-laboração, para o autor, somente pode se dar na comunicação. 
○ “O diálogo, que é sempre comunicação, funda a co-laboração” 
○ Assim, sem deixar de perseguir um objetivo concreto (a transformação 

das estruturas sociais opressoras), a teoria da ação dialógica visa 
prover meios para que a liderança revolucionária busque a adesão das 
massas com a causa da libertação, que deve ser comum a ambas. 

■ A adesão das massas para com a revolução pressupõe uma 
opção livre e derivada de uma consciência crítica da realidade, e 
nunca deve ser uma aderência, ou seja, um processo de 
ajustamento das massas as opções e objetivos pré-determinados 
pela liderança seu o seu conhecimento crítico. 

● Para tanto, a liderança deve empenhar-se no esforço 
constante, desde o primeiro momento em que entre em 
contato com as massas, para, em diálogo com elas, 
buscar problematizá-las sobre a sua situação concreta no 
mundo em e com que estão, bem como buscar com elas 
desvelar os mitos e estratégias usadas pelos opressores 
para mantê-las com uma consciência ingênua frente a 
esta realidade. 

 
“Aqui, propriamente, ninguém desvela o mundo ao outro e, ainda quando um sujeito 
inicia o esforço de desvelamento aos outros, é preciso que estes se tornem sujeitos 

do ato de desvelar. 
 

O desvelamento do mundo e de si mesmas, na práxis autêntica, possibilita às massas 
populares a sua adesão”. 

 
● Como condição do diálogo que permite a adesão das massas para em co-

laboração transformar o mundo com a liderança, frisa o autor o papel da 
confiança entre os sujeito para que se dê a  comunicação autêntica 

○ A confiança, que não é um apriori da situação dialógica, mas sim um 
resultado gerado por este encontro em comunhão dos sujeitos, nasce 
nas massas populares quando estas identificam que a liderança 
persegue um objetivo que lhes é comum. 

○ Porém, ressalta o autor, que pelo fato mesmo desta confiança ser uma 
conquista lenta, sedimentada progressivamente pelo testemunho 
verdadeiro dos sujeitos interlocutores um para com o outro, a liderança 
deve sim confiar nos homens no que se refere a sua vocação 
ontológica para ser mais, mas sempre tendo em vista que, devido as 
condições históricas, tal vocação pode ser obstruída e o sujeito do povo 
pode ser mais o opressor hospedado nele do que ele mesmo 

■ Assim, nestas condições, em vista do seu medo da liberdade, o 
povo pode, ao invés de denunciar a situação de opressão, 
denunciar a liderança em sua atuação revolucionária. 

 
● Por fim, conclui o autor que a co-laboração entre os sujeitos dialógicos visando 

[56] Comentário: Aqui residem 
consequências educacionais na 
relação educando-educador que 
desvelam algumas ideias que sempre 
tive... Por mais que o protagonismo do 
educador em uma situação educativa 
dialógica seja válido no sentido de 
buscar tomar a frente ao explicitar 
certos pontos a serem observados pelo 
educandos, ou ao realizar uma análise 
de algum conteúdo, ou até mesmo ao 
criticar uma ou outra visão ingênua do 
educando quanto ao objeto de 
conhecimento em questão, isso nunca 
deve pressupor que o educador tome 
somente para si o papel de ser de ação 
e reflexão do processo educativo. O 
aluno deve, essencialmente, também 
ser sujeito do processo de apropriação 
do objeto, devem realizar suas 
análises, suas sínteses, seus erros, 
seus acertos, os quais serão, sempre, 
discutidos por meio do diálogo que 
funda a comunicação entre educador e 
educando... — malaggi 



a transformação do mundo somente se dá na comunhão destes; ou seja, no 
momento em que ambos os sujeitos do processo comunicativo sejam 
interlocutores e fundam-se, hibridizem-se, como emissores e receptores de 
significados sobre o mundo, visando a sua transformação 

○ Nesta comunhão, tanto a liderança (ou o educador) exerce um papel 
educativo frente as massas (ou os educandos), quanto o inverso 
também é verdadeiro: é no adentramento da situação de opressão, 
antidialógica por natureza, e vivida concretamente pelos oprimidos, que 
a liderança forja concretamente a sua consciência revolucionária, pelo 
testemunho que também o oprimido fornece a ela da necessidade da 
transformação das estruturas concretas de opressão para que os 
homens do povo possam ser sujeito em busca de ser mais.  

■ Tal consciência, tanto para o povo quanto para a liderança, 
somente ocorre se ambos co-irmanam em diálogo para perseguir 
seu objetivo central, a busca pela liberdade em processo, que é 
a revolução. 

 
 
“O que exige a teoria da ação dialógica é que, qualquer que seja o momento da ação 
revolucionária, ela não pode prescindir desta comunhão com as massas populares”. 

 
Assim, o “[...] que defende a teoria dialógica da ação é que a denúncia do ‘regime que 

segrega esta injustiça e engendra esta miséria’ seja feita com suas vítimas a fim de 
buscar a libertação dos homens em co-laboração com eles.” 

 
 

● Unir para libertar 
 

● A união dos oprimidos entre si e com a liderança revolucionária é uma 
categoria da ação dialógica que, como as outras, se dá na práxis libertadora, 
antagônica a práxis dominadora. Para realizar a união, porém, existem 
problemas diversos que se põem no caminho das massas e da liderança. O 
autor destaca três destes problemas: 

○ As massas e as lideranças se encontram subjugadas pelo contexto 
dominador que exerce um poder que impede de todas as formas a sua 
união.  

■ As elites unem-se somente entre si, visando combater qualquer 
ameaça a sua dominação, e, assim, se fazem antagônicas as 
formas de união das massas e das lideranças, as quais, porém, 
não podem existir sem esta comunhão de interesses e formas de 
ações na realidade. Logo, é sempre necessário, apesar deste 
problema, buscar sempre a verdadeira união, que se dá na 
práxis conjunta entre povo e liderança. 

○ A dualidade do oprimido, aderido em parte a realidade sob a qual está 
e, de outro lado, a entidades estranhas localizadas fora da sua órbita de 
atuação, mantidas por mitos diversos desenvolvidos pelos opressores, 
faz com que estes sujeitos recaiam em posições fatalistas, alimentadas 
pela sua instabilidade emocional e intelectual, e pelo seu medo da 
liberdade.  

■ Nestas condições, a união se faz problemática, visto que o 
mundo natural e histórico não é um lugar de oportunidades, mas 
sim um todo estático e que está dado sem possibilidades de 



mudanças. O oprimido se encontra nestas condições aderido a 
um passado e um presente imutáveis, e a um futuro que na 
verdade não existe. 

■ Assim, a tarefa que se impõe às lideranças e fomentar um 
processo dialógico de problematização dos mitos, das falsas 
ideias sobre os homens e sobre o mundo criados pela situação 
opressora, para que seja possível aos oprimidos desideologizar-
se e verificarem criticamente o verdadeiro porque do seu estado 
de aderência e opressão, o que gera, por consequência, formas 
de ação para mudar tal estado. 

■ Por fim, coloca o autor que tal tarefa não pode se dar fora de 
uma ação cultural dialógica, a qual permite os sujeitos do povo, 
antes de tudo, reconhecerem-se como sujeitos de transformação 
do mundo, como seres-para-si, o que resulta do rompimento com 
a aderência antes constituída entre oprimido e os diversos mitos 
opressores. 

 
“Na medida em que seja capaz de romper a ‘aderência’, objetivando em termos 

críticos, a realidade, de que assim emerge, se vai unificando como eu, como sujeito, 
em face do objeto. É que, neste momento, rompendo igualmente a falsa unidade do 

seu ser dividido, se individua verdadeiramente.” 
 

● Por fim, e conectado com a questão da consciência-para-si que 
necessariamente deve ser desenvolvida pelos oprimidos, o autor coloca 
a passagem, que se faz necessária a união das massas, desta 
consciência para a consciência de classe 

○ Tal questão pressupõe, como toda ação revolucionária crítica, 
compreender o contexto histórico-cultural em que se dá a práxis 
libertadora, o qual constitui os homens e que nele podem estar 
imersos (e, assim, próximos as órbitas animais/vegetativas de 
existência), em processo de emersão (e, assim, em processo de 
constituição da sua consciência-de-si), ou até de inserção crítica 
na realidade (quando constituem a sua consciência de classe) 

○ Logo, no que se refere aos homens imersos, ou iniciando a sua 
emersão (o que o autor identifica como sendo a principal 
categoria existente nas massas do contexto latino-americano), 
anterior ao desenvolvimento da consciência de classe, devem os 
homens construir uma consciência-de-si 

■ Esta consciência-de-si nada mais é do que ser possível ao 
sujeito perceber que, enquanto homem subjugado, está 
proibido de estar sendo, que está sendo transformado em 
objeto e incidência da ação de outros sujeitos, e que, 
assim, estão negados pelas condições concretas de 
opressão na sua vocação ontológica de ser mais 

■ A partir do desenvolvimento desta, onde ocorre uma 
mudança dialética qualitativa do pensamento-linguagem 
destes sujeitos, torna-se possível a eles enxergarem-se 
como seres criadores de cultura, como transformadores 
da realidade  

● E, a partir dai, quando consegue o sujeito-para-si 
objetivar por quais motivos está negado de estar 
sendo, e que não somente ele está sendo negado, 
mais um conjunto de pessoas que compõe uma 



dada classe da sociedade (os que vendem os eu 
trabalho para sub-existirem), vão em direção a 
consciência de classe necessária a práxis 
revolucionária 

 
● Concluindo, frisa novamente o autor que compreender a situação de opressão, 

desenvolver a consciência-de-si e de classe, somente se dá por uma ação 
cultural dialógica, que desde o início coloca os sujeitos do povo como 
protagonistas também do processo de libertação, que desde o início os 
encarem como homens com potenciais para transformar a realidade.  

○ Somente tal ação pode desmistificar a realidade, desideologizá-la, o 
que permite então a união dos oprimidos entre si e com a liderança que 
do processo emerge. Somente tal ação pode ser crítica suficiente para, 
compreendendo as condições histórico-culturais em que se forma a 
consciência dos oprimidos, dirigir-se em direção a uma práxis que 
desvele a realidade opressora, visando transformá-la 

 
 

● Organização 
 

● A organização das massas pela luta da sua liberdade, em comunhão com a 
liderança revolucionária, é uma consequência direta da sua busca por união. 

● Enquanto tal, configura-se como “[...] o processo no qual a liderança 
revolucionária, tão proibida quanto esta [as massas] de dizer sua palavra, 
instaura o aprendizado da pronúncia do mundo, aprendizado verdadeiro, por 
isto dialógico”. 

● Como um dos principais componentes pedagógicos e culturais da ação da 
liderança revolucionária de busca por organização das massas está o 
testemunho 

○ O testemunho possui como conteúdo a comunicação de que a tarefa de 
libertação das condições de opressão é uma atividade comum à 
liderança e as massas, e que, por este motivo, é inerentemente 
dialógico. 

○ Neste momento o autor faz uma distinção entre o que deve mudar ou 
não no testemunho, de acordo com as condições históricas em que ele 
se verifica. 

■ No que se refere a forma em que ele se dará (ou o como 
proceder) e sobre que conteúdo versará para chegar na 
comunicação da tarefa de libertação enquanto comunhão de 
massas e liderança (o que pressupõe o conhecimento da 
consciência das massas sobre o mundo e a contradição principal 
que vivem em uma dada sociedade), o testemunho deve estar 
inerentemente ligado a uma análise crítica do momento histórico 
em que será realizado, para que não caia o risco de ser uma 
palavra alienada e alienante. Neste sentido, o testemunho é 
altamente dinâmico, conectado ao contexto em que se dá 

■ No que se referem aos seus elementos constituintes básicos, tais 
não variam historicamente, são parte do testemunho verdadeiro 
em qualquer situação ou contexto histórico em que se busque a 
libertação. Tais elementos são: “[...] a coerência entre a palavra 
e o ato de quem testemunha, a ousadia do que testemunha, que 
o leva a enfrentar a existência como um risco permanente, a 
radicalização, nunca a sectarização, na opção feita, que leva 



não só o que testemunha, mas aqueles a quem dá, o 
testemunho, cada vez mais à ação. A valentia de amar que, 
segundo pensamos, já ficou claro não significar a acomodação 
ao mundo injusto mas a transformação deste mundo para a 
crescente libertação dos homens. A crença nas massas 
populares, uma vez que é a elas que o testemunho se dá, ainda 
que o testemunho a elas, dentro da totalidade em que estão, em 
relação dialética com as elites dominadoras, afete também a 
estas que a ele respondem dentro do quadro normal de sua 
forma de atuar.” 

 
● Outro ponto citado pelo autor é que a organização das massas, quando 

verdadeira, não pode ser a justaposição de indivíduos que se relacionam 
mecanicamente, e se mantêm gregarizados tal como no contexto social 
engendrado pela situação opressora. 

○ Para que isso seja possível, a organização deve visar a prática da 
liberdade entre liderança e massas, sem esquecer, contudo que a 
disciplina é essencial neste processo, para que exista ordem, tarefas a 
cumprir para perseguir os objetivos, prestação de contas e 
responsabilidade de todos os envolvidos na ação revolucionária 

○ Logo, a disciplina não é somente uma característica a ser adotada 
pelas massas, mas pela liderança também, a qual não pode nunca, se 
seu intento é libertador, confundir disciplina com condução das massas. 

● Destas considerações, o autor extrai mais algumas reflexões acerca da 
necessária dialética entre autoridade e liberdade no processo revolucionário e 
no consequente sentido cultural e pedagógico que o mesmo possui. 

○ Neste sentido, o autor assume a tese de que é preciso vencer tanto a 
licenciosidade (falta de diretrizes a serem seguir, numa espécie de “jogo 
as escuras” onde cada envolvido no processo dispersa a si e os outros 
na sua práxis e, portanto, obstrui a organização) quanto o autoritarismo 
(a condução arbitrária das massas pela liderança sem a sua adesão 
simpática aos objetivos da revolução, o que gera imposições de um ser 
a outro, e não engajamento em comunhão) 

○ Assim, devem vivenciar permanentemente, na prática de libertação pela 
ação cultural dialógica, liderança e massa, o aprendizado de mais esta 
questão: o da autoridade e da liberdade como unidade dialética que 
buscam em comunhão instaurar para que a práxis ns realidade seja 
revolucionária. 

 
 

“A fonte geradora, constituinte da autoridade autêntica, está na liberdade que, em 
certo momento se faz autoridade. Toda liberdade contém em si a possibilidade de vir 
a ser, em circunstâncias especiais, (e em níveis existenciais diferentes), autoridades. 

 
Somente ao existenciar-se como liberdade que foi constituída em autoridade, pode 

evitar seu antagonismo com as liberdades”. 
 
 

● Síntese cultural 
 

● Começa o autor pontuando que o processo de ação cultural, seja ele dialógico 
ou antidialógico, não ocorre somente em um plano idealista subjetivista, mas 

[57] Comentário: A revolução, 
enquanto processo que é a instauração 
da liberdade como processo 
permanente, no qual os homens 
possam de fato ter as condições 
concretas para “ser” humanos em 
todas as suas potencialidades, não 
pode prescindir de que algumas 
pessoas tomem para si a autoridade de 
serem dirigentes durante este 
processo. Porém, o que o autor parece 
colocar é que somente quando esta 
autoridade se constitui no seio da 
liberdade, e não da condução, e não da 
objetificação dos sujeitos, é que ela 
pode ser verdadeira, e propiciar então 
uma adesão simpática dos demais 
sujeitos também do processo, que 
reconhecem nesta figura de autoridade 
uma forma de condução para que a 
própria liberdade se instaure como 
processo permanente. Ainda, o que fica 
de reflexão é que se a autoridade se 
constitui a partir da liberdade, dela 
mesma se exige de maneira muito forte 
uma disciplina necessária para que 
sirva de exemplo no sentido de que 
esta autoridade não é um autoritarismo. 
Ou seja, a autoridade deve estar aberta 
a ser, em certos momentos, analisada 
e até mesmo criticada em sua atuação 
pelos demais sujeitos em liberdade 
que, assim, se constituem também 
autoridade. Acho que o grande objetivo 
é que, instaurada a revolução em 
processo, a dialética entre autoridade e 
liberdade torna-se de tal forma 
dinâmica que todos os sujeitos que 
participam desta sociedade 
transformada são, constantemente, 
autoridades e liberdade. — malaggi 



que é ação sistematizada e intencional sobre visando manter ou modificar a 
sociedade. 

○ Tais ações culturais se processam assim na estrutura social, constituída 
no processo dialético de permanência-mudança. 

■ Logo, para constituir-se e ser estrutura social, a mesma tem que 
“durar” (permanecer); porém, tal durar somente se verifica e 
concretiza se a estrutura não é algo estático, mas sim um “estar 
sendo” (mudança). Assim, em seus aspectos histórico-culturais, 
o que caracteriza a estrutura social é o “durar” da dialética 
permanência-mudança. 

○ No que se refere a ação cultural dialógica, a mesma não visa (ou não 
pode visar) o desaparecimento da dialética permanência-mudança, mas 
sim superar as contradições que se processam na estrutura social e 
que fazem com que a permanência seja a destas contradições como 
algo sedimentado naturalmente e que torna-se impossível de mudar 

 
● Nestes termos, coloca o autor que a ação cultural dialógica é sempre uma 

modalidade de práxis que rejeita o caráter induzido do antidialogismo, ou seja, 
o processo em que um sujeito, ou um grupo destes, partem do seu mundo, do 
seu quadro valorativo e de percepção da realidade, para entrar no mundo de 
outros como invasores revestidos de messianismo, visando entregar alguma 
de espécie de salvação aos invadidos a qual, julga-se, estes necessitam. 

○ Assim, como superação desta modalidade de ação invasora 
antidialógica, tem-se a síntese cultural, que, partindo do protagonismo 
dos sujeitos em processo de libertação, visa transformar a realidade 
concreta de opressão. 

○ A síntese cultural torna-se, assim, a forma de ação por meio da qual, 
culturalmente, se faz frente e busca-se a mudança concreta da própria 
cultura do silêncio engendrada na estrutura opressora 

 
● Logo, como busca por inserir os sujeitos no processo de apropriação cultural 

que intencione a mudança social, visando desenvolver uma consciência crítica 
da realidade concreta em e com que estão, a síntese cultural compõe com a 
investigação temática dois processos que se fazem um no curso da ação 
cultural dialógica 

○ Ambos os processos, indicotomizáveis entre si, partem da premissa que 
é somente na comunhão entre os sujeitos intencionados a ação e 
reflexão da realidade opressora para transformá-la que se dá o 
movimento criativo e de busca que caracteriza a revolução enquanto 
desvelamento das possibilidades concretas para que os sujeitos 
possam vivenciar plenamente a sua vocação ontológica de ser mais 

 
● Por fim, com base nestas questões, coloca o autor que a síntese cultural é o 

processo onde os saberes e conhecimentos de todos os envolvidos no 
processo revolucionário, liderança e massas, é reconstruído num saber e 
formas de ações novas, visto que por tal práxis revolucionária pretende-se 
operar uma transformação dos saberes oriundos da sociedade opressora 
alienante. 

○ Assim, a síntese cultural implica na superação tanto do caráter 
simplista, não-sistemático e de senso comum dos saberes e visão de 
mundo dos homens do povo quanto os aspectos da cultura da própria 

[58] Comentário: Logo, o processo 
revolucionário, se transforma a duração 
da dialética permanência-mudança em 
algo enrijecido e imóvel, tende a cair 
ele mesmo na burocratização e, assim, 
acabaria por matar a revolução no seu 
caráter de devir constante, ou seja, de 
libertação em processo... Aqui é 
interessante o caráter de crítica de 
Freire a uma visão comportada de 
história, como sendo um processo 
previsível e passível de ser controlado, 
história esta que após a revolução, se 
compreendida como algo estático e 
específico de um momento, estaria 
dada e já não mais se exigiria a própria 
permanência-mudanças na estrutura 
social, mesmo a transformada pela 
revolução... Logo, o que dá pra 
compreender é que a revolução como 
processo exigirá, da própria sociedade 
transformada um esforço constante de 
reflexão sobre si mesma, para que não 
caia no imobilismo derivante de um 
pensar que “feita a revolução, nada 
mais precisa mudar na sociedade” — 
malaggi 

[59] Comentário: Aqui Freire parece 
explicitar o caráter dialético existente 
entre infraestrutura e superestrutura 
das formações sociais, partindo da 
ótica de análises de Althusser, visto 
que explicita que o manter as 
condições reais e concretas de 
opressão (as relações de produção 
capitalistas) necessita na 
superestrutura uma ação fomentadora-
ideológica dos pressupostos desta 
infraestrutura na consciência dos 
homens, para que os mesmos ajustem-
se aos ditames da sociedade... 
Processo realziado pelos Aparelhos 
Ideológicos do Estado capitalista 
constituído, das quais a educação é um 
destes (e um dos principais)...  
 
Ainda, em Marx e Engels já se achava 
a preocupação em desmistificar a 
questão do fator econômico (a 
infraestrutura) como o único 
determinante da evolução da história 
das sociedades... 
 
“Segundo a concepção materialista da 
história, o fator que, em última 
instância, determina a história é a 
produção e a reprodução da vida real. 
Nem Marx nem eu afirmamos, uma vez 
se quer, algo mais do que isso. Se 
alguém o modifica, afirmando que o 
fator econômico é o único fato 
determinante, converte aquela tese 
numa frase vazia, abstrata e absurda. 
A situação econômica é a base, mas os 
diferentes fatores da superestrutura 
que se levanta sobre ela – as formas 
políticas da luta de classes e seus 
resultados, as constituições que, uma 
vez vencida uma batalha, a classe 
triunfante redige, etc, as formas 
jurídicas, e inclusive os reflexos de 
todas essas lutas reais no cérebro dos 
que nelas participam, as teorias 
políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias 
religiosas e o desenvolvimento ulterior 
que as leva a converter-se num 
sistema de dogmas – também exercem 
sua influência sobre o curso das lutas 
históricas e, em muitos casos, 
determinam sua forma, como fator 
predominante. Trata-se de um jogo ... [3]



liderança, os quais, anteriormente gestados no interior de uma situação 
alienada e alienante da realidade concerta de opressão, podem agora 
serem os fomentadores da práxis revolucionária entre os sujeitos do 
processo 

○ Logo, o que acontece é uma fecundação mútua entre os saberes da 
liderança e do povo, o “[...] saber mais apurado da liderança se refaz no 
conhecimento empírico que o povo tem, enquanto o deste ganha mais 
sentido no daquela”, e assim, ambos, dialeticamente, superam-se em 
seus aspectos alienados e/ou pouco sistematizados e constituem-se 
saber revolucionário 

● Finalizando esta problemática, coloca o autor que a síntese cultural não 
implica que a liderança (ou o professor) deve reduzir os objetivos da sua 
atuação junto as massas com base nas aspirações e interesses imediatos 
contidos na percepção que fazem do mundo tais sujeitos 

○ “Ao ser assim, em nome do respeito à visão popular do mundo, respeito 
que realmente deve haver, terminaria a liderança revolucionária 
apassivada àquela visão.” 

○ “Nem invasão da liderança na visão popular do mundo, nem adaptação 
da liderança às aspirações muitas vezes ingênuas do povo.” 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 
  

[60] Comentário: Aqui novamente 
podem-se deduzir consequências 
educacionais para a escola também... 
Ou seja, na relação de ensino-
aprendizagem que supere a 
contradição educando-educador, 
ambos são ao mesmo tempo 
aprendizes e professores... 
Obviamente, pelo seu maior contato e 
apropriação com o mundo da cultura, 
por possuir mais experiência nas 
formas de aproximar-se da realidade 
para conhecê-la, o professores deve 
ser o mediador indispensável que 
possibilita aos alunos a sua ascensão 
dos seus níveis de conhecimento de 
senso comum (empíricos) para um 
saber de tipo mais apurado, sistemático 
(científico, filośofico)... Porém, o próprio 
aluno deve ser considerado ser ativo 
neste processo e, nestes moldes, ao 
fazer o movimento de ascender do seu 
nível senso comum para o sistemático, 
torna-se ele também professor do 
professor, posto que pode fazer o 
docente repensar seus próprios 
conhecimentos e formas de se 
aproximar da realidade neste processo, 
ou, como diz Freire, re-ad-mirar na ad-
miração do aluno... — malaggi 

[61] Comentário: Aqui para mim 
reside uma compreensão fenomenal da 
natureza do processo de ensino-
aprendizagem que desautoriza 
qualquer pessoa a relacionar Paulo 
Freire com uma pedagogia de caráter 
não-diretivo. Coloca o autor, 
brilhantemente, que respeitarmos a 
visão de mundo do povo é necessário, 
como premissa básica de pensar 
materialista histórico-dialético, da qual 
deriva inclusive uma opção por, 
justamente, nunca transformar os 
homens em objetos de incidência de 
uma ação de invasão cultural. E, 
acrescentando a esta análise, coloca 
que, nestes mesmos termos, não pode 
o professor, ou a liderança, basear sua 
atuação educativa somente nos 
interesses do aluno e do povo. Resulta 
óbvio que muitos destes interesses 
podem ser utilizados como meio para o 
início do processo educativo, porém 
apassivar-se somente a elas é de certa 
forma sufocar nos alunos o 
desenvolvimento de saberes que, 
mesmo eles não identificando de 
maneira imediata como essencial a 
suas vidas, ou como objeto que reside 
dentro de seus campos de interesse 
atual, serão muito importantes para que 
possam constituírem-se como sujeitos 
pensantes, críticos, “vacinados” contra 
a manipulação, contra a invasão, bem 
como aptos a ultrapassar a sua visão 
ainda limitada, ou focalizada, da 
realidade concreta... Ainda, para mim 
reside aqui, mesmo que de maneira 
não sistematizada em conceitos 
psicológicos, a noção de que a 
educação deve sempre puxar o 
desenvolvimento dos alunos a frente 
por meio do aprendizado, e não, 
justamente, apassivar-se com o que o 
aluno já desenvolveu de funções 
psicológicos ou conhecimentos, e 
realizar somente aprendizagem que 
estejam dentro deste nível de 
desenvolvimento. Ou seja, aqui reside 
para mim em estágio embrionário uma 
concepção muito próxima a de ... [4]



 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Extensão ou Comunicação? 
Autor: Paulo Freire 

Síntese descritiva dos conceitos estudados: 
  
Capítulo 1: 
  
a) Aproximação semântica ao termo extensão 
  

● Análise crítica do termo extensão do ponto de vista semântico (qual o significado da 
palavra extensão?). 

○ Sentido de base: campo de significação mais estável, definido pela cultura, 
que determina e/ou condiciona as possíveis significações contextuais; 

○ Sentido contextual: dependendo do contexto onde o termo é empregado na 
mensagem, tem-se um sentido em potencial; 

■  Pode haver assim, em diversos casos de emprego de uma palavra, 
sentidos específicos delimitados pelo contexto. 

  
● Extensão pode ser: 

○ Verbo; 
○ Adjetivo; 
○ Substantivo; 
○ E, em cada um destes casos, pode vir a ter mais de um sentido de contexto. 

  
● No que se refere ao ensaio de Freire, o autora está interessado no sentido de 

extensão enquanto verbo que denota uma "ação de estender algo a alguém...". 
● E tudo isso no contexto de ação de extensão rural, que é o o foco de análise do livro. 

O que leva também a questão de compreender o contexto onde esta ação ocorre, e 
quais os fatores importantes para esta compreensão. 

● Para Freire, a "ação de estender algo a alguém" no contexto do extensionismo rural 
envolve a compreensão de que um sujeito estende seus conhecimentos e técnicas 
agrícolas (algo) aos camponeses (alguém), com uma intenção definida: 

○ A de agir no plano social, cultural e humano, para que ocorra uma mudança no 
pensar dos camponeses, e para que estes possam transformar o mundo a 
partir da sua atividade nele (a agricultura); 

○ Não é uma ação com uma intenção voltada para a alteração da natureza em 
si, pois assim não se teria a atividade mesmo ligada a compreensão da 
palavra extensão no contexto da ação social. 

  
● Freire parte do conceito de "campos associativos" de Bally para estabelecer, com 

base no termo extensão, um campo significativo de palavras que possuam relações 
de associação com o significado da palavra extensão, enquanto "ato ou ação de 
estender algo a alguém". 

○ Assim, chega a um conjunto de termos, tais sejam: 
  



 
                                                                                                                                                          

● Para Freire, a ação extensionista, compreendida desta forma, transforma o homem 
em "sujeito/coisa", pois nega a este ser um sujeito de transformação do mundo, 
passando ao status de mero receptáculo/objeto de visões de mundo, conhecimento, 
técnicas e produtos culturais estendidos, transmitidos, no caso da extensão rural, do 
agrônomo ao camponês. Na escola, poderíamos pensar do professor ao aluno. 

1. Negação do sujeito como ser de ação e reflexão; 
2. Negação da constituição do verdadeiro conhecimento. 

● Assim, somente é possível compreendermos a extensão como situação onde ocorre 
educação se se entende educação como sinônimo de um quefazer domesticador. 

1. Onde se tenta persuadir um sujeito a pensar o mundo imposto por outros 
sujeitos, sem a ação-reflexão necessária aos sujeitos em co-participação no 
ato de conhecer o mundo 

2. Para Freire, não existira mesmo ação educativa neste contexto, pois a 
verdadeira educação (enquanto prática de liberdade onde os sujeitos em co-
participação entendem o mundo, que mediatiza o processo de conhecimento 
em que estes seres executam uma transformação da realidade, criando o 
mundo sociocultural em conjunto) não é conciliável com uma opção de 
domesticação das consciências 

3. Educação libertadora ocorreria na problematização conjunta da realidade, de 



uma situação concreta, por meio da qual os sujeitos, no processo de captação 
crítica da mesma, no conjunto dialético da ação-reflexão, conseguem 
transformar o mundo, e, assim, humanizá-lo. 

■ Processo que ocorre na perspectiva da comunicação, não da 
extensão. 

  
b) O equívoco gnosiológico da extensão 
  

● Partindo da análise do termo extensão efetivada anteriormente, e da sua 
incompatibilidade para expressar uma prática educativa libertadora, o autor entra na 
discussão do termo no que se refere ao seu significado dentro de um contexto de 
análise gnosiológica, ou seja, para uma compreensão da teoria do conhecimento 
subjacente a acepção "extensão". 

● Parte das discussões sobre as relações de homem com o mundo, e como ocorre 
nestas o ato de conhecimento: 

○ O ato de conhecer ocorre na transmissão do conhecimento de um sujeito a 
outro? 

○ O conhecimento transmitido é, assim, algo estático, imutável, não necessita de 
transformações? 

○ O ato de conhecimento não é condicionado histórica e culturalmente? 
○ No ato de conhecer transmissivo-extensivo, tem-se a superação da "doxa" e 

do "pensamento mágico", por formas de ação e reflexão no mundo baseadas 
no "logos"? 

  
Ou seja, é um debate de caráter gnosiológico, de como se dá o ato de conhecer dos 

sujeitos para com os objetos do mundo. 
  

● Paulo Freire então caracteriza em sua fala algumas percepções do ato de entender 
enquanto termo que propõe um conjunto de significados de como se dá o 
conhecimento. 

○ Para ele, o termo gera um equívoco inicial de pensar que o conhecimento é 
algo estático, que não deve ser transformado e (re)apropriado pelos sujeitos 
envolvidos no ato de conhecer e agir no mundo 

○ O que gera a ideia de que a única parte dinâmica do processo extensionista se 
dá por parte do sujeito-extensor, pois este irá realizar a seleção do que 
estender, quando, de que forma, o que irá, minimamente, demandar um 
pensar sobre situações que exijam diferentes extensões. 

○ Para o receptor, o depósito do conhecimento, não há dinamicidade alguma, 
visto que não opera, não age, não reflete, não usa o logos crítico, não decide, 
somente recebe passivamente... 

■  Tudo isso caracteriza uma visão ingênua do ato de conhecer. 
  

● Freire inicia uma caracterização do ato de conhecer humano que supera os 
significados denotados na extensão, que leva a pensar em: 

○ Sujeitos que confrontam o mundo, o transformam e refletem sobre esta ação, 
em co-participação. Ou seja, seres ativos no mundo, curiosos e criativos. 



○ Que, ao refletirem criticamente sobre o mundo, descobrem o seu lugar nele, 
ao qual estão condicionados no ato de conhecer. 

○ Sujeitos que, para aprender em comunhão, devem se apropriar do mundo em 
co-participação, devem tomar parte do mundo em domínio apreendido da sua 
consciência, conseguindo assim operar transformações e inventar e reinventar 
sobre o apreendido, que os habilita, por sua vez, a aplicação deste 
conhecimento na sua ação no mundo. 

  
Assim, Freire reivindica a tomada de postura dos sujeitos enquanto seres 

cognoscentes frente ao mundo, ao objeto de conhecimento que se deseja conhecer 
   

● Após isto, o autor adentra no debate sobre a capacidade do termo extensão como 
potencial conceito epistemológico para a compreensão da realidade do ato de 
conhecer como desvelador das inter-relações entre os objetos de conhecimento em 
um nível crítico de ascensão ao logos (razão).  

● Verifica que este somente pode dar conta de processos cognoscivos que levem a 
formas de conhecer e de pensar pré-científicas, que não captam a realidade "íntima" 
das coisas do mundo. 

● Assim: 
○ Homem é um ser de ação e reflexão; 
○ Ao se relacionar com o mundo, o transforma, e cria o mundo da cultural; 
○ Mundo humano este que, por sua vez, condiciona sua forma de ser no mundo 

(de pensar, sua consciência, e, assim, seu agir). 
○ Neste agir no mundo, o sujeito pode meramente captar a presença das coisas, 

dos objetos de conhecimento presentes, mas não adentrar na sua explicação 
racional e crítica, bem como na relação destes objetos com outros do mundo. 

■  Estamos aqui no campo da doxa, da "mera opinião". 
● Um fato importante, mesmo considerando a limitação da doxa 

como forma de conhecimento autêntico dos objetos de 
conhecimento, é que a percepção dos objetos em si nunca se dá 
isolada, mas sem constitui um todo coordenado de relações 
entre percepções de fatos, acontecimento, objetos e fenômenos 
dentro de um contexto comum de ação perceptiva. Ainda, a 
percepção é condicionada pela realidade concreta histórica, ou 
seja, a realidade cultural onde o sujeito está situado... 

  
● O autor, a partir disso, adentra na questão das formas de conhecer, de pensar, 

conectadas intimamente ao domínio da doxa, no contexto de comunidades e culturas 
pré-científicas: o pensar mágico, que condiciona um agir baseado neste 
"magicismo"... 

○ O sujeito que assim pensa, percebe a realidade como um todo, consegue 
captá-la nas suas relações entre os percebidos. Porém: 

■ A explicação dos percebidos não se dá na esfera da admiração em 
termos críticos. O sujeito consegue perceber um fato concreto, e, na 
ânsia de conseguir explicá-lo, e não conseguir o seu intento de forma 
racional e justificada, o explica em termos mágicos. 



○ Características do pensamento mágico, em Freire: 
■ Não é ilógico, nem pré-lógico. Possui, assim, uma lógica inerente a ele. 
■ As partes constituintes das visões de mundo e construções culturais 

produzidas por tal pensamento, vistas como um sistema de 
significações que instrumentaliza o sujeito a perceber o mundo e a agir 
nele, reagem de maneira global, posto que quando algo afeta uma das 
suas partes todas as demais são afetadas... 

■ Implica as relações entre este pensar mágico com uma linguagem 
específica, uma estrutura histórico-cultural e, por fim, uma forma de 
atuar no mundo conforme este pensamento. 

○ Os sujeitos que assim pensam, mesmo quando incorporam elementos 
culturais diversos que ultrapassam o domínio do pensar mágico, tendem a 
resistir a transformações completas no seu pensar. 

■ Assim, quando isso é imposto de forma extensionista, sem a devida 
problematização do mundo e conscientização dos sujeitos enquanto 
seres de ação-reflexão, podem ocorrer processos de sincretismo entre 
os elementos culturais novos e a "tradição" baseada no pensar mágico. 

  
● Por fim, Freire caracteriza o modo mágico de pensar e de atuar no mundo com base 

na análise das relações entre homem-natureza, e homem-mundo cultural (por meio 
das relações entre os sujeitos através da linguagem). 

○ Recobra: homem enquanto sujeito de ação e reflexão age no mundo e tem a 
capacidade e pensar sobre si e sobre a sua forma de agir neste mundo, e isso 
por meio de um processo de "afastamento" do mundo para assim analisá-lo 
inserir-se nele criticamente, mas ao passo que ainda é nele e esta com ele... 

■ Admirar: objetivar a realidade, torná-la (apreendê-la) como objeto de 
sua ação/reflexão, para explicá-la em suas inter-relações verdadeiras 
entre os fatos percebidos, entre os itens constituintes do objeto de 
conhecimento... 

■ Neste seu processo, na sua atuação como ser transformador, o homem 
cria o domínio da cultura. 

○ As formas de pensamento mágico desenvolvem-se através de relações 
homem-mundo onde o sujeito não se enxerga como um ser de ação-reflexão 
transformadora da realidade, mas sim como uma parte do mundo natural, bem 
como do próprio mundo cultural existente que se desdobra das condições 
sócio-históricas específicas que condicionam esta forma de pensar. 

○ Impossibilita-se assim o verdadeiro processo de admiração de forma crítica, 
prendendo-se somente a percepção e opinião sobre os fatos objetivos 
interligados (doxa), explicados por sua vez de maneira mágica. 

  
● Neste contexto, coloca Freire, a extensão não se constitui como um significado válido 

para uma teoria do conhecimento que visa explicar e propor alternativas para a 
superação destas formas de pensamento, pois nega aos sujeitos, aos quais o 
conhecimento é extendido, a ação e a reflexão que os confere status de sujeitos de 
transformação do mundo. 

● Assim, deve-se tentar ao passo em que se ensina determinado conhecimento, fazer 



com que o educando torne-se sujeito ativo no processo de ação-reflexão, 
possibilitando assim as condições para a problematização da realidade, a captação 
desta em suas inter-relações, e a explicação dos objetos de conhecimento pela 
análise crítica dos seus componentes. 

○ Supera-se neste caso a doxa e o pensamento mágico por intermédio do logos, 
o conhecimento sensível baseado nas aparências e nas crenças objetivas, 
pelo conhecimento verdadeiramente científico.  

● Exige um encarar a realidade em sua totalidade, para que o sujeito não tenda a se 
sentir "preso" a ela, mas sim uma parte constituinte do todo maior na sua posição 
enquanto ser no mundo (sujeito de ação e reflexão)... 

○ Demanda, assim, que o próprio educador, ao tentar a mudança, a superação 
de formas mágicas de pensar do sujeito por procedimentos críticos e 
problematizadores, encare e faça com que o sujeito também encare a 
totalidade, tanto do objeto de conhecimento em suas relações com o resto do 
mundo quanto com o contexto de relações sujeito-natureza-mundo cultural 
que condiciona o pensamento do sujeito... 

  
● Finalizando, Freire coloca que, nestes casos, a ação educativa deve ser para que o 

educando perceba o objeto de conhecimento como algo advindo da realidade, e que 
necessita ser compreendido, e , ainda, em relação dinâmica com outros objetos, ou 
seja, com a realidade como um todo. Isso se dá pela conscientização crescente 
sobre a realidade por parte do sujeito, que começa a mudar a sua própria visão 
enquanto sujeito no mundo, as suas relações com a natureza e o mundo 
propriamente cultural humano... 

○ A partir disso, passa-se a uma problematização crescente da realidade, a 
análise reflexiva das suas ações no mundo, que levam, progressivamente, a 
uma apreensão das verdadeiras inter-relações entre os constituintes dos 
objetos de conhecimentos, mediante um processo de pensar em 
coparticipação com outros sujeitos, apropriando-se e (re)criando o mundo da 
cultura, que torna este sujeitos por fim, humanos... 

○ Todo este processo envolve, invariavelmente, ações de comunicação, de 
diálogo problematizador entre os sujeitos envolvidos no processo educativo... 
Permitir a problematização, possibilitar ao sujeito, através da intervenção do 
educando, ir se apropriando do mundo e mudando a sua visão de estar nele 
enquanto ser de transformação, não pode ocorrer em ações de extensão, de 
transmissão, onde um sujeito é transformado por outros em receptáculo 
passivo de informações, conhecimentos, dizeres, verdades, visões de 
mundo... 

  
  
Capítulo 2 
  
a) Extensão e invasão cultural 
  

● Inicia o debate colocando a problemática de uma teoria da ação humana sobre o 
mundo em dois paradigmas distintos: o antidialógico e o dialógico 



○ Retoma as noções de compreensão da natureza humana e das relações 
homem-natureza, chegando ao ponto nevrálgico da necessária ação que o 
homem estabelece no mundo quando da sua relação com ele. 

○ Ação está condicionada pelos seus próprios resultados - mundo da cultura, da 
história, e da influência disso nas ações do homem. 

○ Coloca a necessidade de se chegar a compreensão crítica e racional da ação 
humana, o que desemboca numa teoria, ligada por sua vez a prática (ação) 

● Pontua que a ação do ser humano na natureza entendida como extensão baseia-se 
em uma teoria antidialógica da ação humana, a qual é inconciliável com uma teoria 
que tem a ação dialógica como base 

● Coloca um aspecto/faceta da teoria antidialógica o qual pretende analisar: a invasão 
cultural 

○ Ação de um sujeito que invade o espaço histórico-cultural de outros sujeitos 
com o objetivo de impor seus conhecimentos, sua ideologia 

○ Nos moldes da extensão, o sujeito ativo neste processo somente é o invasor, 
que toma os outros homens (invadidos) como objetos de sua ação 

○ Os sujeitos invadidos, por sua vez, não agem, mas tem a ilusão de que agem 
na atuação de outros sujeitos (invasores). 

● Para que haja invasão cultural, se faz necessário outras ações antidialógicas que 
performem esta invasão: 

○ Conquista: utiliza-se da persuasão para incultar nos sujeitos invadidos ideias 
que os levem a submeter-se a este processo como objetos 

■ Como: propagandas, slogans, mitos, descaracterização da cultura do 
invadido. 

○ Manipulação: visa incultar nos sujeitos invadidos a ideia de estarem atuando, 
quando na verdade não são sujeitos de ação transformadora, mas sim agem 
sobre a ação dos invasores 

■ Visa o processo de massificação, enquanto impossibilitação do poder 
de decisão, de reflexão, de ação crítica dos sujeitos invadidos. 

  
● Para Freire, estes processos servem para a "domesticação" dos homens, não para a 

sua libertação, sendo que para isso deve-se seguir o caminho da dialogicidade 
  
  
"Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão 
pela qual, sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, 

esta excluído de toda relação na qual alguns homens sejam transformados em 'seres 
para outros' por homens que são falsos 'seres para si'. É que o diálogo não pode 

travar-se numa relação antagônica" 
  

"O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 
'pronunciam', isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a 

humanização de todos". 
  

● Assim, para Freire, o termo extensão tem uma conotação claramente antidialógica, 
de invasão cultural. 



○ E, portanto, o técnico agrônomo, e podemos dizer, qualquer educador, não 
pode entender a si mesmo como o único sujeito que opera ações durante o 
processo educativo, no ato de conhecer, como o único "agente de mudanças". 

○ Na verdade, se o objetivo é uma educação libertadora, deve-se considerar o 
aluno/camponês tão agente quanto o professor/agrônomo, ou seja, tão 
SUJEITO quanto este. O que leva a uma relação dialógica entre os sujeitos 
tidos como iguais entre si. 

● Paulo Freire coloca que, frequentemente, os agrônomos extensionistas (e aqui 
podemos fazer paralelos com depoimentos de diversos professores) visam justificar a 
extensão e a invasão cultural por meio de uma série de argumentos conectados a 
uma ideia-chave: "a perda de tempo". 

○ Linha de raciocínio: 
  

 
  

●  Para Freire, estes raciocínios refletem pelo menos três equívocos principais, dos 
quais o autor dissertará melhor no texto: 

○ O equívoco gnosiológico da extensão, pois não compreende como se dá o 
conhecimento, entende este como depositar conteúdos em "cabeças ocas", 
processo de sujeitos passivos a este ato de transmissão efetivado por outros 
sujeitos (ativos) 

○ O equívoco de não considerar os condicionantes histórico-culturais por meio 
do qual os camponeses (e os alunos) constroem grande parte do seu "estar 



sendo" no mundo e com os homens... 
○ O equívoco (mito) da ignorância do homem simples, tomado como incapaz de 

reflexão, de pensamento crítico, de ser sujeito no ato de conhecer. Ligado a 
este equívoco tem-se a absolutização da ignorância: sujeitos mais "elevados" 
colocam no outro polo (camponeses, alunos) toda a incapacidade de 
conhecimento  e, assim, a encarnação de uma ignorância totalizada. Não 
consideram nem sequer a capacidade destes de possuir conhecimentos 
mesmo que em níveis pré-científicos (doxa, pensamento mágico): não são 
capazes do conhecimento por eles mesmos, assim, de vem ser "ajudados" 
pelo extensionista que irá criar "depósitos de saberes" nos camponeses. 
 

● Na sequência, Paulo Freire explora de maneira mais incisiva a conexão entre o 
argumento "perda de tempo" e os condicionantes histórico-culturais dos camponeses. 

○ Parte de uma situação hipotética: de que, mesmo que os agrônomos alguma 
vez tentaram experiências dialógicas com os camponeses, e o diálogo foi nulo, 
a participação não ocorreu. E, a partir dai, tenta compreender o porque de até 
mesmo numa situação não extensionista os agrônomos muita vezes não 
lograriam êxito em seus "intentos dialógicos". 

○ Para Freire, os camponeses não são "antidialógicos" por natureza, mas sim os 
condicionantes histórico-culturais levaram estes sujeitos a serem refratários ao 
diálogo: vivem, e assim como eles seus pais viveram, em um ambiente 
antidialógico (latifúndio), em uma estrutura social vertical que tem por princípio 
organizativo o não considerar o diálogo como instrumento de relações sociais 
(hierarquização, sociedade de classes, não-mobilidade social). 

■ Neste contexto, não há libertação humana, não há possibilidade de 
prover a todos os homens as condições para que se tornem sujeitos 
transformadores do mundo, do seu entorno. Não há co-participação, 
não há diálogo. Assim, os próprios camponeses expressam falta de 
confiança em si mesmos através da não participação, uma "a-
confiança" construída historicamente e culturalmente em suas 
consciências. 

● Para o agrônomo extensionista, isso aprovaria a ação de invasão 
cultural, de extensão (visto que ocorre uma "perda de tempo" 
tentando o diálogo com quem não quer, ou com quem não 
consegue/pode. 

● Para Freire, devemos pensar em mudar estas condições que 
influenciam o mutismo dos camponeses, e isso denota uma ação 
dialógica mesmo em um ambiente latifundiário verticalizado. 
Deve-se através do diálogo prover os meios para que os 
camponeses passem a ser sujeitos de ação e reflexão, 
problematizando não somente a apreensão da técnica na sua 
relação homem-natureza, mas também problematizando o seu 
mundo cultural como um todo, o porque das causas históricas de 
seu silêncio, do seu mutismo. 

● Assim, para aqueles que como Freire querem a libertação 
humana, o argumento "perda de tempo" visando justificar uma 



atitude antidialógica e processos de invasão cultural, torna-se 
inviável, perverso e de manutenção do status quo social. 

  
● Para Freire, nem mesmo o argumento da urgência da produtividade agrícola para a 

nação justifica uma ação antidialógica (pode-se pensar aqui um paralelo com a 
educação escolar. Muitas vezes se justifica a extensão de conhecimentos do 
professor para o aluno, pois somente assim é possível "vencer o programa", "fechar o 
currículo no final do ano..."). 

○ Por quê? A produção agrícola (assim como a educação) é trabalho, é uma 
ação do homem na natureza e, ainda, uma ação no mundo cultural efetivada 
pelo homem e que por sua vez o modifica enquanto sujeito. É assim, 
resultante das relações dos homens com o mundo, e dos homens com os 
homens. 

○ Assim, se entendermos que este ato (produção agrícola) necessita de uma 
visão do homem enquanto ser de transformação do mundo, de ação e 
reflexão, de decisão (como ato de se separar do mundo para poder admirá-lo), 
para Freire o diálogo é justamente o lócus não de perda de tempo, mas de 
posicionamento dos homens no seu lugar em relação ao mundo: como seres 
de práxis. 

○ Por fim, toda possível demora nas tentativas iniciais de diálogo com sujeitos 
que estão refratários a este (e não que são) serão revertidas posteriormente 
em uma condição dos sujeitos camponeses no mundo como seres confiantes, 
cientes dos seus lugares no mundo, capazes progressivamente de mais e 
mais apropriações do conhecimento ao passo em que se conscientizam e 
refletem e agem sobre o mundo natural e histórico-cultural. 

  
● Por fim, Freire expõe o argumento segundo o qual a ação dialógica é impossibilitada 

quando se trata de conhecimentos técnicos ou científicos, visto que não há nada que 
fazer em relação a este a não ser decorá-los, memorizá-los, ou aplicá-los 
mecanicamente a prática que os necessite.  

○ São verdades técnico-científicas a serem memorizadas e, assim, não cabe 
discuti-las com os camponeses (aqui ainda pode-se fazer relação com a visão 
destes sujeitos como seres absolutamente ignorantes. Como discutir conceitos 
técnicos e científicos com pessoas "humildes, ignorantes, muitas vezes sem 
escolaridade básica?”). 

○ Para o autor, tem-se aqui a incompreensão do que é diálogo, do que é 
conhecimento, e de como este se constitui na relação dos homens com o 
mundo e entre si. 

■ Com relação ao diálogo, Freire coloca que o objetivo deste no processo 
educativo é que seja o lócus por onde ocorra a problematização das 
relações entre o conhecimento e a realidade (relação dialética onde o 
primeiro é gerado a partir da segunda, e na qual ainda a segunda é 
transformada e repensada pelos homens condicionados pela primeira), 
para melhor compreender o mundo, as relações entre os objetos de 
conhecimento para assim transformá-los. 

■ Assim, Freire coloca que, através do diálogo com o educador-



educando, bem como com os seus pares, para o educando-educador a 
tarefa é de exercitar o pensar criticamente, levantando hipóteses, 
confeccionando interpretações próprias para explicar o porquê das 
relações e determinantes dos objetos de conhecimento.  

■ Mas, como estamos falando de diálogo, o educador-educando exerce o 
papel primordial de problematizar o conhecimento a seus alunos, a 
ajudá-los em seus julgamentos e passos de raciocínio, e, quando 
necessário, realizar análises e sínteses que exponham fraquezas na 
organização lógica no pensamento do discente, destacando pontos 
ingênuos do seu raciocínio, porém sempre problematizando, nunca 
fazendo "monólogos". 

● Nestes termos, temos o diálogo problematizador como fonte de 
um método educativo que visa "a organização de um 
pensamento correto em ambos" os participantes deste processo 
de ensinar e aprender em coparticipação... 

○ Ainda, Freire pontua que, como todo ato de conhecimento, seja o produto 
deste um conhecimento científico ou filosófico, surge do desafio, da 
problematização que os sujeitos (cientistas, filósofos) realizaram, igualmente a 
apreensão destes conhecimentos e do rigor do pensamento logicamente 
organizado não pode se dar fora da descoberta e da problematização em 
torno do objeto de conhecimento a ser apropriado pelo aluno... 

  
  

"O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam. Na 
dialogicidade, na problematização, educador-educando e educando-educador vão 
ambos desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a percepção de que este 

conjunto de saber se encontra en interação. Saber que reflete o mundo e os homens, 
no mundo e com ele, explicando o mundo, mas sobretudo, tendo de justificar-se na 

sua transformação." 
  
  
b) Reforma agrária, transformação cultural e o papel do agrônomo educador 
  

● Freire se propõe a analisar neste item a atuação que o educador (agrônomo) deve 
realizar no processo de reforma agrária para que ocorra a apropriação das técnicas 
agrícolas pelos camponeses 

○ Parte de dois pressupostos: 
■ Esta apropriação das técnicas significa também uma reflexão e 

transformação cultural a qual condiciona o quefazer dos camponeses 
■ Esta apropriação das técnicas e as transformações culturais imbricadas 

neste ato de reflexão-ação demandam escolha, decisão, as quais não 
podem ocorrer em contexto de ações antidialógicas/extensionistas 

○ Como a produção agrícola se dá no âmbito das relações entre homem-
natureza-cultura, o papel do agrônomo, assim como o de todos que participam 
da reforma agrária como responsáveis por processos educativos, é de 
problematizar a totalidade cultural onde os camponeses estão inseridos, num 



movimento de reflexão e ação sobre estas relações entre a técnica e as 
demais dimensões da realidade que constituem a consciência dos 
camponeses. 

■ Este papel de caráter intrinsicamente educativo não é de 
responsabilidade de um sujeito somente, mas de todos os envolvidos 
no processo de transformação da realidade que se desprende do 
processo de reforma agrária (o que inclui, principalmente, o camponês) 

○ Freire coloca que, neste contexto de análise, qualquer dicotomia entre técnica 
e cultura, ou técnica e humano, é uma falsa e ingênua abstração, visto que a 
técnica somente é instrumento de transformação ao ser apropriada pelos 
homens nas suas relações com a natureza. 

■ Assim, critica as concepções "humanistas" anti-transformação e anti-
tecnicistas, bem como o messianismo tecnológico ou o "tecnicismo 
desumanizante”. 

■ Principalmente, no que se refere as análises do extensionismo rural, 
coloca que a modernização mecânica e instrumental, que pressupõe 
uma passagem de uma estrutura (social, de relação homem-natureza e 
homem-homem) a outra sem que os elementos desta própria estrutura 
sejam os artífices da sua transformação, deve ser superada pela ideia 
de desenvolvimento modernizante, onde a estrutura é transformada 
pelos sujeitos que delas participam, os seus sujeitos de ação. 

  
  

 "A reforma agrária deve ser um processo de desenvolvimento do qual resulte 
necessariamente a modernização dos campos, com a modernização da agricultura". 

  
  

○ Portanto, verifica-se que a transformação do contexto estrutural (reforma 
agrária) por uma ação-reflexão dos sujeitos não se dá de modo mecânico, 
substituindo um conjunto de relações entre homens e natureza e entre os 
homens em si de maneira arbitrária, mas sim num movimente dialético de 
superação constante onde, no que tange a técnica, as formas de apreensão 
da realidade dos camponeses baseadas num empirismo mágico são 
progressivamente problematizadas e superadas pelas formas de pensamento 
científicos próprios da técnica avançada. 

○ Assim, agir no que se refere ao amplo contexto cultural dos sujeitos visando 
esta superação se faz tão ou mais necessário quanto a apropriação da técnica 
em si, visando esta construção conjunta de uma nova percepção da 
consciência da relação homem-natureza na mente destes sujeitos. 

■ Para Freire, isto demanda que o assentamento, como lócus da ação 
produtiva agrícola da reforma agrária, seja uma unidade pedagógica, 
onde todo este processo educativo corra entre camponeses, 
agrônomos e demais sujeitos envolvidos neste processo, o que, 
invariavelmente, pode denotar a participação de profissionais de várias 
áreas do conhecimento humano que estejam ligadas a produção de 
saberes acerca das relações homem-natureza. 



  
● Neste contexto, outro aspecto relevante citado por Freire para a compreensão da 

importância das análises das relações entre homem e natureza na constituição da 
consciência dos sujeitos é a que explora o lócus onde este processo ocorre, os seja, 
as estruturas socioculturais em que os camponeses vivem. 

○ Freire retoma que a simples extensão de conhecimentos técnicos que não 
considera estas relações acaba por gerar a permanência dos aspectos de 
pensamento mágicos das velhas estruturas mesmo quando da superação 
desta estrutura por uma nova, mais moderna (porém, não necessariamente 
mais desenvolvida...), a qual, neste caso, foi imposta e não transformação 
operada por todos os envolvidos no processo, incluindo os camponeses... 

○ Coloca assim que o campo da cultura, constituído pelo acúmulo histórico dos 
conhecimentos das gerações anteriores a presente, é um fato de influência 
primordial na constituição da consciência dos sujeitos e, assim, determina 
também a forma de ação destes no mundo, a sua forma de estar nele. 

  
  

"O homem não é apenas o que é, mas também o que foi, pois, desprendendo-se do 
tempo, consegue transitar entre passado e presente, e assim mirar o futuro, pois é 
ser com consciência histórica, cultural, consegue transcender o tempo presente... 

Assim, somente para o homem, o tempo não é unidirecional, mas sim possui 
múltiplas perspectivas e possibilidades...”. 

  
● Para analisar as relações existentes entre a constituição histórica da consciência dos 

camponeses pela mediação da cultura elaborada pelas gerações passadas, Freire 
parte dos conceitos de estrutura vertical e estrutura horizontal de Eduardo Nicol. 

○ Estrutura vertical 
■ Quadro de relações de transformação homem-natureza do qual os 

produtos constituem o mundo da cultura e da história, o mundo 
propriamente humano, tendo, como característica principal, a 
intersubjetividade fundante das relações dos homens entre si. É 
condicionada e condicionadora em sua constituição pelas 
características das formações social onde os homens atuam e vivem. 

○ Estrutura horizontal 
■ É a "solidariedade" intercomunicativa existente entre uma estrutura 

vertical com as suas precedentes, bem como com as futuras que a 
sucederão. Ou seja, é a influência da cultura produzida historicamente 
por um grupo de sujeitos, sociedade, contexto particular de civilização, 
na constituição da consciência dos homens que pertencem a uma 
estrutura vertical específica influenciada por esta estrutura horizontal. 



 
Exemplo histórico de análise levando em conta o fato "posse da terra" na formação 

da consciência dos homens 
 

● Assim, para Freire, é possível termos duas compreensões do processo de reforma 
agrária 

○ Concepção mecanicista de reforma agrária 
■ Não considera os condicionantes histórico-culturais que incidem sobre o 

homem em sua constituição enquanto sujeitos de transformação do 
mundo... Logo, 

■ Não possui uma compreensão acertada da natureza humana, da sua 
constituição histórica, o que leva, por fim, em face das dificuldades que 
surgem quando da tentativa de mudanças e transformações culturais 
com estes sujeitos, a uma descaracterização do homem enquanto ser 
de práxis. Logo, 

■ Tende a tentar um processo extensionista de sobreposição das técnicas 
modernas de produção agrícola com relação as técnicas empíricas dos 
camponeses, não levando em consideração as facetas culturais que 
estão implicadas na própria apropriação da técnica em si. 

○ Concepção crítica de reforma agrária 
■ Compreende a dinamicidade do processo de transformação das 

estruturas sociais onde os sujeitos vivem, bem como compreende que 
as transformações da nova realidade pode possuir marcas deixadas 



pelas velhas estruturas. 
■ Compreende que o desafio técnico inerente a reforma agrária está 

conectado intrinsicamente a estudos e reflexões de outras áreas do 
conhecimento que incidam seu olhar sobre a cultura em um aspecto 
amplo, e que ajudem, por sua vez, na própria compreensão das 
relações homem-natureza mediadas pela técnica. 

■ Compreende a apropriação da técnica através de processos dialógicos 
estabelecidos entre os camponeses, agrônomos e demais sujeitos 
envolvidos na reforma agrária, onde o proceder técnico seja 
apresentado aos camponeses como problema advindo da sua realidade 
e que necessita ser refletido, para que ocorra assim a transformação 
desta mesma realidade em níveis superiores de práxis;  

■ Logo, visa a superação das formas de pensamento e percepção da 
realidade baseados em conhecimentos pré-científicos por 
conhecimentos técnico-científicos não por sobreposição de ideias e 
formas de pensamentos, mas por problematização, diálogo e 
conscientização das relações entre homens e natureza física e cultural 
num amplo aspecto de análises. 

  
● Finalizando, para Freire o papel do agrônomo (e podemos dizer de qualquer 

educador) é de, por meio de processos de diálogo problematizador constante com os 
camponeses (alunos), inserir-se neste contexto de transformações culturais como 
sujeito que está em companhia de outros sujeitos, ajudando na apropriação da 
cultura pelos educandos-educadores através desta problematização constante das 
relações homem-natureza da qual se desprende, por sua vez, a problematização das 
relações entre o homem, realidade e cultura organizada historicamente, ou seja, o 
conhecimento produzido pela humanidade, o qual faz a mediação entre os sujeitos 
em suas relações entre si e no/com o mundo. 

  
  
Capítulo 3 
  
a) Extensão ou comunicação? 
  

● Partindo das considerações acerca das relações homem-natureza, a (re)criação do 
mundo da cultura e como este incide na própria constituição do homem, Freire 
pontua sua hipótese epistemológica nos seguintes termos: 

  
  

"[...] o mundo social e humano não existiria como tal se não fosse um mundo de 
comunicabilidade, fora do qual é impossível dar-se o conhecimento humano". 

  
 

● Assim, para Freire, devido a necessária intersubjetividade que caracteriza o processo 
de apreensão da realidade pelos homens em coparticipação, apreensão esta acerca 
de objetos historicamente e culturalmente situados e criados, toda o entendimento 



epistemológico dicotomizador em termos de sujeito-objeto carece de base teórica 
capaz de explicar a realidade do ato de conhecer próprio do ser humano. Logo, 

 

  
  

● A própria constituição do pensamento dos sujeitos é histórica, posto que se dá pela 
apropriação da cultura humana por meio da comunicação, cultura esta que expressa 
os conhecimentos acumulados pelos homens sobre o mundo (objetos). Assim, o 
diálogo é parte essencial e inseparável do ato cognoscente, o mundo humano é um 
mundo de comunicabilidade. 

 
 

"O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a co-
participação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um 'penso', 

mas um 'pensamos'. É o 'pensamos' que estabelece o 'penso' e não o contrário" 
 
 

● É a partir da apropriação da perspectiva cultural que ocorre a formação social da 
consciência humana! 

○ Neste ponto, Freire está em total concordância com os postulados de: 
■  Vygotsky 

● Processo de internalização da cultura via interação cultural é o 
fator de formação e desenvolvimento da consciência humana, 
das Funções Psicológicas Superiores. 

■  Marx 
● "Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, 

ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência" 
(Para a crítica da economia política). 

 
● Destas considerações, Freire extrai que na comunicação/diálogo não pode haver 

"comunicados", ou seja, significados significantes transformados em conteúdos 
estáticos e cristalizados, os quais seriam então estendidos, transmitidos, depositados 
por um sujeito A em outro B. Logo, na comunicação não pode existir sujeitos 
passivos, pois a comunicação se dá no diálogo, que denota uma postura de decisão, 
de admiração dos objetos de conhecimentos em coparticipação. 

 



 
“Se o sujeito 'A' não pode ter no objeto o termo de seu pensamento, uma vez que este 

é a mediação entre ele e o sujeito 'B', em comunicação, não pode igualmente 
transformar o sujeito 'B' em incidência depositária do conteúdo do objeto sobre o 

qual pensa. Se assim fosse – e quando assim é –, não haveria nem há comunicação. 
Simplesmente, um sujeito estaria (ou está) transformando o outro em paciente de 

seus comunicados”. 
 
 

● Ainda, Freire coloca que na relação dialógica-comunicativa, um aspecto de extrema 
importância a ser analisado é o dos elementos de mediação deste processo 
comunicativo, ou seja, os signos linguísticos, bem como as compreensões que se 
estabelecem em torno destes pelos sujeitos interlocutores visando a apreensão do 
objeto expressado pelos significados significantes. 

○ Para haver comunicação e, notadamente, inteligibilidade e compreensão entre 
os sujeitos acerca dos objetos, "[...] a expressão verbal de um dos sujeitos tem 
que ser percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro sujeito". 

■ Aqui é possível aprofundar esta questão com a teoria hipertextual de 
Lévy sobre a co-produção do contexto de sentidos como essência do 
ato comunicativo. 

○ Freire pontua que, no contexto da apreensão das técnicas agrícolas pelos 
camponeses, a situação comunicativa só pode se dar em processos de 
diálogo problematizador, visto que a extensão notadamente inviabiliza mais 
esta dimensão essencial ao ato de conhecer: a aproximação dos contextos 
significativos dos sujeitos co-participantes do ato comunicativo. 

○ Para apoiar a ideia da necessária comunhão do quadro significativo entre os 
sujeitos em torno do objeto do conhecimento para que haja comunicação, 
Freire utiliza-se da classificação dos atos comunicativos proposta por Urban: 

■  Comunicação no domínio emocional 
● Um sujeito suscita certo estado emocional noutro sujeito e, 

assim, compartilham deste estado pela comunicação em um 
nível de "operação por contágio" (Vygotsky coloca isso na 
passagem sobre a comunicação entre gansos sobre o perigo 
eminente de um predador). 

● É a-crítica. 
● Não existe a ad-miração. 

■  Comunicação no domínio cognitivo 
● Os sujeitos co-participam da apreensão de um objeto 

cognoscível que mediatiza esta comunicação, e se apresenta 
como fato a conhecer (tanto puramente concreto, empírico, 
quanto puramente abstrato, ou ambos). 

● É crítica 
● Pressupõe a ad-miração 

○ Na comunicação visando o cognoscível, os sujeitos interlocutores se utilizam 
de signos linguísticos, e para que a apreensão do objeto de conhecimento se 
dê de forma acurada e precisa por estes sujeitos, notadamente, o sistema de 

[guri 62] Comentário: Logo, na 
comunicação dialógica, toda a relação 
de poder, em que uma pessoa se 
comporta como sujeito que transforma 
o seu interlocutor em objeto dos seus 
comunicados, deve ser destituída... Ou 
seja, ambos os sujeitos comunicantes 
atuam na significação do objeto, logo 
há uma reciprocidade no processo, que 
ocorre entre iguais... Dimensão política 
do diálogo aqui... 



significações que os sujeitos possuem em torno do objeto deve ser 
comungado por ambos, pois desta forma é possível estabelecer um 
pensamento correto entre ambos, é possível a intersubjetividade. 

■  Assim, conclui-se que comunicação exige: 
● Admiração conjunta dos sujeitos incidindo sobre um mesmo 

objeto de conhecimento. 
● O compartilhamento do universo linguístico entre ambos os 

sujeitos, que devem possuir uma comunhão de significados em 
torno do objeto a conhecer. 

 
● Para Freire, tudo isso apoia novamente a tese de que a extensão, enquanto conceito 

que expressa uma teoria da ação do ser humano no mundo pautada pela 
antidialogicidade, não consegue denotar a dinamicidade e o caráter verdadeiramente 
gnosiológico do ato de conhecer, que se dá na comunicação, na co-participação dos 
sujeitos. 
 

● Aprofundando a questão da comunicação e dos sistemas de significados 
compartilhados entre os sujeitos, Freire expõe ainda as ideias de Schaff sobre os 
conteúdos da comunicação, o que irá desvelar questões importantes da influência do 
contexto histórico-cultural no processo de apropriação co-participada dos objetos de 
conhecimento pelos sujeitos. 

○ Dos dois tipos distintos de conteúdos da comunicação - significados e 
convicções -, Freire centra sua análise na comunicação de convicções: 

■  Na comunicação em torno de convicções, além da compreensão dos 
significados significantes expressados por um sujeito, o interlocutor 
deve ainda realizar um esforço cognitivo de reconstrução do processo 
dinâmico por meio do qual se constituiu a convicção imbricada na fala 
do primeiro sujeito. 

● Neste contexto, de co-participação no ato de conhecer, o 
interlocutor como membro do processo dialógico que se 
estabelece terá que decidir se compartilha ou não desta 
convicção, se em seu processo de ad-miração conjunta do objeto 
expressado pela convicção do interlocutor este condiz com as 
suas estruturas de pensamento, com seus conhecimentos sobre 
o objeto relatado. 

■ No caso da extensão rural, Freire coloca que muitas vezes as falas dos 
camponeses refletem as suas formas de pensamento mágicas, 
baseadas em conceitos e práticas empíricas de relação homem-
natureza, e que o agrônomo, ao não concordar com esta forma de 
pensar pré-científica, invalida a visão do camponês sobrepondo-a com 
os seus conhecimentos técnicos. 

● Porém, ao não perceber que esta forma de pensar mágica dos 
camponeses é condicionada e condiciona a sua ação no mundo 
e consequentemente os seus relatos e convicções dentro de 
uma estrutura social e histórica especifica, e que na ação de 
extensão, quando não se problematiza através do diálogo e se 



supera dialeticamente estas formas de pensar mágicas, o que 
ocorre é que para os camponeses a ciência aparece para eles 
como uma contradição, como uma aberração a sua "ciência 
particular". 

■ Portanto, novamente tem-se a questão que somente através do diálogo 
problematizador é possível colocar os camponeses em confrontação 
com as suas ideias pré-concebidas sobre o mundo, visando junto com 
eles, em relação comunicativa, buscar a superação das suas formas 
ingênuas de pensar e atuar sobre a realidade, sempre as analisando 
em um quadro complexo de relações entre diversos elementos que 
conformam o seu ambiente histórico-cultural. 

 
"A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de 
saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados". 
 
 
 
b) A educação como situação gnosiológica 
 

● Freire inicia o debate pontuando duas dimensões das interpretações sobre a 
compreensão do homem no mundo e suas relações neste: o solipisismo (idealismo) e 
o objetivismo (materialismo acrítico e mecanicista) 

○ Na 1ª, tem-se a análise do homem e a sua consciência como motivo primeiro 
e fundamental o qual cria toda a realidade, sendo assim o mundo objetivo 
nada mais que um reflexo das representações mentais do sujeito, do eu... 

○ Na 2ª tem-se o homem e a sua consciência como completamente 
condicionados por uma realidade objetiva que se transforma sozinha, sem a 
presença da atuação humana. 

 
● Destas abordagens da relação homem-natureza deriva duas concepções de 

educação: uma tendo o homem como o "centro do poder" de toda a realidade, visto 
que é a sua consciência que define esta; outra tendo o homem como totalmente 
determinado e passivo, visto que é moldado totalmente pelas condições históricas. 

○ Marx, na 3ª tese sobre Feuerbach, realiza a síntese dialética de superação do 
materialismo mecanicista, pela análise da unidade subjetivismo-objetivismo 

■ "A teoria materialista de que os homens são produto das circunstâncias 
e da educação, e de que, portanto, os homens modificados são 
produtos de circunstâncias distintas e de uma educação distinta, 
esquece que as circunstancias são transformadas precisamente pelos 
homens, e que o próprio educador precisa ser educado". (Marx). 

■ "O homem é homem e o mundo é histórico-cultural na medida em que, 
ambos inacabados, se encontram em relação permanente, na qual o 
homem, transformando o mundo, sofre os efeitos da sua própria 
transformação". (Freire). 

○ Para Freire, o homem (e a sua consciência) devem ser encarados em sua 



relação contínua com a realidade, que ele apreende e sobre a qual exerce 
uma prática transformadora. Somente assim pode-se chegar a compreensão 
da educação como prática de constante libertação humana, finalidade maior 
do pensamento freireano. 

 
● Desta educação por Freire defendida extrai-se um conjunto de análises que postulam 

objetivos, esclarecem pontos teóricos relevantes, e direcionam um quefazer 
educativo em simbiose com estas ideias. 

○ Uma primeira ideia relativa aos objetivos da educação como prática libertadora 
é a da conscientização dos sujeitos durante o processo de ensino-
aprendizagem 

■ Para Freire, esta conscientização é sempre fruto das relações homem-
mundo, que não ocorrem na perspectiva de um sujeito pensante isolado 
dos outros, mas sim quando transformam este mundo em relação com 
outros homens; é, portanto, um processo social. 

■ Assim, este defrontar-se com o mundo torna-se para os homens uma 
objetivação da realidade concreta percebida pelo sujeito, sendo esta 
percepção condicionada pela própria realidade. Deste processo, o 
homem inicia a tomada de consciência do mundo, das suas partes e da 
relação destas como um todo, bem como do seu lugar no mundo (como 
ser de práxis - ação e reflexão). Pode, porém, a tomada de consciência 
dar-se em níveis distintos de compreensão desta realidade objetiva e 
da constituição de suas partes inter-relacionadas: ou seja, no nível de 
pensamento mágico, da doxa, do logos. 

■ A conscientização ocorre sempre que o sujeito consegue ultrapassar o 
nível da doxa e das formas mágicas de explicação da realidade para 
apreendê-la em seus constituintes e nas suas relações que destes se 
estabelecem, dentro de um quadro estruturante e crítico, de admiração, 
que se dá no nível do logos. 

■ Por fim, Freire pontua que esta conscientização nunca será um 
processo neutro, visto que é situada num contexto histórico-cultural 
concreto e específico e, ainda, operada socialmente por outros sujeitos 
que realizaram compreensões da realidade e que, através do diálogo, 
estabelecem a comunicação com demais sujeitos visando refletir e 
transformar o mundo. Porém, nem sempre estas compreensões se dão 
de maneira parecida e, portanto, os sujeitos tem o direito do dissenso, 
de expressar as suas construções e conhecimentos sobre a realidade, 
mas nunca de manipular ou forçar outros a crer nas suas ideias. 

● Se, superando esta concepção de educação domesticadora, de imposição de ideias, 
de transferência de conhecimentos, vai-se ao encontro da compreensão do processo 
educativo enquanto situação gnosiológica, onde os sujeitos pelo diálogo e 
mediatizados pelo objeto constroem o conhecimento, tem-se assim a educação como 
prática libertadora. Libertadora no sentido de possibilitar ao ser humano a expressão 
do que lhe é mais íntimo em sua humanidade: ser um sujeito de práxis, de ação e 
reflexão. 

 



● Outra implicação teórico-prática da ideia de educação como prática libertadora com a 
consideração de que tanto o professor como o aluno são sujeitos do ato cognitivo é 
que ambos são, ao mesmo tempo, educadores e educandos! 

○ Freire dirige-se neste momento do texto de maneira incisiva aos professores, 
tentando explicar porque, na educação como ato gnosiológico, o mestre deve 
também ser considerado um aprendiz. Parte da seguinte questão, posta por 
diversos professores e extensionistas: como é possível pôr o educador e o 
educando num mesmo nível de busca de conhecimento, se o primeiro já 
sabe? Como admitir no educando uma atitude cognoscente, se seu papel é o 
de aprender do educador? Conforme suas próprias palavras: 

 
 

"Na educação que seja verdadeiramente uma situação gnosiológica, não há, para o 
educador, um momento em que, sozinho, em sua biblioteca ou em seu laboratório, 
conheceu, e outro em que, afastado deste, simplesmente narra, disserta ou expõe o 

que conheceu.  No momento mesmo em que pesquisa, em que se põe como um 
sujeito cognoscente frente ao objeto cognoscível, não está senão aparentemente só. 

Além do diálogo invisível e misterioso que estabelece com os homens que, antes 
dele, exerceram o mesmo ato cognoscente, trava um diálogo também consigo 

mesmo. Põe-se diante de si mesmo. Indaga, pergunta a si mesmo. E, quanto mais se 
pergunta, tanto mais sente que sua curiosidade em torno do objeto do conhecimento 
não se esgota. Que esta só se esgota e já nada encontra se ele fica isolado do mundo 
e dos homens. Daí a necessidade que tem de ampliar o diálogo - como fundamental 

estrutura do conhecimento - a outros sujeitos cognoscentes. Desta maneira, sua aula 
não é uma aula, no sentido tradicional, mas um encontro em que se busca o 

conhecimento, e não em que este é transmitido. Precisamente porque não dicotomiza 
o seu quefazer em dois momentos distintos: um em que conhece, e outro em que fala 

sobre seu 'conhecimento' -, seu quefazer é permanente ato cognoscível. 
Jamais, por isto mesmo, se deixa burocratizar em explicações sonoros, repetidas e 

mecanizadas. Isso é tão certo que, em qualquer ocasião em que um educando lhe faz 
uma pergunta, ele re-fazaz, na explicação, todo o esforço cognitivo anteriormente 

realizado. Re-fazer este esforço não significa, contudo, repeti-lo tal qual, mas fazê-lo 
de novo, numa situação nova, em que novos ângulos, antes não aclarados, se lhe 

podem apresentar claramente; ou se lhe abrem caminhos novos de acesso ao objeto." 
 
 

● Assim, para Freire, os professores que não enxergam a educação como um 
momento de diálogo em que eles mesmos apreendem constantemente, tendem pela 
transferência dos conhecimentos aos alunos, um processo extensionista. Resulta 
disso, para os educandos, a impossibilidade de: 

○ Desenvolvimento de uma postura ativa e co-participativa essencial no ato de 
conhecer e, logo... 

○ É um obstáculo a uma visão de educação que prime pela transformação da 
realidade na fundante dialética da ação-reflexão-ação, que se dá entre os 
homens. Logo... 

○ É uma visão acrítica e a-histórica da educação, pois... 



○ Na impossibilidade do desenvolvimento da criatividade, da ad-miração e da 
decisão como processos de estar no mundo, impedem aos alunos que sejam 
seres de práxis no e com o mundo. Assim, tem-se... 

○ A efetivação de uma prática de assistencialismo educativo, no qual estes 
recebem o conhecimento como "dádivas de sabedoria", dos professores. 
Logo... 

■ Se os educandos não adentram na compreensão do objeto de 
conhecimento e das suas relações com o mundo num todo, estão 
impedidos de ad-miração e criticidade que leva ao verdadeiro conhecer, 
ao logos. Assim... 

■ Os educandos não terão um contexto educativo necessário para 
superar suas formas de tomada de consciência dos objetos da 
realidade baseados na doxa, nas formas de pensamento mágico. 

 
"Enquanto que a concepção 'assitencialista' de educação 'anestesia' os educandos e 

os deixa, por isto mesmo, a-críticos e ingênuos diante do mundo, a concepção de 
educação que se reconhece (e vive este reconhecimento) como uma situação 

gnosiológica, desafia-os a pensar corretamente e não a memorizar". 
 

● Além disso, outro ponto teórico-prático postulado por Freire na educação como 
prática da liberdade, enquanto situação verdadeiramente gnosiológica, refere-se a 
problematização, método fundante desta visão educativa que visa superar o 
verbalismo no qual incide a transmissão dos conhecimentos da educação 
domesticadora 

○ Logo, da premissa que a tarefa do educador é problematizar aos educandos 
os conteúdos (objetos de conhecimento) que os mediatizam, Freire extrai 
algumas considerações importantes: 

■ Ao problematizar aos educandos, o educador mesmo encontra-se 
sempre problematizado, posto que nunca é passivo neste processo, 
quanto aos restante das ações que decorrem da sua própria 
problematização. Isso porque, quando os demais sujeitos-educandos 
iniciam o seu processo de apreensão da problematização e ad-miração 
do objeto proposto, geram uma série de novas demandas de tarefas 
cognitivas a serem realizadas pelo educador para que este possa 
ajudar a seus educandos, bem como é passível pensar que a ad-
miração dos educandos possa abrir novos caminhos, novos meios de 
"enxergar" o objeto e a sua problematização pelo educador. 

● Tudo isso pode chegar a tal ponto no diálogo problematizador 
que demande do educador um esforço de "re-admiração" do 
objeto através da admiração dos educandos. Estes processos 
podem exigir novas buscas por conhecimentos, novas 
problematizações, ou simplesmente a realização pelo educador 
do esforço intelectual necessário para tentar esclarecer aos 
educandos pontos ingênuos do seu pensamento, ângulos de 
análises ainda não percebidos por estes. Isso de tal maneira que 
se pode afirmar que o educador também é um educando em 



qualquer ato educativo de que faça parte. 
■ A compreensão do objeto de conhecimento pelos sujeitos educador-

educando e educando-educador envolve a descrição das análises 
críticas que vão sendo desveladas pelo diálogo problematizador, e esta 
comunicação se dá por signos linguísticos. Por isso, ambos os 
envolvidos no processo educativo devem compartilhar na 
problematização dos significados dos signos, para que assim possam 
realizar uma significação correta que expresse o pensamento 
construído em co-participação, por ambos. 

■ A problematização se refere sempre a atos concretos, a realidade, pois, 
mesmo quando se fala de conteúdos puramente intelectuais e 
abstratos, estes se referem sempre ao mundo da cultura, que é 
produzido nas relações do homem com a natureza e entre si. Assim, a 
problematização pode ser encarada como o processo através do qual 
se reflete, se ad-mira um objeto cognoscível em co-participação, objeto 
este que diz respeito a realidade, ou uma ação na realidade. Por fim, o 
objetivo é compreender esta realidade em níveis qualitativamente 
superiores, o que possibilita, consequentemente, agir melhor sobre esta 
própria realidade. É o método da ação-reflexão-ação, o retorno crítico a 
ação mediante a reflexão da ação anteriormente realizada. 

 
● Assim, a problematização, na prática educadora pela liberdade, é uma 

problematização das relações homem-mundo, de onde se desprende as criações 
simbólicas humanas, ou seja, é o mundo da cultura. Portanto, a problematização que 
se requer na educação enquanto ato gnosiológico é a 

 
"[...] do mundo do trabalho, das obras, dos produtos, das idéias, das convicções, das 
aspirações, dos mitos, das artes, da ciência, enfim, o mundo da cultura e da história, 
que, resultado das relações homem-mundo, condiciona os próprios homens, seus 

criadores". 
 

● Demanda a admiração crítica da realidade numa operação totalizada, tanto da 
sua ação como da dos demais sujeitos no mundo. Ou seja, re-admirar por meio 
das admirações realizadas anteriormente, o que pode desvelar as formas de 
como se conhece um determinado objeto e, consequentemente, processo de 
abertura de necessidades de se conhecer melhor o mesmo. 

● Freire finaliza este pensamento colocando que, pelo homem estar na situação de 
conhecer algo e estar sempre aberto a conhecer mais, a educação pode ser 
encarada como "duração", ou seja, é o processo dialético de harmonização e 
superação constante entre a permanência e as mudanças do mundo da cultura. 
Logo, ela mesma, enquanto quefazer especificamente humano, é permanente, 
porém não cristalizada, mas que está sendo, posto que as próprias mudanças 
culturais, os condicionantes históricos, implicam a ela processos de 
transformação. 

● Assim, para Freire, a própria educação pode ser elemento de transformação da 
estrutura social, pois, mesmo sendo condicionada pelo histórico-cultural, que se 



desprende das relações (de produção) homem-natureza, pode transformar-se a 
partir de condicionantes históricos específicos. Ao se transformar, e atuar junto 
aos homens nos processo de apreensão crítica da realidade, é capaz de, 
indiretamente, ser o lócus de modificação dos sujeitos que transformam a 
realidade. 

○ Este processo, porém, demanda sempre o vínculo da educação com a 
realidade histórica a qual está inserida, posto que, se é influenciada por 
condicionantes transformadores de outra cultura, já não mais estaria 
sendo, visto que ela mesma não seria mais "duração" vinculada a sua 
realidade. 

 
● Freire retoma neste ponto de texto novamente a questão de que, na problematização 

conjunta dos sujeitos intencionados a um objeto de conhecimento, ao passo que 
estes adentram na sua razão explicativa de seus elementos constituintes e a relação 
destes, começam a perceber também a relação do objeto com o todo maior a qual 
pertence na realidade, ou seja, a uma estrutura totalizada em que se encontra em 
solidariedade direta e indireta com diversos outros objetos e aspectos do mundo 
natural e cultural. 

○ Por este motivo, ao ensinar um conteúdo técnico específico, ou um conceito 
teórico de uma área de conhecimento determinada, é necessário colocá-lo em 
sua totalidade relacional com a realidade de onde advém. Pois, se for feito o 
contrário, o que se tem é uma visão periférica das problematização propostas, 
o que tende a levar aos sujeitos a ingenuidade e ao seu adormecer crítico... 

 
● Outro ponto de discussão sobre a prática da educação para a liberdade pontuado por 

Freire refere-se a seguinte questão: 
 
"Quem, entre os sujeitos cognoscentes, propõe os temas básicos que serão objeto da 
ação cognitiva?", sendo que, a partir desta pergunta, se desvela no texto concepções 

acerca de um método educativo baseado nos "temas geradores". 
 

● Se a relação dialógica é o "alimento" da verdadeira educação como ato 
gnosiológico, o ponto de partida desta relação deve ser a busca do conteúdo 
programático do diálogo, ou seja, sobre o que será dialogado e se buscará 
conhecer mais. 

● A hipótese de Freire é que se o diálogo inicia-se com esta busca, e a partir do 
diálogo está negada qualquer relação antagônica em que exista um sujeito 
ativo que decide e um sujeito passivo que acata, resulta óbvio que o conteúdo 
programático não é escolha de um polo isolado específico, mas sim de ambos 
em co-participação. 

○ Isso demanda do educador um considerar, um levar em conta as 
aspirações, os conhecimentos prévios, as visões de mundo do sujeito 
educando, para que seja possível entender como estes compreendem 
e agem sobreo mundo. 

■ A partir deste conhecimento prévio será possível organizar o 
conteúdo programático, que se desvelará a partir de um 

[63] Comentário: Esta compreensão 
está mais para as análises da 
Pedagogia Histórico-Crítica do 
qualquer outra coisa... — malaggi 



conjunto de "temas geradores" contidos nas próprias falas dos 
educandos. 

■ O método para que estes temas geradores emerjam, posto que 
se trate de educação como ato gnosiológico, deve ser a 
pesquisa, a qual ocorre por meio de um diálogo problematizador 
conscientizador entre os educadores e educandos. 

■ O educador, a partir desta percepção dos temas geradores, faz 
um movimento para captá-los como um todo no pensamento do 
educando, imaginando posteriormente os mesmos em um 
quadro científico que poderá possibilitar a busca dos educandos 
por novos conhecimentos que visam prover meios para superar 
as suas formas ingênuas de compreender os objetos relatados 
por meio dos temas geradores. Todo este movimento do 
educador, ressalta-se, deve ser colocado ao educando não 
como imposição, mas sim como problematização que nasce do 
diálogo. 

○ O educando, problematizado pelo educador sobre seus próprios temas 
geradores, que nasceram das suas questões, inquietações e 
indagações sobre as suas relações no mundo, ao passo em que 
apreendem o objeto do conhecimento em co-participação com o 
educador e seus colegas, abre conjuntamente neste processo uma 
gama de novas possibilidades para a pesquisa por temas geradores, 
posto que a realidade admirada agora está sendo compreendida por 
ele em novos níveis de pensamento, de reflexão e ação, com uma 
nova percepção que, necessariamente, "clama" por novos atos de 
conhecimento sobre questões conectadas a sua nova compreensão da 
realidade. 

○ Assim, o conteúdo educativo nasce dos educandos, mais 
especificamente da problematização das suas práticas sociais, das 
suas relações com o mundo (natural e cultural), problematização esta 
realizada sempre em conjunto com o educador que, percebendo os 
conhecimentos dos educandos e as suas visões de ser e estar no 
mundo, pode, progressivamente, direcioná-los aos conhecimentos 
científicos e/ou filosóficos necessários a superação das suas formas de 
refletir e atuar no mundo. 

■ Resulta disso que, em qualquer apropriação inerente ao ato de 
conhecer da educação, seja de um conhecimento técnico-
prático ou intelectual, o educador deve partir do nível de 
compreensão da realidade em que os educandos se encontram, 
e não do nível em que o educador está, a ciência está, ou onde 
o educador idealiza que os educandos estejam, ou ainda o qual 
julgue que deveriam estar. 

 
"Desafiado a refletir sobre como e porque estão sendo de uma certa forma, a 

qual corresponde seu procedimento técnico, e desafiados a refletir sobre 
porque e como podem substituir este ou aquele procedimento técnico, estarão 



sendo [os camponeses] verdadeiramente capacitados." 
 

● Finalizando as análises sobre a metodologia de uma educação como ato 
gnosiológico baseada na pesquisa por temas geradores, e a consequente co-
intencionalidade dos sujeitos para compreenderem o objeto de conhecimento que 
está sendo problematizado, Freire explica de maneira mais acurada os processos 
subjacentes a relação dialógica educativa, por meio do seguinte questionamento: 
 

A partir do conhecimento do universo temático dos educandos, o que deve 
fazer o educador para dar continuidade a prática educativa problematizadora 

dialógica? 
 

● O educador deve tratar a(s) temática(s) através de processo de "redução" e 
"codificação" dos temas em estruturas que relacionam unidades e 
subunidades programáticas, as quais devem estar, consequentemente, 
interligadas numa visão totalizante de compreensão da temática... 

● A codificação temática, por sua vez, pode ser compreendida como o processo 
de colocar, em quadro de possibilidades de análises, as representações das 
situações existenciais presentes nas relações dos educandos com o mundo. 

● A partir disso, têm-se as condições para que o ato de conhecer em co-
participação seja estabelecido, buscando-se a compreensão do objeto de 
conhecimento mediante o diálogo que produza significações dos significados 
culturais que expressam este objeto... 

 
● Freire coloca ainda que, neste processo educativo gnosiológico, além da 

codificação, outro ato de cognição pode ser potencializado na relação entre 
os sujeitos co-intencionados ao objeto: a descodificação. 

 
"Se a codificação representa uma situação existencial, uma situação, por isto 

mesmo, vivida pelos camponeses que, enquanto a viviam, ou não a 'ad-
miravam' ou, se a 'ad-miravam', o faziam através de um mero dar-se conta da 
situação [doxa], a descodificação, como um ato cognoscitivo, lhes possibilita 

'ad-mirar' sua não 'ad-miração' ou sua 'a-miração' anterior. 
A descodificação é, assim, um momento dialético, em que as consciências, co-
intencionadas à codificação desafiadora, re-fazem seu poder reflexivo, na 'ad-

miração' da 'ad-miração' e vai-se tornando uma forma de 're-ad-miração'. 
Através desta, os camponeses vão-se reconhecendo como seres 

transformadores do mundo". 
 

● Finalizando, Freire apresenta possíveis momentos do processo de codificação-
descodificação, por meio do qual os sujeitos no ato educativo podem conscientizar-se 
do seu papel no mundo, enquanto seres de práxis. 

○ 1º - em face ao objeto de conhecimento codificado, tanto educador quanto 
educando incidem a sua reflexão inicialmente nas relações do objeto com o 
todo da realidade, ou seja, situam o mesmo no mundo através do que já 
conhecem, das suas formas de pensar e de agir no mundo; ou seja, o ad-



miram a partir das suas estruturas de consciência. 
○ 2º - a partir disso, tem-se o momento da descodificação em si, onde os 

educando descrevem os elementos desta codificação, ou seja, suas 
representações da relação que estabelecem com o mundo; o educador, 
problematizando, ajuda o educando na sua descodificação ao passo que 
também a coloca dentro de um quadro de possibilidades de aprendizagens e 
de necessidades de um olhar ad-mirador acerca dos elementos codificados, 
processos os quais o educando não está fazendo em sua totalidade e através 
de uma apreensão de todo o logos do objeto. 

○ 3º - neste momento, ocorre a cisão do objeto de conhecimento da totalidade 
admirada, para melhor compreende-lo em suas relações e fenômenos 
constituintes, onde, educando e educador, ao dialogarem sobre a codificação 
que contêm este objeto, o problematizam, e, ao problematizarem este, tentam 
progressivamente apropriar-se do logos do objeto e estabelecer um 
pensamento correto entre suas significações dos significados que o 
expressam. 

○ 4º - momento de recolocar a admiração do objeto isolado de volta em sua 
totalidade constitutiva, das suas relações com as demais dimensões presentes 
na realidade natural e cultural, as quais podem ser importantes enquanto parte 
da estrutura de apreensão do objeto. Aqui, a estrutura relacional dos 
elementos da codificação começa a se desvelar como um todo interligado e 
solidário entre suas partes internas e externas (de relação com outras facetas 
da realidade). 

○ 5º - por fim, negando as explicações "focalistas" e “desinteressadas” da 
realidade, os sujeitos, na medida em que percebem o mundo "com outros 
olhos", conseguem relacionar os elementos codificados sob uma perspectiva 
crítica, a qual incide, por sua vez, sob a realidade que gerou a codificação, e 
que poderá passar a ser compreendida e transformada, portanto, em outro 
nível de conhecimento e percepção do mundo. 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 
 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Ação cultural para a liberdade: e outros escritos 
Autor: Paulo Freire 

 
 

Síntese descritiva dos artigos do livro 
 
 

1. Considerações em torno do ato de estudar 
 

2. A alfabetização de adultos – crítica de sua visão ingênua, compreensão de sua 
visão crítica 

 
3. Os camponeses e seus textos de leitura 

 
4. Ação cultural e reforma agrária 

 
5. O papel do trabalhador social no processo de mudança 

 
6. Ação cultural para a libertação 

 
I. O processo de alfabetização de adultos como ação cultura para a 

libertação 
II. Ação cultural e conscientização 

 
7. O processo de alfabetização política – uma introdução 

 
8. Algumas notas sobre humanização e suas implicações pedagógicas 

 
9. O papel educativo das Igrejas na América Latina 

 
10. Prefácio à edição argentina de “A black theology of libertation” de James Cone 

 
11. Conscientização e libertação: uma conversa com Paulo Freire 

 
12. Algumas notas sobre conscientização 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 



 
Obras de comentaristas e estudiosos de Paulo Freire: 
 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Mídia: teoria e política 
Capítulo: A atualidade do conceito de comunicação em Paulo Freire 
Autor: Venício A. de Lima 

Síntese descritiva dos conceitos estudados: 
  

● Pertinência do pensamento de Paulo Freire, no que se refere aos estudos da 
comunicação, ainda é valida no contexto contemporâneo de estudos da área, mesmo 
passado tanto tempo da publicação da sua obra, em especial do seu livro-ensaio 
tratando do tema, Extensão ou Comunicação? 

○ Reforçada atualmente pela emergência de estudos ligados a constituição da 
sociedade contemporânea como intimamente ligada a um paradigma 
comunicativo baseado no conceito de interatividade, essencial para a 
compreensão dos meios de comunicação derivados da Internet... 

 
● Antagonismo entre comunicação e extensão 

○ Comunicação é: ter em comum, comungar, compartilhar, estar em relação... 
○ Extensão refere-se à: transferência, invasão cultural, entrega, manipulação, 

doação. 
■ Processos que negam o direito do homem enquanto sujeito de 

transformação do mundo, o "coisificam". 
■ Nestes termos comunicativos, não há criação de conhecimento 

autêntico! 
○ Este debate provê um suporte teórico para uma crítica as teorias 

comunicativas surgidas com a tradição americana (Manipulação, 
Persuasão/Influência), embasadas num modelo comunicativo que toma o 
behaviorismo como paradigma explicativo. 

 
● Concepção da natureza humana em Paulo Freire 

○ Aborda a constituição da natureza humana diferenciando qualitativamente as 
possibilidades de relacionamento do homem e dos animais com o mundo 
objetivo... 

■ O homem cria e inova dentro do mundo criado por ele mesmo, um 
mundo simbólico, o mundo das representações, da cultura. Criado na 
medida em que o homem age no mundo sensível e interage com os 
demais seres humanos... 

● Envolve dimensões como: postura crítica, pluralidade, 
transcendência (em relação ao tempo), consequência. 

■ O animal é um ser que somente se adapta a realidade imediata, não é 
capaz de modificar o mundo e pensar sobre a sua ação no mundo, não 
é capaz de reflexão no sentido humano do termo... Assim, é um ser de 
contato, e não de práxis transformadora... 

■ Homens não são objetos, ou não deveriam ser, objetos na natureza, 



utilizados por outros sujeitos enquanto objetos, pois são 
ontologicamente seres de criação, são sujeitos criativos, 
transformadores do mundo, ao criar o mundo humano da cultura, são 
seres conscientes de si, do mundo, da sua relação com o mundo e com 
os outros homens. 

○ Relação entre os homens no mundo... 
■ As compreensões das relações homem-mundo podem embasar o 

entendimento das relações dos homens entre si. 
■ O que gera implicações diretas para a base filosófica do conceito de 

comunicação. 
■ Assim, a consciência é "criada através" e "satisfaz e autentica-se" a si 

mesma por meio das relações dialógicas e comunicativas entre os 
homens. 

● O mundo da cultura (produções sociais por meio do trabalho) 
não existiria se não fosse comunicável (se não existisse sistema 
simbólico capaz de representá-lo, e capaz de criar a 
consciência/pensamento nos termos humanos). 

● O homem não é homem sem a comunicação (sem a capacidade 
de simbolização, e de criação coletiva desta 
simbolização/representação do mundo, objetivada na cultura). 

 
● Comunicação como relação social e política 

○ Natureza do (ato de) conhecimento e sua relação com a comunicação 
■ O ato de conhecimento compreende quatro tipos de relação 

● Gnosiológica; 
● Lógica; 
● Histórica; 
● Dialógica; 

■ Portanto, para Freire existe uma dimensão/relação claramente 
imbricada com a possibilidade do ato de conhecimento enquanto ato de 
comunicação. 

■ Assim, somente há apropriação da realidade, de objetos de 
conhecimento, quando ocorre uma relação entre seres cognoscentes 
que pensam junto sobre o mundo, e visam significá-lo, pronunciá-lo em 
co-participação 

● "[...] sem a relação de comunicação entre Sujeitos 
congnoscentes, com referência a um objeto cognoscível, o ato 
de conhecer não existiria". 

■ Comunicação, portanto, é a situação social em que as pessoas criam 
conhecimento (significam os significados expressos pela cultura acerca 
dos objetos de conhecimento do mundo) juntas, em co-participação, 
transformando e humanizando este mundo... Não existe portanto ato de 
conhecimento onde há transmissão, imposição ou doação. 

■ Uma relação comunicativa verdadeira somente se dá no diálogo, e não 
na transmissão. O diálogo qualifica a comunicação em um nível 
potencialmente superior com relação a transmissão, pois, mesmo tendo 



em mente que a transmissão permite um "estar em relação", porém 
extensionista, ela não permite a verdadeira apropriação do mundo 
através do encontro dos sujeitos cognoscentes, mediados pelo objeto 
de conhecimento. 

■ Diálogo implica portanto uma relação de igualdade entre os homens no 
ato comunicativo, onde, através da mediação do objeto de 
conhecimento, significam o mundo através da linguagem. 

 
            S    S 
          \     / 
            \       / 

          \   / 
          O 

 
○ Dimensão política do ato comunicativo-dialógico 

■ Diálogo, no ato de conhecer, é uma relação eminentemente realizada 
no plano social. 

● Processo significativo entre sujeitos iguais entre si, numa relação 
também de igualdade. 

 
“[...] encontro amoroso dos sujeitos, mediado pela palavra (sistema simbólico), 
visando significar o mundo (o objeto de conhecimento), dar nome ao mundo”. 

 
● Assim, a palavra surge como essência do diálogo, pois é o meio por qual 

ele passa a existir. 
○ A palavra caracteriza-se por duas dimensões: a reflexão e a ação, 

as quais são interdependentes. 
● Refletir sobre o mundo, nomeá-lo em conjunto com os outros seres 

humanos, é criar o domínio da cultura, é humanizar o mundo e, por 
consequência, é transformá-lo, através da práxis. 

○ O pensamento e a linguagem, constituintes primordiais do 
psiquismo humano, são gerados através das relações dialéticas 
entre o ser e a sua realidade concreta, histórica e cultural. 

○ Assim, ao viver em uma sociedade alienada culturalmente, onde o 
ato de pronunciar o mundo, e, assim, de constituir o pensamento 
por meio da apropriação coletiva da realidade em comunicação 
com os outros sujeitos, torna-se um puro verbalismo (recepção 
passiva da realidade por intermédio de uma imposição cultural, 
onde o que o foi reflexão e ação para os outros não é para si 
mesmo, é "reflexão" sem ação, sem transformação do mundo a ser 
significado). 

■ Ocorre, para Freire, um processo de desumanização do 
sujeito enquanto ser humano, ou seja, a sua "coisificação". 
Posto que se nega a possibilidade do sujeito de ter voz ativa 
no processo de conhecimento do mundo, nega-lhe a 
possibilidade do diálogo, da apropriação e transformação 



ativa da realidade por meio da comunicação 
verdadeiramente dialógica. 

■ Ao negar-lhe a comunicação, nega-se o sujeito em si, visto 
que este é, ontologicamente, um ser de comunicação no 
seu processo de apreensão do mundo. 

○ Assim, Freire coloca o diálogo como conceito base para a 
compreensão de como se dá a libertação humana no contexto 
desumanizador das sociedades contemporâneas (capitalistas), que 
privam os sujeitos (tanto opressores quanto oprimidos) da sua 
atividade comunicativa. 

■ Privam o oprimido por não dar a estes o direito a ter a sua 
voz, de significar o mundo, tornando-se assim "coisa para 
os outros". 

■ Privam o próprio opressor, posto que este torna-se um "ser 
falso a si mesmo", pois oprimindo os demais seres em 
relação extensionistas impede a própria capacidade de 
diálogo para si mesmo. 

○ Libertação enquanto humanização, enquanto garantia da 
possibilidade de ser um sujeito transformador do mundo, afirmação 
do homem enquanto homem, libertação da sua condição de 
"coisa", de objeto, de receptáculo de conhecimentos, da sua 
alienação, e, assim, da sua emancipação, torna-se o horizonte de 
lutas pelo qual se deve lutar nestas sociedades. 

■ O instrumento para a libertação, segundo Freire, seria uma 
"ação cultural dialógica", processo pelo qual os oprimidos ao 
lutarem pelo seu direito de voz, de "pronunciar a palavra", 
de serem sujeitos de transformação do mundo, tem a tarefa 
histórica de libertam-se para si mesmos bem como a seus 
opressores, num ato de amor para com a humanidade, 
superando a condição opressor-oprimido num processo 
dialético de libertação de toda a humanidade. 

 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 
 

● Diferenças de uma sociedade de massa em relação a uma possível "sociedade 
interativa" contemporânea? Ainda: o processo que gerou uma sociedade de massa 
(evolução do sistema capitalista???) não verifica-se ainda hoje, mesmo num contexto 
cultural-tecnológico que permite pensar sobre possibilidades interativas de 
comunicação? 

○ Verificar aqui o conceito de interatividade/interação. ---> 
○ A técnica interativa existente hoje pode ser um meio para a superação de 

processos extensionistas no ato de conhecer "bancário" que pode ocorrer 
entre os homens? Um meio para a promoção do diálogo, para promover o 
"dizer a sua palavra", e, assim, agir e refletir sobre o mundo? Pode ser um 
meio para uma ação cultural dialógica (e para a libertação do homem - faceta 
política do conceito de diálogo)? Quem sabe esta questão possa dar subsídios 



para compreender as características e a importância da técnica interativa para 
uma ação cultural dialógica visando a libertação humana... Para uma 
emergência das vozes reprimidas... A importância também da inclusão digital 
como ação que permite que este processo ocorra... 
 

● Ver mais sobre o conceito de diálogo (e as suas implicações educativas) na 
Pedagogia do Oprimido. 

  
● Questão sobre a relação dialógica inerente ao ato de conhecimento (p. 61). 

Compreender melhor: não é possível então um ato de pensamento e de 
conhecimento sobre o mundo de maneira solitária? Ou entende-se que, mesmo 
quando o sujeito pensa sozinho consigo mesmo, ainda assim ele está utilizando um 
sistema simbólico que dá vida ao seu pensamento, sistema este que pode ser 
entendido como a linguagem, criadora e produto da cultura, a qual foi desenvolvida 
na relação dos seres humanos? Assim, o seu próprio pensamento, mesmo que 
solitário, é um pensamento de relação com outros seres humanos (as suas 
apropriações culturais anteriores, através da linguagem, por sua vez criação 
eminentemente cultural)? ---> 

○ Se algum aluno se apropria completamente da explicação do professor, e não 
há diálogo (pois ele compreendeu tudo que lhe foi explanado, e o prof. estava 
disposto ao diálogo) nem interação, há educação? Já que a educação só se 
dá através do diálogo e interação? pag 6 Ver debate nos fóruns do moodle... - 
Vitor Malaggi 17/06/10 20:01 ---> 

● Como seria o modelo ideal de aula para que houvesse comunicação? pag 62 
- Raísla Girardi 6/1/10 3:57 PM Acredito que esta pergunta faça parte da 
tarefa que se apresenta para o próximo semestre: relação da comunicação 
com a educação... -Vitor Malaggi 17/06/10 20:01 

 

[64] Comentário: (conceito de 
solipisismo pode ajudar a contribuir 
nisso???)?  — malaggi 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Mídia: teoria e política 
Capítulo: Paulo Freire e Martin Buber na tradição da comunicação dialógica 
Autor: Venício A. de Lima e Clifford Christians 

 
Síntese descritiva dos conceitos estudados: 
 

• Os autores iniciam o texto discutindo as revoluções passadas pelo campo de estudo 
das comunicações desde o advento das mass media, colocando que o aspecto central 
desta revolução no momento atual refere-se a imbricação da revolução digital e da 
redescoberta, a partir desta, da comunicação humana enquanto diálogo 

• Porém, contextualizando esta “re-descoberta” no âmbito da sociedade 
contemporânea, globalizada e ainda de relações humanas desiguais, os autores 
criticam o caráter a-histórico de muitas destas construções teóricas, posto que o 
diálogo é teorizado tendo como base uma idealizada comunidade de iguais, a qual 
não corresponde ao contexto real de relações sociais conflitivas derivadas do embate 
entre classes antagônicas 

• Com base nesta problemática, os autores apresentam dois autores que se 
aprofundaram na temática do diálogo, tais sejam: Martin Buber e Paulo Freire 

• Sobre Buber, colocam os autores que o mesmo possui uma ambiguidade 
política nas suas teorizações sobre o diálogo.  

• Assim, a proposta filosófica de Buber veria no diálogo o “problema 
central da humanidade”, porém não num sentido de ser instrumento para 
a mudanças das estruturas injustas da sociedade e para a libertação 
humana. 

• Tal proposta teria um caráter político ingênuo e romântico, posto que o 
diálogo seria analisado somente no contexto das relações face-a-face, 
privada entre dois indivíduos ou, no máximo, entre pequenas 
comunidades de parceiros comunicante.  

• Neste contexto, a proposta de Buber seria a do diálogo enquanto meio 
para reconstituir os laços sociais no âmbito de uma sociedade onde a 
desconfiança generalizada e a gregarização impedem os sujeitos de 
comunicarem-se e amarem-se entre si. O diálogo possui, assim, um 
caráter benevolente e comunitário. 

• Sobre Freire, colocam os autores que o mesmo parte das contribuições de 
Buber, dos pressupostos básicos da sua filosofia do diálogo - o amor, a 
confiança, o homem como ser de relações a priori. 

• Porém, Freire teria dado uma contribuição original a teoria dialógica ao 
propor a existência de uma dimensão política central que advoga a 
necessidade da análise do diálogo como um elemento para a libertação 
humana 

• Neste sentido, para Freire a análise do diálogo enquanto fenômeno 
humano deveria partir de bases históricas concretas, ou seja, de uma 
visão sobre o homem, o mundo e a sociedade, e as relações entre estes 
elementos. 



• Assim, devido à circunstâncias históricas de onde nasce as ideias de 
Freire, tem-se a defesa de que o diálogo deve ser o centro do processo 
de libertação humana, entendida, portanto, em um campo de 
abrangência que envolva todos os seres humanos e os problemas que 
estes enfrentam atualmente para tornarem-se, cada vez mais, humanos 

 
• Partindo desta contextualização, colocam os autores que o seu objetivo de estudo é 

desvelar por que e como no pensamento de Paulo Freire, contrariamente ao de 
Martin Buber no qual ele se baseia, existe esta dimensão política fortemente 
enraizada. 

 
 

I. Porque a obra de Freire tem uma dimensão política ao tratar do diálogo? 
 

• O autor inicia pontuando que Paulo Freire sempre considerou suas pesquisas 
educacionais como reflexões a partir e para a experiência advinda da realidade 
concreta em que vivia, e na qual sua obra foi gestada. Como toda experiência 
histórica é cambiante, o autor considera também sua obra em permanente 
processo, sujeita a mudanças, revisões, correções 

• O autor reitera tal questão diversas vezes no decorrer de sua obra, 
desde “Educação como prática de liberdade”, seu primeiro livro, 
passando por “Pedagogia do Oprimido”, “Cartas a Giné-Bissau”, “Ação 
cultural para a liberdade”, etc. 

 
“As afirmações que fazemos neste ensaio não são, de um lado, fruto de 

devaneios intelectuais nem tampouco, de outro, resultam apenas de leituras, 
por mais importantes que nos tenham sido estas. Estão sempre ancoradas […] 

em situações concretas.” (Pedagogia do Oprimido) 
 

Assim, enquanto obra em situação, uma questão que se põe para entender o 
porque da dimensão política do diálogo nas suas teorizações e sobre o 
contexto social e cultural em que Freire constituiu-se como intelectual e que, 
portanto, influencia sua forma de pensar e sua obra 

• No plano pessoal, Freire conviveu desde a infância em um ambiente 
pobre, marcado pela miséria e a constante privação dos homens em 
suas necessidades básicas, no Nordeste Brasileiro. 

• Na tentativa de entender o porquê de tal contexto existir, e visando 
alterá-lo, Freire inicia sua caminhada nos estudos da educação, sendo 
que neste processo, devido a circunstâncias históricas específicas 
(ditadura militar brasileira e o seu exílio), teve contato com situações de 
opressão em diversos países, notadamente dos considerados “Terceiro 
Mundo”: Brasil, Chile e Guiné-Bissau 

• Tais países formaram um quadro de referências concretas a 
Freire sobre as “sociedades desumanizadas”, ou seja, onde não 
se é permitido a uma grande parte do seu povo os meios para 
que promovam a sua humanidade, para que sejam sujeitos da 



história. 
• Assim, Freire elenca a humanização como problema central da 

época atual, e o tema da dominação-libertação como problema 
intrínseco e necessário de ser refletido para que se mudem as 
estruturas sociais que condicionam a desumanização. 

• Portanto, é desta leitura de mundo, da sua visão de sociedade 
que nasce o imbricamento do conceito de diálogo, a nível 
filosófico, com a questão da necessária práxis que visa alterar tal 
estado de desumanização, a nível político. Freire viu no diálogo 
uma face política não somente possível, mas necessária ao atual 
contexto social mundial. 

 
 
II – Como na obra de Freire aparece a dimensão política do diálogo? 
 

Os autores discutem tal questão por meio do que chamam de “três aparentes 
paradoxos” que emergiriam da obra de Freire sobre o diálogo, e a partir desta 
análise visam mostrar a dimensão política nele existente. 

 
Diálogo entre antagonistas 
 

•  Problema: Freire coloca que, na busca pela sua libertação, os oprimidos 
devem ser os artífices da libertação dos próprios opressores. Porém, ele 
ressalta que o diálogo é impossível entre oprimidos e opressores. Como seria 
então viável esta libertação, visto que o próprio Freire proclama que o 
processo revolucionário de libertação não é verdadeiro se não se dá pelo 
diálogo, encarada como condição humana universal? 

• Segundo os autores, Freire parte de uma análise deste problema em 
dois níveis distintos: o dos indivíduos (oprimidos e opressores) e o das 
classes sociais (oprimida e opressora) 

• No nível de classe, ressaltam que Freire é explícito ao afirmar 
que não é possível harmonização entre interesses que são 
antagônicos, como são os da classe oprimida e opressora. Tal 
harmonização deve ser, na verdade, uma superação desta 
contradição, o que resulta no desaparecimento de ambos, 
oprimidos e opressores, para que sejam todos “homens em busca 
de ser mais” 

• A libertação dos opressores enquanto classe, nestas condições 
de análise em Freire, seria segundo os autores, inicialmente, por 
uma via indireta, ou seja: “[...] quando os oprimidos tomam o 
poder aos opressores num processo revolucionário, eles ao 
mesmo tempo os impedem de realizar uma opressão. E, por não 
serem capazes de continuar oprimindo, os opressores são 
libertados”. 

• Ou seja, Freire preconiza que a revolução, enquanto 
tomada de poder, seria este momento fundamental da 



libertação dos opressores, devido a retirada das suas 
condições concretas de oprimir.   

• Em tal processo, os oprimidos possibilitam aos opressores 
a superação do ponto nevrálgico que os torna desumanos 
também, ou seja, o exercício da opressão. Tal exercício 
que os tornava desumanos na medida em que não 
permitiam o estabelecimento de relações autênticas e 
fraternas para com seus pares, não permitiam a comunhão 
do mundo com os oprimidos, não permitiam, por fim, 
superar a sua ânsia de ter e possuir a tudo e a todos, 
transformando-os em objetos inanimados, o que marca a 
sua atuação necrófila para si e para com os outros 

• No nível individual, colocam os autores que se torna possível 
deduzir em Freire uma “possibilidade eventual” de diálogo entre 
indivíduos de classes diferentes, porém não entre classes sociais 
antagônicas. 

• De tal afirmação:  
• Que no plano individual, se dois sujeitos, um 

oprimido, outro opressor, encontram-se para 
dialogar, tal comunicação seria possível desde que 
não envolva as questões centrais que os 
condicionam como sendo de uma ou outra classe. 
Porém, fica a pergunta: a própria condição concreta 
de classe não seria, em grande parte, formadora 
desta individualidade dos sujeitos e, assim, um 
empecilho quase que intransponível para o diálogo 
entre sujeitos que partem de visões de mundo e 
interesses completamente antagônicos? Ao afirmar 
isso, não se estaria negando a própria dialética 
entre objetividade-subjetividade? Ou seja, sustentar 
que existe a possibilidade de um diálogo entre 
sujeitos “abstratos”, que em certas condições de 
existência negariam sua historicidade e o seu 
caráter eminentemente cultural? 

• Que no plano individual, dois sujeitos de classes 
distintas, porém não antagônicas, poderiam 
estabelecer um diálogo. Aqui poder-se-ia pensar, no 
contexto social contemporâneo, em um sujeito 
oprimido pertencente à “classe baixa” e um sujeito 
pertencente a “classe média” (que, contudo, também 
é um oprimido). Assim, como as classes não são 
antagônicas, mas, no fundo, compartilham de uma 
mesma situação de opressão, seria possível, em 
algumas circunstâncias, este diálogo. Poder-se-ia 
pensar que tal circunstância constituiria o processo 
mesmo de práxis entre tais classes, num dado 
momento histórico, a fim de superar suas condições 



de oprimidos. 
 

• Concluindo, os autores colocam uma reflexão de Freire que parece 
elucidar a dificuldade em pensar que os opressores se sentirão 
libertados, tanto enquanto classe como quanto indivíduos, no processo 
revolucionário que os tira do poder de oprimir 

• Na verdade, tais sujeitos opressores se sentirão eles oprimidos, e 
isso demonstra a dificuldade que a revolução traz para que seja 
possível um diálogo verdadeiro entre oprimidos “libertando-se” e 
opressores “sem poder de oprimir”. Ou seja, se anteriormente tal 
diálogo tornava-se praticamente impossível, em tais condições, 
até que se supere definitivamente tal contradição em sua 
totalidade, as dificuldades só tendem a aumentar. 

 
 

Conclusão: Paulo Freire, ao inserir uma dimensão política no diálogo, introduz neste 
uma finalidade histórica e, nestes termos, por um lado, considera que o diálogo é um 

constituinte universal da essência do homem (enquanto ser de relação a priori), 
homem que tornar-se humano existenciando tal diálogo com outros; porém, ao 

mesmo tempo, necessita considerar a possibilidade da impossibilidade do diálogo 
entre os sujeitos, situação decorrente de um conjunto de especificidades de um 
contexto histórico concreto em que os homens são impedidos de buscarem “ser 

mais” 
 
 

Diálogo e desconfiança 
 

• Problema: Porque levaria Freire em consideração, por um lado, que o 
diálogo toma como pré-requisito a confiança que os sujeitos devem ter um para 
o outro enquanto co-irmanados na ação e reflexão do mundo, confiança esta a 
qual tende a se solidificar cada vez mais no encontro dos sujeitos para 
pronunciar o mundo, e, de outro, adverte as lideranças que no processo 
revolucionário deve-se desconfiar da ambiguidade dos homens oprimidos? 

• Esta suposta incoerência resolve-se quando se considera que o 
desconfiar de que fala Freire não é, na verdade, direcionado a 
capacidade do oprimido enquanto homem-sujeito, ou seja, enquanto ser 
humano com vocação ontológica para “ser mais”. 

• A desconfiança que Freire fala mira o opressor introjetado na 
consciência do homem oprimido, que o constitui, assim, como ser dual e 
ambíguo, parte oprimido e parte aderência ao opressor.  

• Neste contexto, por “estarem sendo” sujeitos imersos no processo 
histórico, contexto derivado de uma situação concreta de 
opressão, o caráter mágico e fatalista da sua consciência e a 
aderência ao opressor faz com que não seja possível ao oprimido 
visualizar a razão da sua situação desfavorável. 

• Assim, é possível que nestes casos ocorra, por parte do oprimido, 



tanto uma atitude refratária ao diálogo quanto de denúncia da 
liderança revolucionária, posto que a mesma esteja em conflito 
com o opressor introjetado no oprimido. 

• O papel da liderança é o de refletir conscientemente sobre o 
porquê da desconfiança do oprimido, visando desvelar as ações a 
fim de superá-las; nunca deve ser o de desconfiar da capacidade 
do oprimido de ser sujeito, tomando como base a sua situação 
histórico-cultural atual, que, como tal, pode ser alterada. 

 
Conclusão: confiança a priori na capacidade do oprimido de ser sujeito em busca de 

“ser mais”; desconfiança da sua ambiguidade e das possíveis consequências da 
mesma; confiança mútua como decorrência do diálogo que se instaura 

progressivamente enquanto processo coparticipado de denúncia da realidade 
opressora, visando sua transformação. 

 
 

Diálogo por meio do testemunho 
 

• Problema: Freire busca em sua práxis a libertação de toda a humanidade, e, 
assim, o diálogo na sua face política é um fenômeno que atua num aspecto 
social macro de transformações. Porém, por ser influenciado pela tradição 
dialógica existencialista de Buber, Freire toma também o diálogo na sua 
dimensão de comunicação interpessoal, face-a-face. Assim, em que medida o 
diálogo pode ser o aspecto constituinte nevrálgico de uma organização política 
voltada a revolução levando em conta tais condições? 

• Neste ponto, os autores tratam o conceito de testemunho em Freire, no 
interior das considerações da relação entre liderança revolucionária e 
oprimidos na teoria dialógica da ação cultural, como uma possibilidade 
para pensar o diálogo no nível macro-social 

• O testemunho, que muitas vezes é o elemento que inicia o 
diálogo entre tais sujeitos, versa principalmente sobre tal ponto: a 
de que a luta pela libertação deve ser uma tarefa comum entre 
liderança e oprimido. 

• Por tal testemunho, ocorre um processo dialógico em que a 
liderança visa conhecer as expectativas dos oprimidos, sendo que 
são estas expectativas que dão forma as suas ações. Tais ações 
da liderança levam a uma percepção destas pelos oprimidos, que 
novamente a relatam e geram um testemunho constante, que é 
alterado dinamicamente pela força do contexto histórico 

• A questão central neste caso é: como conhecer de forma acurada 
as verdadeiras expectativas das massas, para a elas 
corresponder?  

• Os autores colocam que Freire reconhece a necessidade 
do diálogo constante, porém, devido mesmo a amplitude 
de tal processo - ou seja, atingir um grande número de 
pessoas – as massas -, por meio de um reduzido número 



de lideranças -, tal relação dialógica pelo testemunho pode 
ser realizada em encontros públicos, ou comícios. 

• Neste caso, outra questão se coloca: existe diálogo nesta 
forma de comunicação em que a liderança busca as 
expectativas das massas por meio de uma explanação em 
que, em grande parte, somente ele irá se pronunciar? 

• Os autores tentam resolver tal contradição afirmando que, 
para Freire, “[...] uma relação dialógica pode ocorrer 
mesmo no silêncio dos oprimidos, que reelaboram 
criticamente dentro de si o discurso do dirigente. Daí a 
denominação de 'relação dialógica misteriosa', de vez que 
para Freire ela pode ser estabelecida no silêncio”. 

 
 

Conclusão: Visando comungar com as massas num nível macro-social, as 
lideranças deveram lançar mão do testemunho enquanto forma de comunicação 

em que a relação dialógica se dá de forma indireta, o que seria o adjetivo 
“misterioso” coloca pelos autores.  

Indireta porque, conhecendo as primeiras expectativas das massas, e os temas 
delas gerados (através de uma investigação temática, por exemplo), o 

testemunho da liderança seria realimentado pelas ações das massas derivadas 
da percepção que estas têm do testemunho anterior, o qual, por sua vez, é 

acessado pelas massas em silêncio na relação dialógica misteriosa. Ou seja, as 
massas neste processo “dialogam” sobre suas expectativas indiretamente, por 
meio das suas ações, e não de forma direta, relatando em comunicação face-a-

face seus problemas a liderança. 
 
 
 

III – Diferenças entre as concepções de diálogo de Freire e Buber (social X 
individualista) 
 

• Neste item, os autores iniciam retomando a posição de Freire na sua análise do 
diálogo a partir de um paradigma social abrangente, ou seja, em oposição a qualquer 
postura individualista, que considere o diálogo como elemento de mudança pessoal 
individual. 

• A questão é que, segundo os autores, a tradição dialógica em seus autores 
mais conhecidos levam em consideração justamente esta perspectiva 
individualista em suas análises 

• Os autores citam como exemplo de autores da teoria dialógica “formatada” 
pelo individualismo Carl Rogers, Sören Kierkegaard e Martin Buber, e de 
maneira especial analisam o último para confrontar a sua filosofia de diálogo 
com a de Freire. 

• Partem inicialmente da análise do contexto histórico-cultural que 
condicionou a visão de mundo de Buber, a qual incide sobre a sua 
filosofia do diálogo. 



• Assim, tem-se a questão do judaísmo na compreensão do 
pensamento de Buber: “A teologia e a ética judaica são casos 
marcantes de justiça social no sentido estrutural. Contudo, o 
hassidismo que Buber ajuda a reviver não partilha esse aspecto 
da tradição judaica. O hassidismo se desenvolveu no clima 
hostil da Europa do Leste, onde a relação pessoal com Deus 
era virtualmente a única alternativa. Uma vida comunal em 
ampla escala não podia florescer; pequenos grupos eram a 
unidade social mais ampla que poderia existir em sentido 
significativo. O hassidismo pregava uma identificação intuitiva 
mística com o ser divino, excluindo as poderosas e proféticas 
formas de solidariedade cultural e de justiça social presentes no 
Antigo Testamento”. 

• Logo, partindo de tal contexto, Buber vê o diálogo enquanto 
problema central da humanidade no sentido de ser um caminho 
para a comunhão com um ser divino, ou com outros sujeitos em 
pequenas comunidades onde a comunicação oral, face-a-face, 
entre os indivíduos em privativa condição poderia fazer emergir a 
confiança mútua, o amor ao próximo. Logo, num sentido político 
amplo, que abarque toda a sociedade, poder-se-ia dizer que 
Buber é indiferente ou ingênuo. 

• Já Freire, com base no seu quadro de referências sobre a sociedade, 
sua constituição, seu problemas concretos atuais, possui uma orientação 
social ampla e abrangente, o que tenciona a inclusão da dimensão 
político-social na teoria dialógica. 

• Os autores, visando analisar Freire e o diálogo enquanto 
fenômeno social abrangente, o discute nos mesmos termos de 
contextualização feita a Buber: a partir da visão de mundo 
intrínseca a uma teologia 

• Nestes termos, a grande diferença nesta questão comparada a 
Buber seria que o catolicismo de esquerda de Freire, no que veio 
a conformar uma teologia da libertação (e que toma o 
pensamento de Karl Marx como base das análises da sociedade), 
condena uma “[...] abordagem que [promova] a ilusão de que os 
corações individuais possam ser transformados deixando-se 
intactas as estruturas sociais que levaram esses corações à 
doença”. 

• Logo, sua práxis revolucionária, partindo desta teologia enquanto 
reflexão da realidade opressora, deve tencionar a mudança, a 
uma ação que transforme as estruturas injustas que geram os 
problemas sociais identificados na sociedade contemporânea.  

• Neste sentido, Freire advoga a necessidade de uma “Igreja 
Profética”, ou seja, uma igreja não passiva e configurando-se 
como uma instituição que favorece a alienação das massas, 
agindo como elemento de reprodução da situação opressora. A 
igreja deve ser profética no sentido de apreensão da realidade e 



denúncia das suas condições injustas, visando transformá-la. 
Teologia e prática, como elementos da reflexão-ação visando a 
transformação. 

 
• Logo, a conclusão dos autores é que Freire e Buber partilham de uma mesma tradição 

dialógica, porém as suas visões de mundo, e os objetivos derivados desta para o 
diálogo são essencialmente diferentes. 

• Para Buber, visão individualista conectada ao hassidismo judaico, é o 
desenvolvimento individual do sujeito nos seu aspecto moral e de comunhão 
com Deus por meio do diálogo. 

• Para Freire, visão social ampla conectada ao catolicismo profético de 
esquerda, é o processo de libertação dos sujeitos das condições de opressão 
que os torna objetos, seres-para-o-outro, vivenciando, para tal, o diálogo como 
elemento central da práxis revolucionária 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 
 

• Leitura mais aprofundada do pensamento básico de Buber sobre o diálogo 
• O que é existencialismo? 

 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Artigo: Fundamentos Filosóficos da Pedagogia de Paulo Freire 
Autor: José André de Azevedo 

 
Síntese do texto: 
 

• O artigo pretende sistematizar os principais conceitos da obra de Freire e, a partir 
destes, desvelar os elementos-chaves que caracterizam a gênese filosófica do 
pensamento freireano. 

• Nestes termos, os conceitos identificados pelo autor e a serem tratados são: a 
educação como prática de liberdade; a conscientização, onde se desvela a sua 
teoria do conhecimento; o dialogo. 

• No que se refere a gênese filosófica, são identificados as seguintes 
correntes/autores: Tristão de Atayde, Jacques Maritain e o neotomismo, o 
personalismo de Mounier, o existencialismo de Kierkegaard, a existência 
concreta de Marcel, a incompletude do ser humano de Heidegger, a relação 
dialógica de Karl Jaspers, o neomarxismo de Eric Fromm e a educação como 
política de Gramsci. 

 
 

• Educação como prática de liberdade 
• A gênese da ideia de educação como prática de liberdade nasce das condições 

concretas de opressão vivenciadas por Freire na sua vida pessoal e no contato 
com outras realidades de diferentes países 

• A realidade de opressão, de pobreza, de analfabetismo, coloca o homem 
na condição de objeto, de coisa, de ser menos. Nesta realidade, o 
homem possui uma consciência mágica e fatalista, vive no anonimato, 
na massificação e na alienação. Está negado, assim, da sua vocação 
ontológica de ser mais, de ser sujeito do seu agir e pensar, sujeito da 
sua própria história. 

• Neste contexto de opressão, a educação em Freire é pensada como 
possibilidade para que ocorra a libertação dos indivíduos oprimidos, ou 
seja, um processo em que sua vocação humana fosse-lhes restituída, 
por meio da ação e reflexão incisiva na realidade e que eleva os sujeitos 
a consciência crítica desta, visando transformá-la em suas estruturas 

• Assim, o método pedagógico de Freire deve ser considerado para além 
da simples técnica didática e imbricado com uma dimensão política 
explícita, na qual os oprimidos, partindo da leitura crítica da realidade 
opressora, integrem um “[...] processo de educação das massas que as 
habilite. a tomar consciência da sua condição de oprimidos e as leve a 
empreender a sua libertação. Tal educação chama-se libertadora”. 

• Como essência da educação como prática da liberdade em Freire o autor 
identifica o conceito de educação problematizadora, ou seja, uma educação 
que antes de levantar certezas e suscitar seguranças, procura levantar 
problemas e provocar o conflito como agente de criação e transformação do 



conhecimento que se faz reflexão e, consequentemente, ação. 
• Assim, tal educação problematizadora deve, para ser libertadora, colocar 

o sujeito educando também como agente transformador da realidade, 
um agente que pela práxis revolucionária torna-se causa e efeito do 
processo de libertação. 

• Tal educação problematizadora deve, portanto, superar a educação 
bancária, verbalista, intelectualista e memorística por definição, e, por 
isso, elemento-chave da condição real de opressão enquanto dimensão 
que impede o pensar verdadeiro dos educandos e o desenvolvimento de 
sua conscientização da realidade. 

• Assim, a educação problematizadora supera a contradição essencial 
inerente a bancária: a de educadores e educandos enquanto sujeitos do 
processo educativo em que o primeiro somente ensina e tudo sabe e, 
por sua vez, o segundo somente é ensinado e é absolutamente 
ignorante ao fazer-se presente em uma situação de ensino-
aprendizagem determinada 

 
• Assim, conclui o autor que o conceito de educação como prática de liberdade 

está conectado a uma visão filosófica-educacional em que se desvela uma 
postura ideológica: a que pretende permitir aos sujeitos, enquanto seres da sua 
história, de práxis, a transformação das condições objetivas concretas da 
sociedade opressora que impede a humanização em processo de todas as 
pessoas pertencentes a tal sociedade 

 
 

• Conscientização 
 

• A primeira análise proposta por Freire sobre tal conceito, segundo o autor, é 
derivada das análises das relações dialéticas que se dão entre consciência e 
mundo 

• Neste tópico, Freire relata que consciência e mundo se dão 
simultaneamente, posto que um somente existe se estiver em relação 
com o outro. Não existe consciência que não esteja relacionada e 
intencionada a algum objeto da realidade, visando significá-los. Ao ser 
uma consciência no mundo, a consciência cria, ao mesmo tempo, o 
mundo da consciência. 

• De tal relação dialética consciência-mundo implica a noção de homens 
como seres conscientes em sua plenitude, isto é: são consciência de si, 
conseguem distinguir-se como um ser-no-mundo, constituindo a noção 
de um “eu” que não é o mundo-em-si, mesmo que a este esteja 
relacionado; são consciência do mundo, ao mesmo tempo, ou seja, ao 
identificar-se como um ser-no-mundo e em relação com ele, o homem 
constitui a sua consciência na medida em que a mesma intenciona-se à 
realidade 

 
• Pontua o autor que, a partir desta compreensão, o conceito de conscientização 

[guri 65] Comentário: Duas 
interpretações de Freire as quais não 
concordo, e acho que o autor 
equivocou-se ao colocar no artigo: 
 
“O conceito de educação libertadora de 
Paulo Freire contradiz os conceitos de 
transmissão de hábitos bons ou 
virtudes, pelas quais o ser humano faz 
reto uso das suas faculdades, 
ordenadas segundo a razão, como 
defendia Aristóteles e muito menos 
significa ensinar a raciocinar e pensar, 
para que a criança, o adolescente e o 
adulto cresçam em ciência e saber, 
como esquematizava a Paideia grega”.  
 
Principalmente a última parte sobre a 
Paidéia grega: se em P.F não é 
também objetivo da educação ensinar a 
raciocinar e pensar, para que os 
conhecimentos científicos e filosóficos 
ajudem no desvelamento da realidade 
opressora, pelo confrontamento destes 
com os conhecimentos de senso 
comum do povo, então não entendi 
nada de Freire... 
 
Ainda, o autor cita Freire no seu 
primeiro livro, Educação como prática 
de liberdade, quando o autor explica o 
conceito de “círculo de cultura” utilizado 
nas suas primeiras experiências de 
educação de jovens e adultos... 
 
“Para romper com o sistema vigente, 
Paulo Freire não se utiliza da palavra 
Escola, mas prefere a expressão 
Círculo de Cultura. 
 
A visão da liberdade tem nesta 
pedagogia uma posição de relevo. É a 
matriz que atribui sentido a uma prática 
educativa que só pode alcançar 
efetividade e eficácia na medida da 
participação livre e crítica dos 
educandos. É um dos princípios 
essenciais para a estruturação do 
círculo de cultura, unidade de ensino 
que substitui a 'escola', autoritária por 
estrutura e tradição. Busca-se no 
círculo de cultura, peça fundamental no 
movimento de educação popular, reunir 
um coordenador a algumas dezenas de 
homens do povo no trabalho comum 
pela conquista da linguagem. O 
coordenador, quase sempre um jovem, 
sabe que não exerce as funções de 
'professor' e que o diálogo é condição 
essencial de sua tarefa, “a de 
coordenar, jamais influir ou impor”. 
(FREIRE, 1979, p. 05) 
 
Aqui acho que Freire se equivocou, 
porém em outros escritos e entrevistas 
parece fazer uma auto-crítica sobre 
esta visão pela abertura que a mesma 
provê no sentido de defesa de um não-
diretivismo e da desescolarização da 
sociedade.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=7CW
pTt-_M6U&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jQrLL
7G3yeU 
 

[guri 66] Comentário: Aqui reside 
uma compreensão fenomenológica na 
epistemologia freireana? 



torna-se central na obra de Freire, porém não sendo criação sua, posto que já 
era utilizado por intelectuais brasileiros ligados ao ISEB 

• Na obra de Freire, a conscientização torna-se central porque a educação 
como prática de liberdade é um ato de conhecer a realidade de forma 
crítica para transformá-la, e este conhecer se dá na relação consciência-
mundo nos moldes acima discutidos. 

• Neste contexto, Freire faz uma distinção entre dois momentos centrais 
do processo de conscientização, tai sejam: 

• A tomada de consciência: é o momento em que um indivíduo 
determinado descobre-se enquanto sujeito condicionado pelo seu 
contexto histórico-cultural, e, em específico na sociedade 
opressora, é a descoberta do indivíduo enquanto oprimido inibido 
em sua vocação de ser mais. Nesta fase, o sujeito faz apenas 
uma apreensão espontânea da realidade, reage a ela e a sua 
condição de oprimido por começar a dar-se conta de sua situação 
concreta na mesma. Sua ação nesta fase compõe-se de um 
caráter onde a reflexão sistemática, metódica e crítica da 
realidade ainda não estão presentes, visto que ainda utiliza-se de 
procedimentos de análise e síntese que remetem a uma visão 
não-dialética do seu contexto concreto 

• A conscientização em si: é o aprofundamento da tomada de 
consciência, onde o sujeito já consciente de si e da sua situação 
de opressão explora a realidade em suas estruturas constitutivas 
visando explicá-las de formas lógica e racional, seu pensamento 
age na análise e síntese das causas e dos efeitos dos fenômenos 
da realidade. Tal reflexão nunca se separa contudo da ação que 
incide na realidade, posto que conscientizar-se é inserir-se 
criticamente na realidade, o que necessita do enraizamento 
histórico que o sujeito realiza para tentar entendê-la e transformá-
la. Somente ocorre libertação quando a tomada de consciência 
evolui para este compromisso histórico que significa engajamento 
na práxis revolucionária 

 
• Conclui o autor que somente uma educação conscientizadora pode ser voltada 

a prática da liberdade e de interesse dos oprimidos para alterarem a sua 
situação concreta desfavorável, e que esta educação deve ser o encontro dos 
sujeitos em processo educativo, mediatizados pelo mundo, visando conhecê-lo 
para melhor transformá-lo. 

 
 

• Diálogo 
 

• O diálogo é o instrumento para a libertação, é o método para a comunhão 
mediatizante dos homens. Ele se existencializa na palavra, que, para Freire, é 
composta de dois elementos nucleares: ação e reflexão. Logo, o diálogo é 
práxis. 

[guri 67] Comentário: A 
conscientização implica, portanto, que, 
ao perceber-me oprimido, eu saiba que 
só me libertarei se transformar essa 
situação concreta em que me encontro 
oprimido, e que não posso transformar 
essa situação em minha cabeça, 
porque isso seria idealismo no sentido 
filosófico da palavra, seria cair em uma 
forma de pensar filosófica na qual a 
consciência 'cria realidade'. Eu 
decretaria que minha consciência agora 
seria livre. Entretanto, as estruturas 
continuariam sendo as mesmas e isto 
não realiza minha liberdade. Então, a 
conscientização implica esta inserção 
crítica no processo, implica o 
compromisso histórico de 
transformação. (TORRES, 1979, p. 97) 
 



• A justificativa para o diálogo ser o instrumento central da libertação é que por 
tal processo visa-se a humanização dos seres humanos, e não de coisas ou 
objetos. Logo, o meio para realizar a libertação deve levar em conta esta 
premissa, a de respeitar a vocação dos seres humanos enquanto sujeitos em 
busca de ser mais. 

• Para Freire, por natureza o homem é comunicação, e somente o diálogo 
comunica, posto que é relação horizontal e recíproca dos sujeitos visam 
significar o mundo. Logo, não há nada mais humano do que o diálogo, 
do que a palavra (poder-se-ia dizer, do que a capacidade simbólica de 
significar o mundo pela linguagem que se dá em comunhão), e assim, 
esta palavra, entendida enquanto práxis, deve ser o meio por excelência 
do processo de libertação 

• Ao dialogarem, ao pronunciar o mundo em comunhão, os homens o 
humanizam, posto que criam o mundo da cultura, ou seja, das ideias, dos 
valores, conceitos, artes, ciência, etc. Ao humanizar o mundo, portanto, é que 
eles tornam-se homens, posto que tornar-se homem é apropriar-se da cultura 
humana já constituída, que, ao ser problematizada constantemente, remete a 
realidade aos seres dialógicos como problema a ser refletido e modificado em 
suas bases concretas; assim, tal processo de humanização exige uma 
pronúncia constante do mundo. 

 
• A partir desta base, Freire pontua o diálogo como sendo uma relação de 

comunhão entre dois polos, um eu e um tu, ambos sujeitos co-intencionados na 
apreensão do objeto que os mediatiza, que é em nível mais amplo a realidade 
concreta natural e cultura 

• Nestes termos, Freire, por meio das palavras-chave encontro, amor e 
mundo mediador, pontua que o diálogo é “[...] um encontro amoroso dos 
homens que, mediatizados pelo mundo o pronunciam, isto é, o 
transformam e, transformando-o, o humanizam para a humanização de 
todos”. O diálogo é, assim, a realidade existencial que se faz pronúncia 
da palavra verdadeira onde o sujeito torna-se sujeito de fato, por meio 
desta comunhão que estabelece com outros na apropriação da 
humanização objetivada historicamente na cultura. 

• Assim, o diálogo, enquanto encontro amoroso e horizontal onde ocorre a 
reciprocidade das ações, nunca o antagonismo, prescinde da 
participação de todos os sujeitos dialogantes, que em comunhão tornam-
se, no processo comunicativo, um eu e um tu que constituem dois eus e 
dois tus, ou um nós; o diálogo é um ser-com (somente se é na vivência 
existencial do diálogo).  

 
 

• Gênese ideológica freireana 
 

• Com base nestes conceitos-chave apresentados, que, imbricados entre si, 
compõe uma visão macro do pensamento freireano, o autor busca desvelar 
quais seriam os autores e correntes filosófico-sociológicas que embasam tal 

[Vitor Mal68] Comentário: Acredito 
que o autor do artigo fez mais 
duas incompreensões do 
pensamento de Freire, com base 
nas citações abaixo (de outros 
autores do qual ele se apropria): 
 
“Muita gente leva, certamente, um 
grande susto ou tem talvez uma 
grande decepção quando, lendo os 
escritos de Paulo Freire e 
procurando neles o instrumento 
para a libertação do mundo, 
encontra o diálogo. 
Por certo, como comenta Jesus 
Arroyo, tais pessoas teriam 
desejado, seguramente, que Paulo 
Freire apresentasse outros 
instrumentos para a libertação, 
instrumentos violentos como 
guerras, sangue, no estilo de 
tantos outros 'revolucionários'. 
Não. Tais instrumentos não 
aparecem no pensamento de 
Freire. Para ele, o real instrumento 
da libertação é o diálogo. (JORGE, 
1979, p. 33)” 
 
Para mim está é uma leitura 
reacionária da contribuição de 
Freire sobre o processo de 
libertação... Freire afirma que o 
diálogo é o instrumento da 
libertação por excelência, mas 
coloca diversas vezes, na 
Pedagogia do Oprimido, que o 
diálogo é práxis, é transformação 
das estruturas opressoras e, como 
tal, pode resultar em momentos 
diversos onde os oprimidos não 
irão mais permitir que os 
opressores instaurem a “cultura do 
silêncio” antes impostas a eles. 
Relata Freire que neste caso os 
opressores podem sentir-se 
violentados, porém tal ação nem 
sequer se aproxima do sentido da 
violência da sociedade opressora, 
posto que ela é uma ação de 
defesa da vida, da vocação dos 
homens de serem mais... Nestes 
termos, pensar que todas estas 
condições ocorram sem tensões 
que, eventualmente (e a história 
mostra isso bem), acabem em 
lutas armadas ou guerra, é ser 
ingênuo e/ou reacionário... 
 
Por fim: 
 
“A transformação do mundo é um 
dever de todos os homens. Esta, 
porém, segundo o pensamento 
freireano, não deve ter como 
modelo ou método a luta armada. 
A verdadeira transformação é a da 
denúncia de um mundo injusto e a 
proclamação de um mundo mais 
justo e equânime.” 
 
Aqui, além da questão 
anteriormente colocado, o autor 
faz uma leitura de Freire que o 
coloca como um autor idealista, 
em que a transformação do mundo 
na verdade é uma transformação 
da consciência que o sujeito tem 
do mundo... Somente denunciar o 
mundo injusto, e proclamar um 
outro mundo mais justo e 
equiname possível, não se faz ... [5]



concepção. 
• Inicialmente, pontua que o pensamento de Freire compõe-se na verdade 

como concepção pessoal e autêntica, visto que o mesmo parte de 
contribuições de diversos autores, da filosofia, da sociologia, da política, 
da educação, mas as articula de tal forma as ações práticas durante a 
sua experiência existencial de contato com a realidade dos oprimidos 
(ele também sendo desde sua infância), que concebe um produto 
original conectado a sua prática real, sua militância política, suas 
experiências educativas 

• Assim, o autor propõe que a gênese do pensamento de Freire é ele 
mesmo, ou seja, é a partir do que ele existencializou que foi 
conformando-se, com a mediatização da teoria (dos 
autores/pensadores), as suas concepções educativas e filosóficas  

 
 

“Seu pensamento baseado no neotomismo, no humanismo, no personalismo, no 
existencialismo e no neomarxismo é uma síntese pessoal, mas tão pessoal e objetiva 

que, no ato mesmo de ser síntese, já se constitui num sistema doutrinário com 
fundamentação, objetivos e métodos específicos enquanto, retomando essas 

filosofias, cujo objetivo central é o homem, ele as repensou dentro das exigências da 
realidade sua e com a qual se encontrava comprometido e as traduziu para uma linha 

de filosofia prática. Daqui que a gênese de Paulo Freire é o próprio pensamento de 
Paulo Freire” (JORGE, 1979, pp. 21-22). 

 
 

• Assim, o autor identifica quais seriam estas correntes que exercem influências 
na gênese ideológica freireana, desvelando algumas características das 
mesmas. 

• Neotomismo de Jacques Maritain: “[...] não se pode pensar em 
educação sem antes pensar no homem; o neotomista francês isso 
mesmo o afirma dizendo que não se pode estabelecer nem orientar a 
educação que precisa saber, antes de tudo, o que é o homem, qual a 
sua natureza e a escala de valores que necessariamente abrange”. 

• Personalismo de Emmanuel Mounier: “[...] principalmente na questão 
da reivindicação da dignidade da pessoa como fundamento. Como 
Mounier, Freire combate a coisificação do homem e a sua alienação 
pelos opressores”. 

• Existencialismo, de Sören Kierkegaard, Gabriel Marcel, Heidegger e 
Karl Jasper: respectivamente, no primeiro pela “[...] preocupação com 
uma filosofia da existência na qual o homem é realçado no seu existir 
concreto: o homem é um ser concreto, diz Freire, que existe no mundo e 
com o mundo”; no segundo, pela noção de “[...] de existência vista como 
existência concreta e não como mera filosofia abstrata, isto é, uma 
filosofia que seja práxis”; no terceiro, pelo motivo “[...] em que o homem 
é um ser que pergunta, se interroga e vive num jogo de suas respostas; 
Heidegger pensa semelhante a Paulo Freire: o homem é o que se 
interroga pelo próprio ser”; no quarto, por fim, pela sua filosofia do 



diálogo, “[...] que luta pela comunicação dos homens entre si porque o 
isolamento significa a destruição”. 

• Neomarxismo de Erich Fromm: “[...] por ser essa doutrina a da luta 
contra a alienação e contra a massificação do homem”. 

• O materialismo histórico e dialético de Karl Marx e Friedrich Engels: 
influenciando “[...] mais profundamente as análises da realidade feitas 
por Paulo Freire principalmente a partir de 1970. Marx realizou uma 
fenomenologia concreta das relações econômicas de seu tempo, e seu 
método tem profunda vigência na atualidade, embora não se possam 
aplicar os mesmos esquemas hoje, de forma estereotipada. Além disso, 
orientou o sentido da filosofia para a ação como guia da prática e 
realçou o sentido dialético de toda a realidade. Nesse aspecto, Freire 
segue a linha traçada por Marx, tanto ao fazer o retrato do oprimido 
como ao encarar a realidade da práxis como o verdadeiro caminho da 
libertação do homem. E, sempre que fala da criticidade da consciência, 
Freire estabelece relação imediata com a dialeticidade, considerando-a 
como algo específico da própria consciência crítica”. 

• O pensamento educacional marxista de Antonio Gramsci: “Gramsci 
é aquele que pensará a educação – partindo de sua realidade e contexto 
históricos – como relação de poder transformador do conhecimento, a 
partir do qual se tornaria possível produzir a disseminação de uma 
cultura que compreende a ação política como uma prática pensada no 
interior da sociedade civil; e este espaço de recriação do conhecimento 
– a educação – representa o surgimento de um novo tipo de intelectual: 
alguém que não se constitui como reprodutor das estruturas sociais 
dominantes, mas, ao contrário, se coloca a serviço da construção de um 
novo modelo de sociedade. Freire é aquele que, também devido ao seu 
contexto histórico, percebe no espaço político a disputa entre dois 
modelos de desenvolvimento e inicia a sua ação pedagógica libertadora, 
propondo uma educação que caminhe dos aspectos políticos para uma 
totalidade política, ou seja, propõe uma pedagogia com os oprimidos e 
não uma pedagogia para os oprimidos. O contexto de vida de ambos os 
educadores – o italiano e o brasileiro -, que revela uma profunda 
experiência de cidadania, serviu como base para a formação das teorias 
educativas suas. Paulo Freire afirmava que toda educação é um ato 
político e todo ato político, um ato educativo. Sua concepção, então, 
lembra Gramsci, para quem a educação deve possibilitar a construção 
de uma pedagogia que ultrapasse os limites do conhecimento formal das 
disciplinas, alcançando a capacidade de relacionar os saberes escolares 
com uma nova leitura da sociedade.” 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 
• O que é neotomismo? 
• O que é personalismo? 
• O que é existencialismo? 
• O que é neomarxismo? 

 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Artigo: Considerações sobre a filosofia da educação de Paulo Freire e o marxismo 
Autor: José Luiz Zanella 

 
Síntese do texto: 
 

• Introdução 
 

• Em resumo, na introdução do presente artigo o autor contextualiza o principal 
problema a ser abordado: verificar os pressupostos antropológicos, ontológicos 
e epistemológicos da filosofia da educação de Paulo Freire, contrapondo-os 
com a filosofia marxista para verificar até que ponto pode-se falar que Freire é 
marxista.  

• Identificando que tal problemática não tem sido tratada a contento na 
bibliografia existente sobre o autor, e que tal questão, a filosofia da 
educação, é central para a compreensão das ideias pedagógicas de 
qualquer pensador da educação, o autor vai estabelecer um hipótese de 
trabalho a qual tentará provar verdadeira  

• O núcleo da filosofia da educação freireana toma como base o 
método fenomenológico, imbricado com uma concepção filosófica 
que mescla o idealismo cristão e o existencialismso cristão. 

 
 

• A filosofia de Paulo Freire 
 

• A tarefa de definir a filosofia da educação de Freire é complexa, devido o 
diálogo que o mesmo estabeleceu com diversos autores 

• Algumas posições sobre a questão, de Freire e outros pensadores: 
• Freire, por Gadotti: “De fato, ele não se interessava muito em 

saber quais eram os autores ou as correntes filosóficas que o 
influenciaram” 

• Gadotti: “[...] seu pensamento humanista inspirou-se no 
personalismo de Emmanuel Mounier, bem como no 
existencialismo, na fenomenologia e no marxismo”. 

• Saviani: “É nítida a inspiração da 'concepção humanista moderna 
de filosofia da educação', através da corrente personalista 
(existencialismo cristão). Na fase de constituição e implantação 
de sua pedagogia no Brasil (1959-1964), suas fontes de 
referências são principalmente Mounier, G. Marcel, Jaspers”. 

• Linda Bimbi: “Paulo Freire é inclassificável” 
• Gadotti: “[...] a única forma de classificar Paulo Freire é classificá-

lo como humanista”. 
 

• A partir da questão de que Freire seria, no âmbito geral, um humanista, o autor 
tenta desvelar qual seria o humanismo de Freire. Assim, inicialmente visa 

[guri 69] Comentário: Aqui tem uma 
questão importante sobre o debate 
proposto neste artigo, e a sua réplica 
no texto de Di Giorgi. Gadotti, 
considerado como um grande 
intérprete da obra de Freire, se não o 
maior no Brasil, coloca que Freire foi 
sim inspirado pela fenomenologia... Di 
Giorgi vai falar que não, que Freire 
somente usou citações pontuais e sem 
importância para uma caracterização 
sua como seguidor desta filosofia... Di 
Giorgi busca colocar Freire como mais 
marxista, ou seja, com uma 
compreensão materialista dialética da 
história e a teoria do conhecimento que 
subjaz a isso, do que fenomenologista, 
ou seja, com uma compreensão 
idealista da realidade... 
 
Complicado... 



buscar qual a interpretação de Freire sobre a realidade: idealista ou 
materialista. 

• Utilizando duas citações de Freire: a) a primeira onde o mesmo se diz 
como não sendo marxista, e explica isso porque acredita num a priori 
fora da história, por meio da crença em um Deus, e b) a segunda 
retirada do livro Educação como prática de liberdade, onde Freire coloca 
a existência como atributo específico do viver humano e que tal é 
marcado pela transcendência, que se realiza em sua plenitude na 
comunhão com um Criador, o autor o classifica como partidário de uma 
filosofia idealista. 

• Idealismo X Materialismo: “O idealismo metafísico vê a realidade 
como constituída, ou dependente, do espírito (finito ou infinito) ou 
de ideias (particulares ou transcendentes)”; “[...] o materialismo 
considera a natureza o fator primeiro e o espírito o fator 
secundário, colocando o ser no primeiro plano e o pensamento do 
segundo. O idealismo, por sua vez, faz o contrário”. 

 
 

• Desta primeira constatação, o autor irá dissertar sobre a antropologia freireana, 
e o problema que se aloja nela no embate de duas interpretações do homem: a 
idealista cristã e a existencialista. 

• Assim: 
• “Embora Paulo Freire parta do pressuposto de que o homem é o 

que ele faz, através de sua existência – ser inconcluso, ao 
mesmo tempo defende a tese de uma essência a priori do ser 
humano pelo fato do mesmo ser criado por Deus a sua 'imagem e 
semelhança'.” 

• “A existência seria o desenvolvimento dessas potencialidades 
intrínsecas ao homem”. 

• “O ser mais, é uma vocação intrínseca ao homem em busca da 
libertação, em que o sentido da vida está em seu reencontro com 
Deus. Parece claro que 'o ser mais' tem sua raiz na origem divina 
do homem, lócus de sua essência”. 

 
• Com base nisso, o autor coloca que tal visão é, essencialmente, uma 

contradição, visto que no existencialismo não existiria a concepção de 
uma essência pré-concebida anterior a existência concreta.  

• Para apoiar tal ideia, o autor se vale de uma citação de Sartre em 
que o autor coloca que, ao se considerar a ideia de um Deus 
criador, juntamente deve-se conceber a ideia de que existe uma 
essência humana anterior a existência, e que é o conceito de 
homem que está presente na inteligência divina, e que se 
existencializa em cada ser humano particular. Porém, conceito a 
priori a existência. 

• Conclui o autor que Freire, por crer na essência divina do homem, é um 
idealista cristão, mas, ao mesmo tempo, por crer que o homem se faz na 



sua existência, segue pressupostos básicos da filosofia existencialista 
 

• Continuando, o autor propõe a seguinte pergunta: tendo como base que o 
humanismo de Freire tem base na filosofia idealista cristã, qual seria a 
concepção filosófica idealista seguida por Freire? 

• O autor pontua que Freire utiliza-se de conceitos (consciência, mundo, 
intencionalidade) e autores (Husserl e Jaspers) da/influenciados pela 
fenomenologia para construir seu referencial sobre a problemática da 
relação entre o homem e a realidade.  

• Assim, Freire seria um idealista pela sua opção calcada no método 
fenomenológico. O autor pontua citações de Freire na Pedagogia do 
Oprimido onde os conceitos de consciência, mundo, intencionalidade 
são usados para explicar as relações homem-realidade. Como exemplo: 

 
“‘Descubro agora [afirma o camponês] que não há mundo sem homem’. E quando o 

educador lhe disse: Admitamos, absurdamente, que todos os homens do mundo 
morressem, mas ficasse a terra, ficassem as árvores, os pássaros, os animais, os rios, 

o mar, as estrelas, não seria tudo isto mundo?’ 
‘Não!’, respondeu enfático, ‘faltaria quem dissesse Isto é mundo.’ O camponês quis 

dizer, exatamente, que faltaria a consciência do mundo que, necessariamente, implica 
o mundo da consciência”. 

 
• Por fim, com base na afirmação de Sartre, a qual diz que “consciência e mundo 

se dão ao mesmo tempo”, o autor sintetiza a sua concepção de relação entre 
homem e mundo baseado na ideia de uma consciência é sempre intencionada 
à um objeto da realidade que a constitui, e que, enquanto tal, este mundo 
somente existiria enquanto interpretação humana, ou seja, processo de 
significação de uma consciência na relação com seu objeto.  

• O fundamento do mundo, a sua objetividade racional, não está em-si-mesmo, 
mas na criação subjetiva racional humana, que, de fato, é criação 
intersubjetiva, ou seja: é “[...] através do encontro e dos intercâmbios [que] o  
mundo acede à objetividade como sendo o mesmo mundo do qual todas as 
consciências participam. […]. O mundo não é minha representação, ele é 
nosso mundo ou, enquanto mediatiza os intercâmbios entre os sujeitos, um 
intermundo, como designará Marleau-Ponty”. 

 
• Assim, partindo do pressuposto de que a intencionalidade é a característica básica da 

consciência, e que por isso a consciência é sempre consciência de alguma coisa (não 
há consciência pura de um lado e objetos de outro), o autor usa uma citação para 
sistematizar a concepção fenomenológica da relação homem (consciência) e 
realidade (mundo/objetos) 

 
“O objeto não está 'contido na consciência como que dentro de uma caixa, mas que só 
tem seu sentido de objeto para uma consciência, que sua essência é sempre o termo 
de uma visada de significação e que sem essa visada não se poderia falar de objeto, 
nem portanto de uma essência de objeto. (...) Isso significa que as essências não têm 
existência alguma fora do ato da consciência que as visa e do modo sobre o qual ela 

[guri 70] Comentário: Aqui seria 
interessante verificar o seguinte: o 
autor usa Sartre, que é um 
existencialista ateu, que não crê em 
Deus... Porém, Freire é particularmente 
mis influenciado (e Saviani pontua bem 
isso) pela tendência existencialista 
cristã, que compreende autores como 
Kierkgaard, Marcel, Jaspers... Então, 
como será que nestes autores este 
possível conflito entre uma essência 
divina do homem e a filosofia tendo 
como objetivo pensar o homem 
concreto se resolve? Não seria daqui 
que deveria ser buscado o referencial 
existencialista de Freire? 

[guri 71] Comentário: Pois é, daqui 
pode-se entender que Freire baseia-se 
de fato numa perspectiva 
fenomenológica, posto que nega o 
realismo filosófico, proposto por 
exemplo na filosofia marxista. Afinal, 
existiria para Freire um mundo, 
enquanto realidade concreta e com 
uma razão objetiva, um conjunto de leis 
inerente a ele e que o organiza 
logicamente como tal, e anterior e 
independente da existência de uma 
consciência humana?  
 
A fala do camponês, na verdade, abre 
espaço para diversas explicações: 
desde que o real é criado pela 
consciência até a que o mundo referido 
como impossível sem a consciência 
humana é o mundo como construção 
subjetiva humana da realidade, que 
não existiria de fato sem seres 
humanos... 
 
Duplamente complicado... 



os apreende na intuição'.” 
 

• Juntamente com a fenomenologia, o autor visa pontuar o pensamento filosófico de 
Freire como sendo existencialista e, mais especificamente, este concepção em sua 
tendência cristã (embora Freire referencie Sartre em seus textos, que é ateu). 

• Para ambas as derivações do existencialismo existe, contudo, um método em comum, 
que seria o fenomenológico. Então, novamente voltando-se à esta filosofia, o autor 
pretende discutir seus pressupostos ontológicos (completando o que já dissera a 
então) e epistemológicos 

 
 

• Pressupostos Ontológicos: 
• A fenomenologia é uma filosofia idealista, advoga que a realidade não 

possui uma razão objetiva em si, e o que é denominado de “realidade” é 
somente o que é passível de ser conhecido pelas ideias presentes em 
nossa razão.  

• Assim, a razão subjetiva constrói uma realidade, que é uma 
aproximação da consciência aos objetos de conhecimento presentes no 
mundo enquanto construção humana. 

• A consciência, por sua vez, possui uma relação intrínseca com os 
objetos da realidade que a conformam, por ser intencionada a eles por 
essência. A consciência possui como essência básica, ainda, a de ser a 
doadora de sentido, de significação aos objetos da realidade, os quais 
recebem este sentido e assim se constituem como mundo da 
consciência. 

• Por fim, a realidade não é o mundo-aí, mas sim o fenômeno: ou seja, a 
correlação entre sujeito/consciência (subjetividade) que doa sentido ao 
mundo (objetividade). O fenômeno é o que compõe a consciência, é 
aquilo que mostra e se mostra; enquanto consciência do mundo e 
mundo da consciência é a essência da correlação entre sujeito e objeto 

 
“Para muitos de nós, a realidade concreta de uma certa área se reduz a um conjunto de 

dados materiais ou fatos, cuja existência ou não, de nosso ponto de vista, importa constatar. 
Para mim a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em 
si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos esses dados e mais a percepção que deles 
esteja tendo a população envolvida. Assim, a realidade concreta se dá a mim na relação 

dialética entre objetividade e subjetividade.” 
 

• Logo, o autor conclui com base na citação acima de Freire que a sua 
concepção de realidade é baseada na fenomenologia, posto que Freire 
entenderia a realidade não como sendo “fatos ou dados tomados mais 
ou menos em si mesmos”, mas seria essencialmente a percepção dos 
sujeitos destes fatos, ou seja, a construção subjetiva que estes sujeitos 
fazem destes fatos por meio da correlação da sua consciências com os 
objetos relatados a tais fatos. 

 

[guri 72] Comentário: As essências, 
que constituem o fenômeno, “[...] nada 
mais são do que as significações 
produzidas pela consciência, 
enquanto um poder universal de 
doação de sentido ao mundo”. (Chauí) 

[guri 73] Comentário: Aqui acho que 
existe espaço para uma outra 
interpretação. Freire coloca que a 
realidade concreta é estes fatos e 
dados e mais a percepção dos 
sujeitos, ou seja, ele não excluiria a 
realidade como possuindo uma razão 
objetiva, mas somente estaria dizendo, 
assim como Marx nas Teses de 
Feuerbach, que a subjetividade faz 
parte desta relação dialética que 
permite apreender o mundo... Fora 
disso, se cairia numa concepção 
mecanicistas, criticada por Marx no 
materialismo anterior ao seu, em que a 
realidade por si só se modificaria sem a 
atividade humana prática sensível, sem 
a sua subjetividade... Assim, acho que 
o que Freire tenta dizer é que a 
natureza dialética da relação dos 
homens com o mundo deve pautar-se 
na análise da objetividade-
subjetividade, posto que “[...]  as 
circunstâncias são transformadas 
precisamente pelos seres humanos”; 
porém, circunstância construídas 
historicamente e que já estão 
presentes quando um sujeito se faz 
presente no mundo. Tais objetivações, 
que constituem a cultura, condicionam 
o ser humano, mas é ele, precisamente 
pela sua práxis, que pode alterar tais 
circunstâncias. 



• Pressupostos epistemológicos: 
• Critério de verdade do conhecimento: para o autor, em última estância 

está no sujeito, ou seja, na consciência. Porém, embasa-se na relação 
consciência-objeto. 

• “A verdade, para a fenomenologia, não pode ser encontrada nem 
no sujeito que conhece, nem no objeto que é conhecido. A 
verdade está no aparecer da coisa ao sujeito, na relação 
noese/noema [atividade da consciência / objeto constituído por 
esta atividade]. Assim, a verdade só pode ser encontrada no 
entre, na relação; a verdade não está lá, mas é construída pelo 
ato da consciência fundante de sentido”. 

• Conhecer assim é compreender (significar, dar sentido) a 
essência da relação consciência-objeto, ou seja, é intuir o 
fenômeno à consciência. 

• “A intuição da essência é apreensão intelectual imediata e 
direta de uma significação, deixando de lado as 
particularidades de minha representação e as 
particularidades dos representantes que indicam 
empiricamente a significação”. 

 
• Assim, o conhecer é descrever a estrutura do fenômeno, e não 

explicá-lo; e a descrição do fenômeno na relação consciência-
objeto enquanto a primeira constitui as significações que 
designam a essência do objeto intuído. Conhecer, assim, “[...] é 
pura e simplesmente apreender (no nível empírico) ou constituir 
(no nível transcendental) os significados dos acontecimentos 
naturais e psíquicos.”. 

 
“Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término 

do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, 
educador de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, 

desde logo, a exigência de superação da contradição educador-educandos. Sem esta 
não é possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos 

cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível”. 
 

• Com base na citação acima de Freire, o autor visa pontuar que a sua 
epistemologia (como base da educação problematizadora e libertadora) 
também é baseada na fenomenologia, posto que é pela relação entre as 
subjetividades de educandos e educadores que se dá o conhecimento.  

• Ou seja, é pela intersubjetividade que permite o contato entre a 
compreensão da realidade - enquanto construção da consciência-
mundo – do educador e do educando que o objeto do 
conhecimento vai sendo constituído, enquanto um “acordo” entre 
os seres dialogantes que visam definir subjetivamente uma 
significação em comum para um objeto.  

• Por isso, conclui o autor, o diálogo em Freire seria central para a 



sua educação: a relação, o entre-consciências, é o núcleo do 
processo de significação da realidade, pelas consciências co-
intencionados ao mundo. 

 
 

• Da filosofia idealista a pedagogia libertadora 
 

• O autor inicia colocando que Freire teria recebido no campo da filosofia da 
educação uma “forte influência” do pragmatismo de John Dewey 

• Tomando como base que o pragmatismo considere a prática e os efeitos 
da ação mais importantes do que a teoria ou uma série de princípios, o 
autor irá pontuar que Freire também se apropria desta ideia, ou seja, da 
teoria negada ou subsumida como mediadora da ação. 

• A partir disso o autor ressalta a centralidade que Freire colocaria 
sobre o educando e a sua realidade como fonte inicial do 
processo de conhecimento por meio da educação 

• Coloca ainda que o diálogo é central na concepção educativa de 
Freire, posto que é por meio deste que o educador pode conectar-
se a realidade do educando e as suas formas de perceber ela. Ao 
defender o diálogo como ação e reflexão, Freire cita: 

 
“Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas 

condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível puramente 
intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se realmente 

reflexão, conduz à prática”. 
 

• A partir desta citação e do então relatado, o autor pretende desvelar que a 
realidade para Freire está sob os pressupostos fenomenológicos, ou seja, é o 
mundo da consciência de um sujeito, a sua construção subjetiva da realidade. 
Por isso em Freire estudar a realidade seria estudar o pensar dos sujeitos 
sobre esta realidade, o que se dá pela educação problematizadora 

• Disto, conclui o autor que a reflexão proposta por Freire como 
constituinte da práxis dialógica é o pensar sobre o pensar, e não 
problematizar, investigar e pensar a realidade pela mediação de uma 
teoria, entendida como conjunto articulado de princípios, leis e 
pressupostos lógicos sobre fatos da realidade objetiva construídos a 
nível simbólico-significativo pela práxis humana.  

• Refletir na práxis libertadora de Freire é problematizar a realidade 
enquanto o pensar do sujeito sobre a mesma. Investigar o pensar 
do educando, do povo, é investigar a realidade 

 
• Partindo de tal leitura, o autor irá colocar que o método da problematização 

postulado por Freire visa na verdade ser coerente com a sua visão 
fenomenológica, visto que o mais importante nesta educação não é o ensino 
dos conteúdos enquanto teorias explicativas de partes da realidade, mas sim 
dialogar para que educandos, e também educadores, explicitem seus anseios, 

[guri 74] Comentário: É uma leitura 
que, se verdadeira, coloca toda a teoria 
freireana assentada sob pressupostos 
idealistas, o que colocaria dificuldades 
na utilização da análise marxiana para 
compreender a relação entre o homem 
e o mundo, na produção da história e 
da cultura... 



dúvidas, esperanças, enquanto situações existenciais de opressão e que 
constituem contradições vivenciadas pelo oprimido 

• Logo, o autor afirma que para Freire o ponto de partida da educação é a 
realidade (entendida como mundo da consciência) do oprimido, e que 
tudo parte deles com eles 

 
• Destas compreensões fenomenológicas que o pensamento de Freire possuiria, 

o autor coloca que na educação problematizadora parte-se do princípio de que 
a realidade é diferente para o educando e o educador, ou o oprimido e a 
liderança que com ela dialoga. Disto, conclui que o conteúdo destas realidades 
diferentes seria incompreensível e insignificativo quando apresentados de um 
para o outro 

 
• Partindo da ideia de que o processo educativo se baseia num conteúdo 

enquanto compreensão da realidade por um ou mais sujeitos em 
intersubjetividade, o autor coloca que em Freire a educação está enraizada nas 
vivências, no sentir, nas percepções, ou seja, no saber enquanto fenômenos da 
consciência doadora de sentido, e não em um saber sistematizado que se 
fundamenta nas leis objetivas do real (natural e histórico) e que, apreendidas 
no pensamento dos sujeitos, deve ser analisado e compreendido na sua 
dialética formadora todo-parte. 

• Assim, em Freire o sentir (subjetivo) ganha mais relevância do que o 
saber (objetivo-subjetivo, enquanto articulação dialética). 

• Já numa pedagogia marxista, o autor coloca que tal concepção poderia 
ser superada no seguinte sentido, como posto por Gramsci: 

 
“O erro do intelectual [professor] consiste em […] em acreditar que [...] possa ser um 

intelectual (e não um mero pedante) mesmo quando distinto e destacado do povo-nação, ou 
seja, sem sentir as paixões elementares do povo, compreendendo-as e, portanto, 
explicitando-as e justificando-as em determinada situação histórica, bem como 

relacionando-as dialeticamente com as leis da história, com uma concepção de mundo 
superior, cientifica e coerentemente elaborada, com o ‘saber’. […]  Se a relação entre 
intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e dirigidos, entre governantes e governados, é 

dada graças a uma adequação orgânica, na qual o sentimento-paixão torna-se 
compreensão e, desta forma, saber (não de uma maneira mecânica, mas vivida), só então 

a relação é de representação, ocorrendo a troca de elementos individuais entre 
governantes e governados, entre dirigentes e dirigidos, isto é, realiza-se a vida no 

conjunto, a  única que é força social;” 
 

• Assim, o autor conclui que o limite da filosofia da educação de Freire seria a 
compreensão fenomenológica e não dialética da realidade. A partir desta, o 
processo educativo tende a centrar-se no sentir, na vivência. Ou seja, no 
educando, partir do que ele sente, suas aspirações, contradições, e não na 
necessidade que estes tenham de ascender a formas mais elaboradas de 
compreensão da realidade enquanto totalidade dialética mediada pelo saber 
objetivo dos conteúdos das disciplinas. 

[guri 75] Comentário: Bem, aqui 
pelo que já li de Freire é possível 
defendê-lo posto que este autor pontua 
sempre que deve-se partir da visão de 
mundo, da realidade do sujeito, mas 
visando confrontá-la com os 
conhecimentos advindos das áreas do 
conhecimento, ou seja, o que seria a 
teoria... Freire coloca isso várias vezes, 
na Pedagogia do Oprimido, no 
Extensão ou Comunicação, etc. 
 
Acho que Freire não nega a 
importância das áreas do 
conhecimento, da teoria, mas da sua 
utilização na educação de forma 
mecânica, repetitiva, burocratizada e 
sem recriação dos mesmos na 
consciência de educandos e 
educadores, por meio do diálogo... 

[guri 76] Comentário: Novamente 
aqui cabe criticar esta generalização 
feita pelo autor, de que tudo partiria do 
educando, numa visão de Freire como 
adotando um centralismo do aluno no 
processo educativo, bem ao estilo 
escolanovista. Freire coloca várias 
vezes a necessidade dos educadores 
intervirem no processo, sendo que esta 
intervenção muitas vezes se 
caracteriza como o educador propondo 
temáticas de investigação, o educador 
realizando análises a serem 
apropriadas pelos educandos... Isso 
fica claro para mim nas discussões de 
Freire sobre a investigação temática, 
onde ele coloca a importância do 
educador ou dos investigadores de 
inserirem conteúdos programáticos 
importantes para a conscientização dos 
educandos / povo, mesmo sem estes 
terem sido citados ou vislumbrados 
pelos mesmos... Também, no Extensão 
ou Comunicação, Freire coloca a 
importância do educador “tomar as 
rédeas” do processo educativo em 
diversos momentos, seja para que ele 
tenha uma organicidade ou para 
explicar conceitos, realizar análises, as 
quais ajudem os educandos a 
apreenderem melhor o objeto de ... [6]

[guri 77] Comentário: Bem, a 
questão de que a realidade, enquanto 
mundo da consciência, de um ser 
dialogante seria incompreensível e 
insignificativo para o outro é totalmente 
contrária a própria noção de 
fenomenologia apresentada pelo autor 
no artigo, quando cita a 
intersubjetividade transcendental que 
Hussrel proporia a partir da noção que 
a construção do mundo pela 
consciência se dá no intercâmbio entre 
os sujeitos... Logo, para estes sujeitos, 
o mundo não seria incompreensível e 
sem sentido, mas seria com sentido 
para os seres que dialogam entre si e 
entram num acordo sobre o significado 
do que dialogam... 
 ... [7]

[guri 78] Comentário: “Compreender 
um comportamento é percebê-lo, por 
assim dizer, do interior, do ponto de 
vista da intenção que o anima, logo, 
naquilo que o torna propriamente 
humano e o distingue de um 
movimento físico”. 
 



• O saber objetivo é negado ou, no mínimo, relativizado. 
• O desafio é articular o sentir e o saber numa concepção de mundo 

superior, tanto para o educando quanto para o educador, e não negar o 
saber objetivo como sendo um pacote de conhecimentos acabados e 
que servem, invariavelmente, a opressão, por conter os interesses dos 
opressores na sua gênese. 

• A questão que se coloca então a pedagogia freireana, que pontua 
a necessidade de libertação dos sujeitos da realidade opressora, 
é: “como mudar ou fazer as transformações, sem o conhecimento 
cientifico/filosófico da sociedade? Ou seja, como mudar a 
sociedade sem o acesso ao saber objetivo que possa desvelar 
essa realidade?” 

 
“O limite dessa pedagogia está, em nosso entender, na relativização do saber objetivo 

como um saber pouco significativo, para que os oprimidos possam desvelar a 
realidade por eles vivenciada. Assim, Freire atribui um poder elevado à reflexão como 
sendo ela capaz de desvelar a realidade, sem ter, necessariamente, que passar pela 

mediação da teoria. Gramsci adverte sobre a necessidade de formação de uma 
concepção de mundo 'superior', que seja unitária e coerente na formação de um novo 

'bloco histórico'. Concepção de mundo superior significa a aquisição ativa do 
conhecimento das leis naturais, e das leis civis, e estatais mais evoluídas, ou seja, é 

uma concepção histórico-dialética, portanto, racional, que nada mais é que a 
transposição para o pensamento do devir histórico, que se faz pelo sentir, e pelo 
pensar. É este aspecto da racionalidade do real objetivo que escapa a filosofia e a 

pedagogia de Paulo Freire que constitui no nosso entender seu limite. Será que 
desvelar a realidade do pensar é o mesmo que desvelar a realidade objetiva? Que 

implicações tem isso no conhecimento e na pedagogia?”. 
 

• Por fim, o autor relata que o debate sobre a importância do saber objetivo na 
concepção educacional freireana está conectado com uma compreensão de 
ciência, enquanto forma de conhecer capaz ou não de prover um conhecimento 
lógico e racional baseado nas leis objetivas presentes na realidade. 

o Nesta problemática, Freire é analisado pelo autor enquanto seguidor da 
visão de ciência existente na fenomenologia, tal como discutida em Husserl 

� Crise na ciência moderna: objetividade (ideal racional iluminista) / 
objetivismo, que levou a uma negação do homem e não resolveu os 
problemas essenciais da humanidade (na verdade, causou vários 
outros). 

� A partir disso, houve a criação de dois mundos: 
• Mundo da vida: mundo intrinsecamente ligado ao humano em 

sua vivência diária e em sua subjetividade – “o cotidiano, a 
poesia, os frutos apetitosos, o juízo de valor, etc.”. 

• Mundo da ciência: mundo dominado e construído pelo 
pensamento puro, ou seja, afastado das aparências e 
subjetividades ligadas ao cotidiano, expresso nos conceitos de 
racionalidade (matematização), objetividade, previsão, 
materialidade. 



� Tal ruptura tem sua gênese na criação da ciência moderna, mais 
precisamente com Galileu e a matematização da natureza por ele 
empregada. 

• A matemática (e as ciências exatas ligadas a ela, 
notadamente a física) e seus produtos (leis, axiomas, 
proposições) enquanto ciência descritiva das essências 
lógicas que subjazem as estruturas do real, conformam um 
universo autônomo (verdadeiro em si-mesmo), racional e 
objetivo, livre de erros e de inexatidões. 

• Os produtos da matemática tornam-se ideais puros, ou seja, 
não são resultados ligados e dependentes da prática ou do 
mundo da vida, de seus problemas e possíveis busca de 
soluções para tais. São entidades autônomas e que conferem 
a realidade a sua lógica de existência 

� Desta ruptura, Husserl conclui que as leis científicas (no universo das 
ciências da natureza, que tem seu aporte na matemática) devem, na 
verdade, ser encaradas como construções ideais a priori que o 
cientista aplica aos fatos que se comportam de modo imperfeito.  

• Tais construções ideais não são, portanto, uma descrição 
verdadeira e objetiva que descreve a realidade tal como ela é, 
mas são, do ponto de vista da epistemologia, ficções 
idealizantes produzidas pelas ciências na forma de teorias 
enquanto construções mais adequadas a realidade (entendida 
na concepção fenomenológica de consciência-mundo) 
 

A ciência é “[...] 'um conjunto de conexões objetivas [noção de unidade: baseada no ato 
de aferir medidas para os fenômenos existe, pois, ciência (da natureza, exatas, 

baseada na matemática enquanto doadora de sentido lógico a mesma)] e ideais' 
(Chauí, 1992, p. X) que ocorrem na estrutura da consciência enquanto 

intencionalidade. As leis científicas antes de estarem na realidade, estão no pensamento e 
são construções do sujeito - umas espécies de hipótese - que depois, aplica na prática e 

verifica seu funcionamento.  
 

'Não se deve, com efeito, conceber as leis segundo um modelo energético, como se elas 
fossem forças reais dissimuladas por detrás das aparências sensíveis, mas como 

concepções ideais, puras possibilidades graças as quais nosso espírito tenta se aproximar 
da realidade.' Para Husserl, o conhecimento do possível deve preceder ao 

conhecimento do real.” 
 

• Na análise de Husserl, segundo o autor, tal mundo ideal objetivo é tomado 
como realidade verdadeira em si mesma graças ao pressuposto metafísico da 
filosofia tradicional, inaugurada com a distinção platônica entre mundo sensível 
e inteligível. 

• Husserl irá colocar que tal concepção do mundo inteligível como 
realidade substancial, ou seja, onde a gênese das estruturas da 
realidade encontra-se em suas verdadeiras e puras conceptualizações, 
pode levar ao entendimento de que a verdade científica ou filosófica é a 



forma de conhecer que traduz racionalmente a objetividade universal 
existente na realidade, na forma de leis, axiomas, proposições. Tais 
construções seriam, pois, representações fiéis do que é a realidade. 

• Porém, ressalta o autor que com David Hume e a sua crítica a 
concepção metafísica tradicional, a ciência perde o seu fundamento, 
enquanto forma de conhecer a realidade objetiva em suas leis 
constitutivas, ou seja, a realidade-em-si-mesma. A ciência progride, por 
meio do seu método rigoroso (e, poder-se-ia dizer, pelos resultados 
práticos das suas aplicações), porém o seu alcance, ou seja, suas 
possibilidades de conhecer a realidade (epistemológicas) e o seu sentido 
estarão indefinidas. 

• O mundo da ciência divorcia-se aqui de vez do mundo da vida, fecha-se 
em si mesmo, enquanto que o segundo busca encontrar uma 
racionalidade que o fundamente, porém não encontrada. 

 
• Com base nisso, Husserl com a sua fenomenologia propõe integrar, novamente 

mundo da ciência e mundo da vida, numa nova concepção de ciência. 
• O pressuposto básico é que conhecer a realidade por meio da ciência 

torna-se uma atividade subjetiva da consciência enquanto doadora de 
significado e intencionada aos objetos contidos nesta realidade 

• Deve-se distinguir neste caso entre essências exatas e essências 
inexatas, para ser possível advogar em favor da possibilidade de 
uma ciência baseada na subjetividade. 

• Essências exatas: construções lógicas com base em 
axiomas puramente racionais, sem relação direta com as 
vivências (ou seja, com os aspectos subjetivos 
conformadores das noções sobre a realidade baseadas na 
percepção de um eu, e não de um sujeito do 
conhecimento). 

• Essências inexatas: exprimem as vivências que são 
intrinsecamente inexatas, não por acaso (posto que são 
percepções subjetivas) 

• Para Husserl, é possível uma ciência das essências inexatas, ou 
seja, ligadas as vivências, ao mundo da vida, posto que a ciência 
pode ser rigorosa, sem ser exata 

• A rigorosidade viria pelo método de redução, ou epoquê, 
consistindo na idealização do dado, ou seja, a busca de 
atribuição de significados (constituição das essências) no 
ato de purificar o fenômeno de tudo o que é inessencial na 
vivência. 

• “O conhecimento acontece quando captamos o 
significado dos fenômenos e desvendamos seu 
verdadeiro sentido, recuperando (de forma também 
rigorosa) os contextos, as estruturas básicas e as 
essências (invariantes), com base nas 
manifestações empíricas (variantes). Conhecer é 



compreender os fenômenos em suas diversas 
manifestações e contextos”. 

• Logo, para Hussrel o humano (ou seja, o subjetivo) 
antecede a ciência, que antes de ser objetiva, imparcial, 
racional, é intencionalidade da consciência visando doar 
significados aos objetos da realidade. 

• Tomando a ciência do mundo da vida como compreensão 
da realidade humana na sua intencionalidade, e não 
explicação de uma “coisa”, tal forma de conhecer adquire 
sua rigorosidade pela descrição das vivências da 
consciência em seus significados invariantes, ou seja, em 
suas essências - o que seria impossível de ser pensado de 
outro modo para determinada relação consciência-mundo. 

 
“Assim, a fenomenologia é '[…] a ciência descritiva das essências da consciência e de 
seus atos.' É a volta ao mundo da vida e este mundo não é o mundo da lógica racional 
intrínseca aos fenômenos, mas o mundo do humano, ou seja, o mundo da consciência 

que percebe e vivencia”. 
 

“Portanto, é esta a concepção de ciência na filosofia da educação de Paulo Freire. 
Decodificar a realidade não é desvelar as leis objetivas do real enquanto reflexo destas 
no pensamento que as interpreta e as analisa como na filosofia marxista, mas é refletir 

sobre o vivido, sobre as percepções da situação existencial, a fim de que se possa 
'explicitar a ‘consciência real’ da objetividade'. A 'consciência real' são as 

necessidades sentidas, as quais são decodificadas pela reflexão problematizadora. O 
conhecimento desta reflexão é a consciência das relações opressoras entre os 

homens, que necessitam ser superadas pela luta do diálogo emancipador, começando 
pela mudança do oprimido, enquanto sujeito. Daí não ter sentido o ensino do saber 

objetivo, mas a reflexão das vivências como objeto constituído da consciência que é 
desvelado pelo diálogo”. 

 
 

• Considerações finais 
 

• Paulo Freire, segundo o autor, na sua filosofia da educação teria como base o 
idealismo fundamentado no método fenomenológico para a compreensão dos 
aspectos ontológicos e epistemológicos que subjazem ao processo educativo.  

• Tal aderência à fenomenologia ocorre, ainda, por meio da tendência 
existencialista cristã.  

• Por fim, existiria ainda no pensamento de Freire uma perspectiva 
metodológica dialética, porém conectada aos seus pressupostos 
idealistas (“dialética das consciências”). 

• A apropriação de Marx por Freire, para o autor, se dá meramente 
por uma via indireta e de pouca sustentação com base em 
objetivos e análises teóricas em comum. Freire se apropria de 
Marx somente no que se refere a sua perspectiva crítica de 



análise do liberalismo, e a objeções das suas teses fundantes. 
 
• Finalizando o artigo, e visando fazer um contraponto entre a pedagogia 

libertadora de Freire e a “pedagogia marxista”, o autor discute o ponto 
educativo central na qual estas se diferenciam: a importância do saber objetivo 
no processo de ensino-aprendizagem. 

• O autor insere este debate criticando uma reflexão de Gadotti sobre 
Freire e a sua diferença de um “marxismo ortodoxo”, que negaria a 
história como possibilidade pela ação consciente dos sujeitos, o que 
seria, por fim, negar o papel da subjetividade na alteração dos fatos 
históricos e como condição para que a revolução ocorra. 

• Freire teria dado, para Gadotti, uma contribuição original ao 
marxismo por ressaltar o papel da educação na conscientização 
dos sujeitos, e esta como pressuposto básico para a revolução. 

• O autor pontua que Marx nunca negou a subjetividade produzida no 
homem como ser natural e histórico, mas ressalta somente que a 
subjetividade não antecede a matéria e o processo histórico, e sim se 
constitui no âmbito das relações sociais (histórico-culturais) que já estão 
postas antes do sujeito nascer e o condiciona, mas não o determina 
completamente. 

• Assim, em Marx, o homem, ao “[...] compreender que o seu 
surgimento como ser pensante é um fato determinado pelas leis 
do processo objetivo universal, que depois se dedicará a 
investigar, é capaz de apreender subjetivamente em forma 
racional mais perfeita a legalidade do processo material porque 
inclui a sua própria capacidade de reflexão e de representação 
das coisas entre os efeitos naturais desses processos de 
organização progressiva da matéria viva, em obediência as leis 
que não são organizadas pela consciência, mas ao contrário 
a organizam”. 

 
• Logo, o autor conclui que em Marx, e na pedagogia marxista, a 

subjetividade é condição para a revolução e para a alteração da história 
quando a mesma constitui dialeticamente com a objetividade uma 
unidade que permite desvelar as leis de funcionamento desta realidade 
objetiva. 

• A educação, a conscientização, assim, não são determinantes, 
são determinados pelo processo histórico, e seria, em última 
análise, a luta de classe o motor da história, e não a ação 
consciente de sujeitos que dialogando pensam poder mudar a 
realidade objetiva, quando, na verdade, estão mudando a 
realidade de seus pensamentos 

• Assim, para Freire e seus seguidores, a subjetividade como 
essencial a revolução se dá por esta anteceder-se a realidade 
objetiva, e, na pedagogia marxista, por esta ser condicionada pela 
objetividade, sem, contudo, reduzir-se a ela.  



 

Diferenças Pedagogia de Paulo Freire Pedagogia Marxista 

Conteúdo 
 

Extraídos das vivências dos 
educandos (contradições) 
tornando-se Temas Geradores. 

É o saber objetivo (leis do devir e 
das ciências) mais desenvolvido. 
Conhecimento dos clássicos. 

Método de ensino 
 
 

Diálogo e problematização para 
a construção dos saberes. 
Negação do ensino. 

Transmissão e assimilação ativa 
do saber objetivo mediante 
método de ensino dialético. 

Professor  
 
 

Educador apenas coordena. Responsável pelo ensino. Deve 
possuir aprofundamento teórico-
metodológico com domínio do 
saber objetivo para saber ensinar. 

Aluno 
 

Possui um saber que deve ser 
aperfeiçoado a partir de sua 
realidade. 

Possui um conhecimento de 
senso comum e bom senso que 
precisa ser superado pela 
aquisição do saber objetivo. 

Educação e 
instrução  
 

A educação autêntica é aquela 
que se origina de práticas sociais 
informais. 

A educação formal é a forma 
principal de educação. Instrução é 
também educação (Gramsci). 

Escola  
 
 

É “circulo de cultura”. “Muito 
mais gestora do conhecimento 
social do que lecionadora (…) 
mais formativa e menos 
informativa” (Gadotti). 

Instituição pública (estatal), 
obrigatória, universal, gratuita, 
laica e unitária. Defesa da escola 
pública como lócus de 
transmissão/assimilação do saber 
objetivo. 

 
 

• Por fim, o autor ressalta a contribuição de Freire no intento de produzir uma 
pedagogia que parta dos sujeitos oprimidos e que seja constituída com eles 
visando a sua libertação, respeitando as suas vivências, seus anseios, 
problemas e dificuldades, ou seja, os conhecimentos que o aluno traz a escola 
das suas vivências na prática social global da sociedade em que vive, e que o 
condiciona. 

• Porém, ao centrar suas críticas na pedagogia tradicional, no seu conceito de 
educação bancária, e por partir de uma filosofia da educação baseada na 
fenomenologia, Freire teria recaído no mesmo erro central que a Escola Nova 
já frisava em suas considerações: relativizar (ou abandonar) o ensino do saber 
objetivo em detrimento de um ensino que parta dos interesses, motivações e 
necessidades dos educandos. 

• Superar, assim, também a contribuição pedagógica de Freire, sob os 
parâmetros de uma pedagogia marxista, é destacar “[...] o saber 
objetivo como sendo aquele saber estratégico para a emancipação 
da classe trabalhadora, pois é este saber que está na base 
produtiva da sociedade capitalista. O domínio deste saber 

[Vitor Mal79] Comentário: Tal 
pedagogia marxista destacada 
aqui é, na verdade, uma síntese 
das ideias de autores diversos que 
partiram de Marx para pensar a 
educação e, assim, é possível 
verificar aqui o pensamento de 
Snyders, Saviani, Libâneo, etc... 

[Vitor Mal80] Comentário: Extraído 
das vivências, porém a ser 
confrontado com os saberes 
objetivos das várias áreas do 
conhecimento para que se possa 
estar conscientizado dos 
determinantes objetivos que 
conformam a sociedade tal como 
ela é... 

[Vitor Mal81] Comentário: Freire 
não nega o ensino, nega a 
concepção de que o aluno é um 
ser passivo na assimilação do 
conhecimento, que ele não possui 
nenhum conhecimento ao chegar 
na escola, e que somente ele deva 
ser um aprendiz... 

[Vitor Mal82] Comentário: O que 
seria o método dialético de 
ensino? 

[Vitor Mal83] Comentário: Novame
nte, parece ser isto um 
reducionismo escolanovista do 
papel do professor que não cabe 
aos pressupostos pedagógicos 
freireanos. Por mais que no 
Educação como prática de 
liberdade ele ressalta o educador 
nos Centros de Cultura como um 
coordenador de debates, acho que 
Freire em outros livros retifica esta 
posição colocando a importância 
central do professor como agente 
diretivo do processo educativo... O 
que ele ressalta, porém, é que o 
educador não é somente ele o 
sujeito do conhecimento na 
relação educativa, mas também o 
aluno, e, assim, os alunos também 
deve ser ativos na apropriação dos 
conhecimentos... 

[Vitor Mal84] Comentário: Coment
ário baseado nas afirmações de 
Freire em um contexto histórico 
definido, nega o debate por ele 
feito na Pedagogia do Oprimido 
das possibilidades de aplicação da 
pedagogia libertadora nos âmbitos 
formais e informais, conforme as 
condições para que isso ocorra... 

[Vitor Mal85] Comentário: Aqui 
acho que Freire se equivocou, porém é 
um equívoco situado (no livro 
Educação como prática de liberdade, 
seu primeiro) e superado, posto que 
em outros escritos e entrevistas parece 
fazer uma auto-crítica sobre esta visão 
pela abertura que a mesma provê no 
sentido de defesa de um não-
diretivismo e da desescolarização da 
sociedade.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=7CW
pTt-_M6U&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jQrLL
7G3yeU 



possibilita à classe trabalhadora instrumentalizar-se, melhorando 
suas condições na luta pela superação do modo de produção 
capitalista”. 

 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 
 

• Afinal, Freire segue os pressupostos fenomenológicos? 
• Se sim, sua pedagogia pode ser considerada como um instrumento de luta pela 

emancipação da classe trabalhadora? 
• Qual é a argumentação de David Hume que colocou um revés a ideia de uma 

metafísica que explicaria a realidade nos seus pressupostos fundamentais? 

 
 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Artigo: Paulo Freire e o marxismo: pontos para uma reflexão 
Autor: Cristiano Di Giorgi 

 
Síntese descritiva do texto: 
 

• O objetivo central do artigo é realizar uma réplica ao artigo de José Zanella, 
pontuando como falsa a tese de que Paulo Freire tem por referência na sua 
compreensão antropológica, epistemológica e ontológica o método fenomenológico. 
Visa ainda, apresentar alguns possíveis pontos onde a relação entre Freire e o 
marxismo pode ser caracterizada, principalmente no que se refere a concepção 
filosófica da práxis 

 
• Após uma breve introdução pontuando: a) a importância do pensamento de Freire na 

composição da práxis da esquerda que se dispersou após a derrota da luta armada no 
Brasil (1970); b) a urgência em unificar a direção das críticas das diversas concepções 
educacionais de esquerda contra a hegemonia neoliberal no campo da educação; e c) 
a necessidade de defesa de tais concepções educacionais de esquerda dos 
revisionismos que as esvaziam dos seus aspectos políticos centrais (a defesa da 
transformação da sociedade), o autor focaliza o debate sobre os pontos do artigo de 
Zanella, visando analisá-los criticamente. 

 
• Iniciando com um ponto que finaliza o debate de Zanella sobre Freire em seu artigo, a 

comparação da pedagogia freireana com a/as “pedagogia(s) marxista(s)”, o autor 
critica tal concepção afirmando que não há uma pedagogia do marxismo, mas 
diferentes posições pedagógicas que se baseiam das contribuições e análises de Karl 
Marx. 

• O autor critica que Zanella confrontou a pedagogia freireana com apenas uma 
vertente do pensamento pedagógico baseado em Marx, tomando a mesma 
como se fosse a “pedagogia marxista”, e identifica tal como sendo a Pedagogia 
Histórico-Crítica desenvolvida por Demerval Saviani.  

• Lembra que o pensamento marxista influenciou outros pensamentos 
pedagógicos que não cabem em tal definição de Zanella, como, por exemplo, o 
reprodutivismo   

 
• Um segundo ponto criticado pelo autor em Zanella é que o mesmo toma apenas duas 

obras de Freire, notadamente umas das primeiras de sua vasta produção bibliográfica, 
como sendo as obras de maior destaque filosófico em seus pensamentos. São elas a 
“Educação como prática de liberdade e Pedagogia do Oprimido” 

• Para o autor, é corrente entre os interpretadores e analistas da obra de Freire a 
concepção de que o pensamento do autor, por ser vinculada intrinsecamente 
com a realidade social por ele vivida, modificou-se constantemente, compondo 
o que alguns chamam de “fases do pensamento freireano” ou, ainda, 
enriquecimento de posições (re-analisar pontos já discutidos, refutando 
algumas posições, dando melhor argumentações a outras, etc.). Assim, tais 

[guri 86] Comentário: Acredito que o 
autor esteja falando do que Saviani 
classifica como teoria crítico-
reprodutivista, ou seja, Althusser, 
Bourdie e Passeron, Establet... 



obras não dariam conta de toda a complexidade do pensamento de Freire, seja 
ele filosófico ou não 

 
• Como terceiro ponto de crítica, e sendo este o principal, o autor discorre sobre a 

concepção proposta por Zanella de que Freire seria um fenomenologista. O autor 
refuta tal ideia, classifica como inconvincente a argumentação proposta, e analisa 
porque esta seria inconvincente partindo de alguns pontos tratados por Zanella no 
debate Freire-fenomenologia 

1. Freire e o “pluralismo de realidades”: 
• Zanella afirma que Freire, por partir da fenomenologia e a ideia de 

que a realidade é criada pela consciência no seu ato fundante de 
atribuir sentido aos fenômenos que lhes é dado, compreenderia que 
existem diversas realidades diferentes decorrentes das significações 
diferentes que cada pessoa ou grupo faz da mesma. Assim, as 
realidades de oprimidos e opressores seriam também distintas. 

• O autor defende que Zanella equivocou-se nesta interpretação, posto 
que para Freire a realidade social é uma só, seja para oprimido ou 
opressor, o que diferem são os interesses perante estas realidades, e 
as posições tomadas a partir destes interesses. Para os oprimidos é 
a revolução, para os opressores, a manutenção. 

• O autor afirma, ainda, que em nenhuma obra de Freire encontra-se 
qualquer análise no sentido de embasar a afirmação que sua 
concepção educativa parte de uma filosofia fenomenológica, e que a 
citação apresentada por Zanella como prova de que isso seria 
verdade (“a educação autêntica […] não se faz de A para B ou de A 
sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo”), de fato, 
mostra o contrário, que o mundo é mundo e é somente um, para A e 
para B.  

 
2. Freire e a “relação objetividade-subjetividade” 

• Outro argumento exposto pelo autor que caracterizaria de Freire tal 
como Zanella a expõe refere-se à vinculação de ideias apropriadas 
pela concepção educativa freireana como sendo exclusivamente 
advinda da filosofia fenomenologistas, quando não são por serem 
tratadas por outras reflexões filosóficas. 

• O exemplo usado para pontuar tal análise é a da relação dialética 
entre objetividade e subjetividade como ponto nevrálgico na 
compreensão da realidade concreta e o papel do sujeito na 
constituição da mesma 
• O autor coloca que não somente a fenomenologia debate esta 

questão, mas também o marxismo, e aponta citações de Marx e 
interpretadores da sua obra para suportar tal afirmação, visando 
também clarificar qual seria a posição marxista para tal problema 

• “Ao contrário delas [das correntes idealistas], na destruição 
materialista da pseudoconcreticidade, a liberalização do 
'sujeito' (vale dizer, a visão concreta da realidade, ao invés 

[guri 87] Comentário: Bem, aqui 
cabem duas perguntas essenciais que, 
se respondidas e embasadas em 
afirmações de Freire, comprovariam ou 
desautorizariam a interpretação de 
Freire como um fenomenologista. 
 
 
1ª – A fenomenologia postula que a 
realidade é plural, enquanto esta seja 
entendida como a construção da 
consciência do sujeito intencionada ao 
mundo visando significá-lo? Ou seja, 
cada sujeito, ou grupo de sujeitos, pode 
significar o mundo de diferentes modos 
e, assim, criar realidades diferentes 
(enquanto “mundo da consciência”)? 
Ou quando a fenomenologia fala que a 
realidade é criada pelo ato de 
consciência que atribui sentido ao 
mundo, ela está apenas falando que 
esta é a realidade possível de ser 
conhecida, mas que é possível a 
existência de outros elementos da 
realidade que, porém, a nossa 
consciência humana não nos permite 
ascender e compreendê-los? 
 
2ª – Qual é a realidade (social) que 
Freire discute em seus textos? Ou seja, 
quando ele fala em realidade, ele a 
compreende como criação da 
consciência intencionada ao mundo e 
este como referido a consciência, e 
logo a realidade social é criada pelo 
sujeito, ou grupo de sujeitos, como na 
fenomenologia? Ou ele entende que a 
realidade é objetiva em si, possui uma 
racionalidade independente da 
consciência do homem, e que a 
realidade social é historicamente 
constituída pela relação dialética entre 
os homens e o mundo, mundo este que 
o sujeito apreende em sua razão 
constitutiva por meio da sua 
capacidade ideativa e de análise e 
síntese destas ideias? 
 
 A grande questão é que Freire em 
suas obras utiliza conceitos centrais 
para tal questão advindos tanto da 
fenomenologia quanto do marxismo. 
Assim, ele fala da consciência e da sua 
propriedade fundamental, a 
intencionalidade; mas fala também da 
realidade concreta como constituída 
pelo sujeito na relação dialética entre 
objetividade e subjetividade.  
 
Ou seja, como coloca Gilberto 
Kronbauer: “Penso que o grande 
problema filosófico em Freire é a 
conciliação entre a fenomenologia da 
consciência e a dialética de cunho 
marxista; entre a intencionalidade da 
consciência e o materialismo histórico, 
dificuldade que aparece na 
ambiguidade do significado de 
expressões como 'realidade objetiva', 
por exemplo. Trata-se da objetividade 
da realidade no sentido husserliano ou 
da objetividade da realidade social 
concreta, a ser objeto da ação 
transformadora da práxis humana.” 



da 'intuição fetichista') coincide com a liberalização do 
'objeto' (criação do ambiente humano como fato humano 
dotado de condições de transparente racionalidade), posto 
que a realidade social dos homens se cria como união de 
sujeito e objeto”. (Karel Kosik) 

• “Nem o objeto pode agora ser considerado à margem da 
subjetividade humana, fora de sua atividade - concepção 
do materialismo metafísico e, de modo geral, de todo o 
materialismo vulgar -, nem a atividade da qual o objeto é 
produto pode ser entendida – como faz o idealismo – como 
mera atividade espiritual, ainda que se trata da atividade da 
consciência humana”. (Adolfo Sanchez-Vásques) 

• “O defeito de todo materialismo anterior – inclusive o de 
Feuerbach – está em que só se concebe o objeto, a 
realidade, o ato sensorial, sob a forma do objeto ou da 
percepção, mas não como atividade sensorial humana, 
como prática, não de modo subjetivo. […] Feurebach quer 
objetos sensíveis, realmente diferentes dos objetos de 
pensamento; mas tampouco concebe a atividade humana 
como uma atividade objetiva. […] só considera como 
autenticamente humana a atividade teórica. […] O 
problema de se ao pensamento humano corresponde uma 
verdade objetiva não é um problema da teoria, e sim um 
problema prático. É na prática que o homem tem que 
demonstrar a verdade, isto é, a realidade, a força, o caráter 
terreno de seu pensamento”. (Karl Marx) 

 
3. Freire e o “idealismo” 

• Um primeiro ponto ressaltado pelo autor ao relatar esta vinculação feita 
por Zanella parte da seguinte frase de Freire: “educação não transforma 
o mundo, educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo”. 

• Para o autor, tal frase caracteriza a posição de Freire não como 
na fenomenologia, que pensa que a realidade transforma-se com 
a mudança da consciência que um sujeito tem desta (ou seja, a 
realidade enquanto mundo da consciência), mas sim enquanto 
práxis revolucionantes que incide sobre a realidade social objetiva 
para transformá-la em suas estruturas concretas. 

• Um segundo ponto tratado pelo autor seria a recorrência de Freire em 
citar em suas obras autores fenomenologistas, e, assim, a possível 
vinculação de Freire a uma visão idealista da relação homem-mundo 

• Para o autor, Freire não é idealista, e o mesmo esclarece tal 
postura citando o próprio Freire em um diálogo com Celso 
Beisegel.  

• Visando diferenciar o ato de manipular com relação ao de 
libertar, e o que tais atos têm haver com o velar ou 
desvelar a realidade, Freire situa uma ocasião hipotética 

[guri 88] Comentário: Acho que a 
argumentação do autor para este ponto 
é fraca, posto que ao invés de colocar 
a visão marxista do problema como 
contraponto a fenomenologia, deveria 
antes tentar identificar e argumentar os 
elementos em Freire que provam uma 
leitura não-fenomenológica desta 
questão. Após isso, citando estes 
autores e colocando a compreensão 
marxista do problema, ele deveria fazer 
o mesmo processo para provar, se 
assim o quisesse, de que Freire parte 
dos pressupostos expostos por Marx e 
seus interpretadores.  
 
Neste sentido, fica novamente a 
questão: a análise de Freire sobre a 
relação objetividade-subjetividade parte 
de Marx (materialismo histórico-
dialético) ou de Husserl 
(fenomenologia)? 



onde dois sujeitos dialogam sobre um objeto da realidade, 
sendo que um dos sujeitos não conhece a essência de tal 
objeto, e outro sim. Ao desenvolverem tal diálogo, o sujeito 
que conhece o objeto em sua essência procura 
problematizar ao outro sujeito os pontos de sua 
argumentação que não correspondem a realidade concreta 
do objeto. Assim, por este meio, Freire expõe que é 
possível ao sujeito que não conhecia o objeto em sua 
essência aproximar-se da mesma, por estar realizando 
uma atividade cognitiva que se dá na intersubjetividade dos 
seres dialogantes. A partir disso, Beisegel pergunta. 

• “- Mas, Paulo, se você conduzir este desvelamento 
para mostrar que isto, este gravador [ou seja, o que 
o objeto realmente é], é uma máquina de escrever, 
então você não consegue. - Não.”. 

• Ainda: “- Então a correspondência entre a sua 
atuação desveladora e a realidade da vida do 
desvelado é fundamental. - É fundamental.”. 

• Assim, ao interpretar tal diálogo o autor coloca que Zanella 
erra ao interpretar que em Freire a consciência é o critério 
de verdade sobre a realidade ao atribuir esta um sentido, 
como na fenomenologia, posto que a realidade teria em si 
uma razão constitutiva e que, em última instância, a 
verdade está na própria realidade, a qual o sujeito se 
apropria por desvelar os seus elementos constituintes em 
sua lógica formadora. 

 
• O autor ainda levanta outros pontos frisados por Zanella em sua 

argumentação sobre a fenomenologia em Freire e as derivações disto na 
pedagogia libertadora, não tão importantes quanto os três citados acima. 
São eles: 
• O autor refuta a ideia proposta por Zanella de que Freire negaria a 

importância do saber objetivo na sua pedagogia. 
• O autor refuta a associação que Zanella faz de Freire com as ideias de 

John Dewey, posto que a mesma somente deriva de uma concordância 
pontual postulada por Freire sobre uma problemática determinada, e não 
em um âmbito maior de conceitos e concepções educativas.  

• Por fim, o autor coloca a questão que Zanella usa um autor específico, 
Álvaro Vieira Pinto, para fazer o contraponto da visão marxista e 
fenomenológica sobre a relação subjetividade-objetividade no debate 
ontológico sobre realidade-consciência 

• O autor argumenta que Vieira Pinto foi interlocutor de Freire 
(devido a influência do ISEB na obra freireana, instituto que tinha 
em Vieira Pinto um dos principais teóricos), que eram amigos e 
possuíam posições teóricas semelhantes sobre a educação e a 
sua base filosófica, reiterada diversas vezes pelos próprios 

[Autor des89] Comentário: Ou seja, 
é possível interpretar que neste diálogo 
Freire estaria expondo o fato que no 
ato de desvelamento, posto que é 
apreender a realidade objetiva concreta 
em seu logos constituinte, deve ocorre 
necessariamente uma correspondência 
entre o objeto da realidade e o 
conhecimento que deste deriva. É 
possível interpretar então que Freire 
estaria dizendo que a realidade possui 
uma razão em si independente da 
consciência, e que esta pode apropriar-
se da realidade pelo processo de 
desvelamento, desde que desvele “a 
realidade da vida do desvelado”. Assim, 
o critério de verdade sobre a realidade, 
em última instância, estaria na própria 
realidade, e não na consciência do 
sujeito que atribui a esta um 
significado. Se esta realidade de que 
Beisegel fala e Freire confirma é a do 
objeto da realidade concreta, e não do 
sujeito/consciência intencionada à que 
participa do desvelamento com outro e 
que ainda não conhece o objeto em 
sua essência constitutiva, é de se 
pensar que a argumentação do autor 
possui alguma relevância.  

[Autor des90] Comentário: Bem, 
este foi um dos principais pontos 
trabalhados por Zanella em seu artigo, 
no que tange a parte educacional que 
derivaria da concepção fenomenológica 
da filosofia de educação de Freire... 
Porém, acho que Di Giorgi aqui perdeu 
uma grande chance de refutar esta 
ideia apresentando argumentos 
consistentes e ancorado em falas de 
Freire sobre a questão do saber 
objetivo. Devido a importância que 
Zanella tinha colocado sobre tal 
problemática, acho que o autor deveria 
ter trabalhado melhor esta parte, que 
ficou vazia de qualquer tipo de 
argumentação convincente. 

[Autor des91] Comentário: Aqui 
acho que Zanella falha, posto que tal 
associação é deveras forçada... Nos 
quatro livros que li de Freire, o mesmo 
cita Dewey em apenas um, sobre o 
ponto aqui debatido... o qual está em 
uma nota de rodapé e que visa não 
desvelar um ponto teórico importante 
das suas ideias pedagógicas, mas sim 
é usada para defender-se dos ataque 
de seus inimigos no que se refere a 
originalidade de sua contribuição 
metodológica para a alfabetização, 
através do seu Método Freire. 



• Assim, ao citar que o livro usado por Zanella para argumentar a 
favor da visão marxista é, na verdade, um ponto de encontro 
entre a visão de Vieira Pinto e Freire, o autor postula a 
inconsistência da ideia que Freire seria um fenomenologista, 
posto que seguiria a orientação teórica de seu antigo mestre. 

 
• Finalizando o artigo, e refutando totalmente “[...] a ideia de um Freire 

fenomenologista [...]”, o autor ira buscar qual seria a “[...] verdadeira relação 
entre a pedagogia de Paulo Freire e o marxismo [...]”. Para isso, coloca os 
seguintes pontos argumentativos: 

1. Qual seria o marxismo de que se fala quando se tenta relacionar 
este com Paulo Freire? 
• Existem diferentes leituras das obras marxistas, algumas delas 

visam manter uma ortodoxia neste processo (ou seja, ater-se 
fielmente ao que Marx escreveu), e outras visam apropriar-se 
do seu pensamento com aberturas para novas interpretações 
que se ajustem aos períodos históricos de que derivam.  

• Nestes termos, o autor cita Sader para relatar que o marxismo 
mantém-se vivo de dois modos distintos: 
• “[...] enquanto ideologia, sistema totalizador, pelo qual 

intelectuais produzem a 'ciência da História' nas mais 
diferentes disciplinas [...]” 

• “[...] enquanto fonte de elaborações que ajudam 
intelectuais a produzirem novos conhecimentos e militantes 
de diferentes movimentos sociais a formularem seus 
projetos e formas de ação. […] neste segundo modo, o 
marxismo já não é mais a totalização capaz de nos explicar 
o sentido de nossas ações.” 

• Freire, para o autor, identifica-se com o marxismo relatado no 
segundo modo exposto por Sader, posto que não se 
enquadraria nas concepções totalizadoras que visam explicar 
a história conferindo-a um sentido teleológico. A história, 
assim como os homens, são, para Freire, inconclusos, e em 
permanente devir. 

2. Paulo Freire, para o autor, não se identifica com as teses 
marxistas-leninistas no que tange ao desenvolvimento da 
consciência de classe das massas populares, ou seja, de que tal 
conscientização só pode ocorrer se as massas forem guiadas por 
uma vanguarda política revolucionário, ou seja, o partido 
comunista, centralizado democraticamente e de quadros. Mas 
identifica-se com outras análises da formação da consciência e 
que advém do marxismo, como em Marilena Chauí. 

3. Por fim, o autor argumenta que o fato de Freire ser 
declaradamente um cristão pode ser colocado sempre como uma 
antinomia a uma possível apropriação das teses marxistas em 
sua pedagogia da libertação.  

[Autor des92] Comentário: Ora, 
esta argumentação é muito fraca. È 
partir da ideia de que, pelo fato que os 
autores em questão, Freire e Vieira 
Pinto, se conheceram, e 
compartilharam algumas ideais 
educacionais e filosóficas, e que Vieira 
Pinto aparentemente compreende a 
questão da relação subjetividade-
objetividade a partir da análise 
marxista, logo seria esta posição 
também a de Freire... Isto não prova 
nada a meu ver sobre a posição 
freireana do assunto... 
 
Ainda, é de se verificar se a citação 
usada por Zanella corresponde a 
posição que Vieira Pinto realmente 
adota da questão, ou se é somente 
uma explicação sobre o que seria a a 
posição marxista desta questão... É de 
se pensar isso posto que Freire, na 
Pedagogia do Oprimido, usa uma 
citação de Vieira Pinto para explicar o 
conceito de método e que contém o 
conceito de consciência como 
intencionalidade da fenomenologia 
como base para a compreensão do que 
seria o método... Tal conceito, por sua 
vez, é frisado por Freire como sendo 
“central” para a análise da educação 
bancária... Ou seja, é de se pensar 
que, na verdade, Vieira Pinto também 
utiliza-se da filosofia fenomenológica e 
marxista em suas reflexões, assim 
como Freire, o que constitui-se como 
um problema, acho eu, no meu 
entendimento que tenho sobre o 
assunto neste momento.... 

[guri 93] Comentário:  O marxismo-
leninismo, enquanto contribuição 
efetivada por Lenin a teoria marxista, 
postulava na sua prática política a 
importância do centralismo democrático 
para as condições históricas da luta 
revolucionária na antiga Rússia. Tal 
centralismo realiza a análise de que as 
massas, subjugadas materialmente 
pela emergente sociedade capitalista 
russa, não possuiam em sua totalidade 
(ou seja, em todos os seus membros 
constituintes) a consciência de classe 
necessária para engajar-se na práxis 
revolucionária. Logo, o partido 
preconizado na abordagem marxista-
leninista acreditava que “[...] os 
operários nem se quer podiam ter 
consciência social-democrata. Está [a 
consciência comunista revolucionária] 
só podia ser introduzida de fora”, e, 
nestes termos, o partido se constitui 
como de quadros. Ou seja, o partido 
capta nas massas populares seus 
representantes com maior 
desenvolvimento da consciência de 
classe, para ajudar então a intervir 
politicamente junto as massas em seu 
âmbito geral. As massas, sozinhas, 
espontaneamente, não poderiam 
desenvolver a consciência de classe 
necessária a revolução, sendo 
necessária a intervenção de um 
partido enquanto instrumento 
centralizado que apresenta-se como 
um guia das massas para a revolução. 
 
Paulo Freire critica em seus escritos a 
noção de que, na atuação política junto 
as massas, se esta visa a libertação, os 
homens do povo sejam tratados como 
objetos, e não como sujeitos. Coloca ... [8]



• O autor reconhece a importância que tal debate 
religioso teve nas análises marxianas, a nível teórico e 
prático, devido ao contexto histórico-cultural da sua 
época.  

• Porém afirma que atualmente os partidos de esquerda 
e os movimentos sociais deixaram de dar importância 
exacerbada a tal questão na busca pela transformação 
da sociedade.  

• E, assim, conclui: “A discussão que se coloca aqui é se, 
do ponto de uma 'filosofia da práxis', esta questão 
continua tendo relevância. Tudo indica que, do ponto de 
vista dos movimentos dos trabalhadores, dos 
movimentos sociais em geral, e dos partidos de 
esquerda, esta questão perdeu a relevância que tinha. 
E uma 'filosofia da práxis', não pode, de forma alguma, 
desconsiderar o que a prática dos movimentos sociais 
está a indicar”. 

 
• Concluindo o artigo a partir destes três pontos argumentativos, o autor 
coloca que a partir destes pode-se encontrar a razão de Freire ter declarado 
não considerar-se marxista, ou seja, como não sendo um marixsta-leninista 
segundo uma interpretação dos escritos de Marx em sua ortodoxia em 
conjunção com as contribuições de Lenin.  
• Porém, afirma que, além de tentativa de disputa de qual seria o “verdadeiro 
marxismo”, é possível afirmar que Paulo Freire é basicamente um filósofo da 
práxis em suas análises pedagógicas, filosofia da qual Marx é o principal 
expoente.  
• Logo, é a partir de tal concepção, enquanto filósofo da práxis, que entendia 
o movimento dialético da ação-reflexão como chave para a compreensão da 
realidade (natural e social) e dos sujeitos como sempre cambiante e 
inconclusa, que torna-se possível afirmar que Freire compartilharia de um 
conjunto dos pressupostos filosóficos básicos do marxismo, posto que Freire 
sempre frisou a ideia de que o engajamento para a mudança da sociedade é 
possível justamente porque é a realidade social é produzida pelos sujeitos, 
pelos seres humanos, e, como tal, pelos mesmos pode ser transformada na 
práxis (ação-reflexão). 

 
 

“Veremos mais adiante que a realidade pode ser mudada de modo revolucionário só 
porque e só na medida em que nós mesmos produzimos a realidade, e na medida em 

que saibamos que a realidade é produzida por nós. A diferença entre a realidade 
natural e a realidade humano-social está em que o homem pode mudar e transformar a 

natureza; enquanto pode mudar de modo revolucionário a realidade humano-social 
porque ele próprio é o produtor desta última realidade”. 

 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 



 
• Ao afirmar que, no que se refere a uma filosofia da práxis (que tem em Marx seu 

principal representante, e que se advoga que Freire compartilha de tal filosofia), a 
questão filosófica da existência ou não de alguma entidade ou conjunto de ideais 
transcendentais ou infinitas, a qual expressa no debate sobre ateísmo, religião, 
cristianismo, não é importante no contexto atual por não ser colocada pelos partidos 
de esquerda ou movimentos sociais, não constituiria num esvaziamento de um dos 
fundamentos filosóficas desta própria filosofia da práxis de Marx, que é a 
compreensão materialista histórica da realidade? Ou seja, é possível dizer que 
alguém se apropria das análises de Marx para compreender o desenvolvimento 
histórico das sociedades, e das suas possibilidades de transformação em 
determinados contextos, jogando fora a análise materialista histórica? Somente 
partindo do método marxista, que seria a dialética (porém dialética materialista, não 
idealista, como a hegeliana), e negando o materialismo, seria possível ser um filósofo 
da práxis segundos os pressupostos marxistas? 

 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Paulo Freire: sua visão de mundo, de homem e de sociedade 
Autor: Alder Júlio Ferreira Calado 

 
Síntese descritiva do texto: 
 
 

• Introdução 
 

• O autor inicia seu texto colocando algumas características da obra de Paulo 
Freire: 

• “[...] a de propiciarem ao leitor, à leitora, a descoberta, a cada 
revisitação, de algum novo detalhe em seus escritos.”; 

• A ausência de uma “chave de interpretação” única que daria acesso a 
uma leitura pura e única da sua obra; 

• “[...] o de não se deixarem enjaular em nenhuma grade 
interpretativa excludente; é o de repelirem pretensos 
proprietários.”. 

• A necessidade, apesar do relatado acima, de ao se ir nas obras 
freireanas não desvirtuá-las de seus pressupostos teóricos centrais que 
as sustentam. 

• “[...] não significa abdicar de critérios éticos de interpretação, 
como procedimento capaz de reduzir a carga de arbítrio, de modo 
a evitar trair o pensamento do autor, sob o belo argumento de sua 
reinvenção”. 

• Nestes termos, a autor relata que o presente texto visa desvelar do 
pensamento de Freire a sua visão de mundo, de homem e de sociedade, o que 
estas significam, quais são os seus elementos constituintes, e como as 
mesmas se inter-relacionam na sua concepção educativo-filosófica. 

 
 

• Em busca de fontes do pensamento e de interlocutores de Paulo Freire  
 

• Ao destacar o traço característico da cultura humana enquanto constituída 
historicamente e condicionadora da formação do ser humano no seu percurso 
de contato com as ideias, valores e modos de pensar construído pelos que o 
antecedeu, o autor visa buscar quais seriam justamente os pensadores e suas 
reflexões que influenciaram a práxis freireana, ou seja, sua ação e reflexão no 
mundo. Assim, encontra os seguintes pensadores/ideias/correntes teórica: 

 
• Literatura brasileira: autores como Graciliano Ramos, Ruy Barbosa e 

Gilberto Freyre o influenciaram inicialmente pela criatividade estética de 
suas obras, no período em que atuava como professor de gramática. 

• Humanismo (cristão): autores como Jacques Maritain, Emmanuel 
Mounier, Tristão de Athayde 



• Influências gerais: autores diversos no campo da filosofia, psicologia, 
pedagogia, sociologia, antropologia, história e teologia o influenciaram 
ao passo que sua práxis voltou-se para os problemas da educação 
enquanto prática de liberdade, visando a transformação da sociedade. 

• Existe diversidade de intensidade nas influências, e a sua 
vinculação implícita ou explícita no conjunto de sua obra, em 
determinada fase de seu pensamento 

• Assim, por exemplo, de forma explícita e de maneira mais 
recorrente podem ser encontrados nos escritos da década 
de 60/70 autores como Lênin, Marx, Mao, Sartre, Guevara; 
Já na década de 50/60, em seus primeiros escritos, as 
influências mais recorrentes e explícitas são Zevedei 
Bardu, Anísio Teixeira, Guerreiro Ramos, Caio Prado 
Júnior, Álvaro Vieira Pinto. 

• De forma implícita, o autor destaca, por exemplo Sócrates, 
e a apropriação que Freire faz da maiêutica socrática 
mesmo sem citá-la diretamente em escritos, posto que 
questões como o método dialógico e as ideias de 
necessidade de autoconhecimento (conscientizar-se) são 
tomadas como princípios básicos que incorporam 
naturalmente ao ser pensar. 

• Marxismo: para o autor, as concepções filosóficas-históricas-
econômicas derivadas das ideias de Marx e seus seguidores constituem-
se como as fontes teóricas que mais inspiraram Freire em sua práxis. 
Tal afirmação pode ser comprovada a partir dos seguintes pontos de 
encontro entre Freire e Marx 

• Método dialético: tal é a grade teórico-metodológica utilizada por 
Freire no seu intento de compreensão do mundo, do homem e da 
sociedade em seus inter-relacionamentos, tomando como base, 
principalmente o aporte hegeliano-marxista de tal método. 

• Apesar de a dialética ter se desenvolvido enquanto método 
grandemente com a filosofia de Hegel, o autor coloca que é 
de Marx que Freire busca apropriar-se dos elementos 
centrais que a caracterizam como meio de compreender 
historicamente o desenvolvimento concreto da realidade 
natural e social, enquanto produto e expressão de uma teia 
de relações que operam segundo leis e princípios, tais 
como, a da unidade dos contrários, da transformação da 
quantidade em qualidade, do permanente devir da 
realidade histórica, as relações todo-parte, etc. 

 
• Conceito de classe, e sua relação com o diálogo freireano: Freire, 

partindo da ideia de homem como ser de relação, que está no e 
com o mundo, bem como com outros seres humanos, postula a 
centralidade do diálogo como conceito que permite compreender 
o homem enquanto ser que se faz na práxis. 



• Porém, o diálogo exige dos sujeitos uma postura ativa, de 
intervenção, ou seja, os interlocutores precisam estar em 
condição de igualdade para que o diálogo aconteça (os 
dois são sujeitos do processo, ambos significam o mundo, 
coletivamente). 

• Em Freire, o conceito de diálogo é influenciado pelo 
marxismo pelo fato deste compreender a relação de 
igualdade dos sujeitos não como um a priori da história, 
posto que é historicamente situada. 

• Logo, por ser historicamente situado, pode ocorrer 
um contexto onde as possibilidades para o diálogo 
não estejam dadas, ou seja, onde não há igualdade 
entre os sujeitos que visam significar o mundo, 
dizerem a sua palavra.  

• Para Freire, o diálogo pode ocorrer entre semelhantes 
(iguais) e diferentes, nunca entre antagônicos, ou seja, 
pessoas com interesses e práxis diametralmente opostas, 
situação que acaba por estabelecer o contexto em que um 
dos polos da comunicação subjugue o outro e retire deste 
o direito de dizer a sua palavra. 

• Na sociedade atual, capitalista, os antagônicos para 
Freire são justamente as classes sociais básicas 
que conformam tal sociedade, ou seja, oprimidos e 
opressores, proletários (trabalhadores) e burgueses 
(patrões). Entre estes, para Freire, o diálogo nunca 
pode ser verdadeiro. 

• Assim, o conceito de classe é central na análise de Freire 
da sociedade capitalista, posto que, pelo fato do diálogo 
ser práxis, ou seja, ação e reflexão, e estas deverem incidir 
sobre a realidade para transformá-la, nunca será possível 
esperar que oprimidos e opressores a partir de seus 
interesses e quefazeres antagônicos atuem em identidade 
de ideais.  

• É dever histórico dos oprimidos (e dos opressores 
que se engajam na causa dos oprimidos, não sendo 
assim mais opressores) lutar pelo direito de dizerem 
sua palavra, ou seja, de serem sujeitos da ação e 
reflexão. 

• Povo como sujeito da luta revolucionária: derivado do 
pensamento exposto acima, outra influência de Marx sobre Freire 
é a ideia de que a libertação da classe proletária, dos oprimidos, 
não irrompe como uma dádiva dos opressores, mas como obra 
dos próprios trabalhadores, na práxis revolucionária. 

 
• Trabalho: segundo o autor, tal conceito na interpretação marxista 

influencia Freire no seu caráter de formação omnilateral do ser 



humano, ou seja, de integração entre educação e trabalho, na 
associação do trabalho manual e trabalho intelectual, no papel do 
trabalho nesta concepção na transformação constante da 
realidade natural e social. 

• Para Freire, a luta pelo trabalho livre, autônomo e 
desalienado é a luta ser encampada pela classe oprimida 
da sociedade capitalista, pois só assim poderão resgatar a 
sua verdadeira condição humana, ou seja, sujeitos da 
história, da práxis produtora e revolucionária. 

• Autonomia: Para Freire, a luta dos oprimidos para libertarem-se 
em comunhão, ao transformar a sociedade, é também uma luta 
para tornarem-se seres para si, o que passa pela compreensão 
na práxis revolucionária de uma classe para si, que seria o 
desenvolvimento da consciência de classe. 

• Logo, a autonomia como sendo um elemento essencial da 
condição humana, deve ser buscada pelos sujeitos e pela 
classe oprimida a que pertencem, ou seja, é a luta por 
tornarem-se produtores da história, seres da práxis, o que 
implica transformar as condições concretas de existência 
da opressão. 

• Transformar o mundo como necessidade: Freire, na sua 
concepção pedagógica, coloca que o objetivo principal da 
educação como prática de liberdade é a emancipação dos 
oprimidos, ou seja, a busca para tornarem-se sujeitos da história. 
Para tanto, devem vivenciar em sua práxis revolucionário o que 
lhes é inerentemente humano: ser um sujeito de transformação, o 
que se dá na ação e reflexão.  

• Logo, Freire incorpora em seu ideário educacional a 
concepção filosófica de Marx, enquanto filósofo da práxis, 
tal como expressa na 11º Tese sobre  Feuerbach: “Os 
filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras 
diferentes; a questão, porém, é transformá-lo”. 

• Em Freire: “[...] o processo de alfabetização deve 
relacionar o ato de transformar o mundo com o de 
pronunciá-lo. Não há 'pronúncia' do mundo sem consciente 
ação transformadora.” (ACL, 1978, p. 50). 

 
• Papel dos intelectuais orgânicos: em conjunto com a análise do 

ponto anterior, Freire coloca o papel da busca por transformações 
na sociedade não somente no plano dos oprimidos, mas dos 
intelectuais que se aproximam deles para com eles lutarem contra 
a opressão. Saber é, sobretudo, transformar. 

• “Ao mesmo tempo em que combate o espontaneísmo da 
ação político-educativa, [Paulo Freire] sublinha o papel dos 
animadores e animadoras não só do processo de 
alfabetização, como também o seu compromisso com a 



organização da sociedade, numa perspectiva crítico- 
transformadora revolucionária [...]”. 

• Papel do amor na revolução: Paulo Freire busca ainda diversos 
aspectos que constituem sua concepção educativa em autores 
marxistas, tais como Che Guevara, quando relata que a 
revolução, é, sobretudo, um ato de amor, que necessita e que cria 
amor. 

 
• Finalizando, o autor pontua as reações de Freire sobre uma 

pretensa não-influência de Marx em suas concepções 
educacionais. 

• “Em seus escritos, percebe-se um tom de justa indignação 
em face da dúvida sobre sua posição de marxista, ao que 
responde, ora revelando-se solícito às críticas como 
elemento necessário ao desenvolvimento pessoal; […] ora 
advertindo sobre o risco de se generalizar uma crítica feita 
em cima de uma afirmação do autor, num dado momento, 
estendendo-a ao conjunto dos escritos […], ora mostrando 
a impertinência da crítica, ora contestando a pretensa 
uniformidade de critérios de fidelidade à corrente”.  

 
 

• Mundo-homem-sociedade: uma relação dialética 
 

• Quanto ao modo como os três itens a serem trabalhados no texto pelo autor 
aparecem na obra de Paulo Freire, é relatado que o método utilizado é a busca 
por um entrelaçamento dialético entre os mesmos, visto que falar e entender o 
que é mundo é falar e entender o que é o homem, e vice-e-versa, bem como 
falar e entender os homens é falar e entender a sociedade em que os mesmos 
vivem, e vice-e-versa. 

• Logo, mesmo levando em conta que no conjunto de suas obras um ou 
outro conceito é trabalhado de forma mais incisiva, permanece a ideia de 
que “[...] os três polos [...] se manifestam sempre como uma unidade 
dialética, em que um se acha necessariamente remetido aos demais, e 
vice-versa, mediante uma espécie de ímã relacional, em virtude do qual 
nenhum deles se basta, visto que 'Estar no mundo implica 
necessariamente estar com o mundo e com os outros'. […] Eis por que 
os polos desta relação se distinguem, mas não se cindem, não se 
separam. Movem-se, antes, pela complementaridade”. 

 
• Por fim, o autor ressalta que, mesmo que Freire trabalhe mais intensamente o 

polo “homem” em suas obras, tentando desvelar sua essência, suas 
características, suas formas de relação com o mundo e os outros, esta não 
deve ser tomada como uma apologia ao antropocentrismo; mas, sobretudo pela 
época em que desenvolveu sua obra, de intensas revoluções em sociedades e 
cultural diversas, sua interpretação deve ver encarada no seu sentido 
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antropológico, ou seja, compreender o homem no seu tempo atual para melhor 
compreender, também, o mundo e a sociedade. 

 
 

• Aspectos de sua visão de polo “mundo” 
 

• No que tange ao polo “mundo”, o autor começa discutindo o sentido que tal 
acepção tem nos escritos de Freire. Ressaltando que várias vezes este polo é 
identificado com o termo de realidade, sistema ou natureza.  

• Na sua imbricação com o polo “homem”, porém, tal mudança de termos 
não afeta a essência da inter-relação de ambos, ou seja, o homem é 
caracterizado junto ao mundo como um ser que não apenas vive, mas 
existe, ou seja, que está no e com o mundo; o homem, ao transformar o 
mundo, e por ele ser transformado dialeticamente, se encontra inserido 
numa teia de relações composto por ambos os polos. 

• Por fim, o mundo aqui pode ser entendido tanto como a realidade 
material e concreta, como a realidade social composta de uma rede de 
relações sociais onde o homem se forma. 

 
• Para Freire, o mundo de cada homem começa em seu entorno mais imediato, e 

é a ele que inicialmente o homem se reporta em sua constituição enquanto 
sujeito. 

• Porém, ressalta Freire que é próprio do ser humano alongar-se por 
outros “mundos”, ou seja, novas paisagens, novos desafios, novas 
relações com “as gentes” de outros lugares, posto que são sujeitos 
vocacionados a serem mais, a serem sujeitos da busca constante e 
curiosa. 

• Relata que esta busca é essencial ao ser humano, visto que se se detém 
apenas em seu mundo mais imediato, grandes são as chances de 
aproximar-se dele enquanto somente parte natural dele, e não enquanto 
sujeitos que podem o transformar pelo trabalho. 

 
• Por fim, ressalta novamente o autor que o polo “mundo” em Freire conterá, 

diversas vezes, a possibilidade de ser interpretado na sua conotação natural e 
na sua conotação histórico-cultural. 

• Quando da natural, Freire sempre a destaca enquanto a materialidade 
concreta da natureza, existentes em seus elementos e processos 
diversos, fazendo referência em várias obras suas as árvores, flores, 
frutos, animais, cheiros, luzes, cores e formas desta realidade natural. 

• Quando da histórico-cultural, Freire a caracterizará como a realidade 
social, ou seja, espaço nitidamente humano, criado por ele, e por ele 
passível de ser transformado e re-criado em seus elementos. Esta 
realidade, mutável por natureza, em permanente devir, compõem-se de 
múltiplas contradições que, dialeticamente, na história das sociedades 
humanas, fizeram a história caminhar, por meio das relações que os 
seres humanos contraem nesta realidade. 



• Tal “face” do polo mundo, porém, identifica-se mais precisamente 
com a composição de uma sociedade, e deve ser tratada 
especificamente como tal. 

 
 

• Aspectos de sua visão do polo “homem” 
 

• O autor nesta seção do texto descreve o polo “homem” em Paulo Freire 
caracterizando diversos elementos que compõe sua visão de ser humano. São 
eles: 

• Homem enquanto ser de relação: o homem, ao contrário do animal, ser 
de contatos, é um ser de relações, ou seja, um ser que está no e com o 
mundo. 

• Existência X Vivência: enquanto ser de relações, o homem existe, e não 
somente vive, como os animais. Existir é, justamente, estar no e com o 
mundo, ou seja, ser parte da realidade natural mas também ser capaz 
de transformá-la pelo trabalho, mantendo, assim, um tipo de relação com 
o mundo que o animal não é capaz de realizar: transformar seu entorno 
para que o mesmo se adapte ao homem, e não o contrário – adaptar-se 
a natureza.  

• A relação no e com o mundo, ainda, é essencialmente uma 
relação com os outros, visto que o mundo cultural humano 
somente existe porque é comunicável, é passível de ser 
apreendido simbolicamente pelo pensamento-linguagem 
historicamente desenvolvidos 

• Inconclusão: enquanto ser de relações e que existe, o ser humano é 
marcado pela inconclusão, e tal inconclusão, diferentemente dos outros 
seres da natureza, também inconclusos, é diferente porque o ser 
humano é consciente de tal condição. 

• A inconclusão é traço característico do ser humano enquanto 
sujeito biófilo, criador de vida sociocultural, e condição do ser de 
esperança que é, movendo-se sempre na procura e na busca 
incessante, posto que, se se julga acabado enquanto ser, está 
morto. O devir permanente é traço da existência humana 

• Homem enquanto ser radical: por mais que guarde uma “dimensão 
cósmica” de estar sempre a procura de expandir horizontes, o ser 
humano mantém um traço intrinsecamente radical, enquanto sujeito que 
está em relação com um espaço natural e um espaço-tempo cultural 
determinado, com os quais identifica-se de maneira mais íntima; mas 
sempre estando aberto a conhecer e experimentar outros espaços-
tempos. 

• Homem enquanto ser que se faz na existência: “[...] um ser que se faz, 
em suas relações no mundo, com o mundo e com os outros, pelo 
trabalho livre, graças ao exercício de sua condição de ser 
curioso/crítico/criativo. Faz parte da condição de quem existe, tornar-se 
continuamente para ser mais, afinal de contas, afirma Freire, 'Não 
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nasci... Vim me tornando'”. 
• Homem enquanto ser curioso: é um pressupostos básico do existir 

humano. A curiosidade impulsiona o ser humano para a busca do ser 
mais constante que marca a sua existência enquanto sujeito. 

• “Em Paulo Freire a curiosidade constitui uma característica que o 
transforma em ser indagador, fazendo-o 'reconhecer a existência 
um ato de perguntar'. [...] Atributo que se manifesta de modo mais 
elaborado sob a forma de curiosidade epistemológica”. 

• Homem enquanto sujeito ativo e da práxis: 
• “Ser de relação no e com o mundo e com os outros, o ser humano 

abre-se ao desconhecido, a aventuras, a correr mundo, para 
transformá-lo e transformando-se, e, ao fazê-lo, assume sua 
condição de ser político, de militante, de protagonista, pois 'Já 
não se satisfaz em assistir. Quer participar'”. 

• “Condição que o remete a tornar-se ser da práxis, em sua 
determinação de buscar reinventar o mundo, uma vez que é um 
ser do trabalho e da transformação do mundo, por sua ação e por 
sua reflexão devidamente articuladas na e pela práxis”. 

• Homem como ser da autonomia e da liberdade: 
• “Autonomia em Paulo Freire é […] [a] experiência da busca de 

Liberdade, por caminhos pontilhados de riscos, de desafios e de 
rebeldia. Embora ontologicamente vocacionado à Liberdade, só a 
quem se atreve a correr risco a Liberdade se deixa alcançar”. 

• “Ser livre, em Feire, é conquistar e exercitar a faculdade de dizer 
a sua palavra, de pronunciar o mundo; é a condição do ser 
humano de responder com solicitude à sua vocação de 
protagonista de seu destino. Instiga-o a posicionar-se diante de 
'sua ontológica vocação de ser sujeito' [...], o que implica 
coragem, denúncia, rebeldia, valentia do amor, pelo que tem a 
oferecer 'mãos de trabalho, não de mendicância’”.  

• Por fim, enquanto ser com vocação ontológica para ser mais, ou 
seja, para buscar constantemente sua liberdade (ser autônomo), 
“[...] o ser humano busca responder através de sua disposição de 
cavar, sem cessar, espaços de autonomia, em vista de um 
renovado compromisso com a causa emancipatória, seja no plano 
pessoal, seja no âmbito coletivo”.  

• Logo, é por constituir-se enquanto sujeito em busca de “ser 
mais”, que o homem é, inerentemente, um ser de 
transformação, um ser da práxis. 

 
• O autor coloca ainda que em Freire atingir a Liberdade e a 

Autonomia, nas formações sociais marcadas por situações 
históricas de opressão (tal como a sociedade capitalista 
contemporânea), requer dos sujeitos oprimidos a tarefa de 
desalojamento do opressor introjetado em sua consciência.  

• Somente quando o sujeito oprimido passa a libertar-se da 
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Influência em Freire no sentido da 
autonomia enquanto existencialização 
de uma busca constante do sujeito pela 
liberdade, pela disposição do sujeito 
em usar seu conhecimento e sua ação 
numa práxis participativa no seio da 
sociedade, visando transformá-la... 
Sapere aude! Iluminista, tornado práxis 
em Marx... 
 
“Esclarecimento [Aufklrärung] é a saída 
do homem de sua menoridade auto-
imposta. Menoridade é a incapacidade 
de servir-se do próprio entendimento 
sem a direção de outrem. Esta 
menoridade é auto-imposta se a sua 
causa não se contra na falta de 
entendimento, mas de decisão e de 
coragem de servir-se de si mesmo sem 
a direção de outrem. Sapere aude! 
'Tem coragem de servir-te de teu 
próprio entendimento!' é, portanto, o 
lema do Esclarecimento”. 
  
(Immanuel Kant, em resposta a 
pergunta: “O que é Esclarecimento?”) 
 
 
“Segundo Kant, todos (homem ou 
mulher) podem alcançar 
esclarecimento sobre qualquer 
assunto, embora a grande maioria não 
queira praticar ou desenvolver tal 
condição moral, seja por comodismo, 
oportunismo, medo ou preguiça. 
Logicamente, em seu processo social 
de formação (Bildung), todo indivíduo 
vive uma situação de menoridade em 
algum momento ou fase de sua vida. 
Neste caso, a menoridade é natural, 
pois confunde-se com imaturidade, tal 
como a imaturidade da semente em 
relação à árvore que ela pode vir a ser, 
já que nenhuma pessoa nasce pronta. 
No entanto, Kant questiona aquelas 
autoridades (principalmente religiosas) 
que, através do medo ou do 
constrangimento, mantenham seus 
sujeitos em menoridade quando já 
teriam condições intelectuais de não 
sê-lo; e ironiza aqueles sujeitos que, 
por comodismo, oportunismo ou ... [9]



sua dualidade existencial, de ser ele e o opressor 
introjetado ao mesmo tempo (através dos métodos, mitos e 
ideologia dominante), é que vai sendo capaz de recuperar 
um dado fundamental da sua humanidade perdida (ou 
roubada): constituir-se enquanto sujeito a procura de ser 
mais, o que necessita seu protagonismo e sua atuação 
biófila de transformar constantemente a realidade natural e 
social em que e com que mantêm relações. 

• Por fim, ultrapassando as relações entre oprimidos e opressores, 
o autor ressalta que em Freire o desenvolvimento da autonomia 
deve dar-se também nas relações entre os parceiros na busca por 
serem mais. Enquanto necessário para delimitar a autonomia do 
sujeito, o protagonismo deve ser de todos os sujeitos que se 
engajam co-irmanados na sua práxis. 

• Logo, toda relação de poder vertical em que um ou mais 
sujeitos transformam outro em objetos de sua ação, 
buscando a sua autonomia, deve ser combatida, posto que 
mesmo o respeito a uma autoridade só se constitui quando 
a mesma reciprocamente respeita o direito a autonomia de 
seus parceiros na luta por transformar o mundo. Qualquer 
obediência cega aqui é nefasta para a emancipação 
humana.  

• Assim, o diálogo em Freire torna-se justamente este meio 
em que os sujeitos interlocutores se encontram 
mediatizados pelo mundo para transformá-lo. 

• Autocrítica: levando em conta os pressupostos de que não existe 
ignorância absoluta, nem também criticidade absoluta e ininterrupta, e 
que ser crítico (analisar os problemas em suas inter-relações 
constituintes, na dialeticidade que as compõem; compreender os 
fenômenos do mundo natural e social não por meio de explicações 
mágicas, mas sim por princípios de causa e efeito, por análise e síntese) 
é necessário para ser mais, a autocrítica se impõe como condição de 
humanização. 

• Destas considerações, o autor destaca a partir de Freire que a 
autocrítica não se direciona somente ao “homem do povo”, mas 
também aos intelectuais que pretendem com estes sujeitos lutar 
para transformar o mundo. 

• Como meio de estar sempre em permanente processo de revisão 
de seus achados, de suas reflexões e ações sobre a realidade 
concreta dos oprimidos, Freire coloca como essencial aos 
intelectuais inserir-se nos meios populares para com estes 
sujeitos ativarem sua práxis transformadora. 

• Somente com esta aproximação é possível superar 
atitudes academicistas dos intelectuais que se julgam 
superiores aos homens do povo, por mais que visam lutar 
pela sua libertação, e que, por este motivo, se sentem no 



direito de por eles pensar e direcionar-lhes, assim, suas 
ações e reflexões. 

• Desta aproximação, Freire relata que seria possível aos 
intelectuais retirar efeitos de autocrítica a nível 
epistemológico e ético. 

• Epistemológico: “[...] não se deve desconhecer, por 
outro lado, que o distanciamento ou o sistemático 
isolamento dos intelectuais, em relação ao meio 
popular, produz um efeito de certo alheamento das 
condições concretas. E isso tem consequência 
também epistemológica, na medida em que o priva 
de um olhar mais 'de dentro', limitando não raro a 
qualidade de sua análise e de sua intervenção, 
como aliado”. 

• Ético: “Graças ao seu potencial criativo, crítico-
propositivo, exercitado pelo trabalho transformador 
de si, do mundo e da história, em direção aos 
utópicos rumos da Liberdade, [o homem 
(intelectual)] também cuida de tornar o seu cotidiano 
um mostruário do seu projeto, empenhando-se em 
que suas práticas sejam capazes de sinalizar o tipo 
de sociedade e de mundo que se acham 
comprometidos em construir. Eis aqui explícita sua 
inquietação de caráter ético, na medida em que trata 
de estabelecer critérios de conduta e de ação 
capazes de articular adequadamente seu pensar, 
seu sentir e seu agir”. 

• “São bastante frequentes as passagens dos 
textos freireanos que situam a ética como um 
dos valores axiais do ser humano, razão por 
que não hesita em declarar que 'falo da ética 
universal do ser humano da mesma forma 
como falo de sua vocação ontológica para o 
ser mais' [...], a despeito das vicissitudes 
sócio-existenciais, afinal de contas se trata de 
um ser historicamente condicionado, não 
determinado”. 

 
 

Concluindo, “A visão freireana de ser humano é, em resumo, de caráter omnilateral. 
Feito para ser mais, o ser humano é ontologicamente chamado a desenvolver, nos 
limites e nas vicissitudes de seu contexto histórico, todas as suas potencialidades 

materiais e espirituais, buscando dosar adequadamente seu protagonismo no enorme 
leque de relações que a vida lhe oferece, incluindo as relações no mundo e com o 
mundo, as relações intrapessoais, interpessoais, estéticas, de gênero, de etnia, de 

produção. 
 

[guri 103] Comentário: Outra 
aproximação com Marx aqui... Marx 
acreditava que os “filósofos de 
gabinete” (como denominava os irmãos 
Bauer na “Sagrada Família”) pensam 
poder mudar o mundo somente 
mudando o seu pensamento, 
dialeticamente chegando a 
compreensão da manifestação dos 
caminhos lógicos do “espírito absoluto” 
que ordena a realidade... Em Marx, 
somente pela práxis revolucionária, 
ação e reflexão, é possível transformar 
a realidade primeira, a concreta, e que 
nisso é imprescindível a atuação das 
forças revolucionárias de uma 
determinada sociedade, que, para ele, 
era a classe proletária... 

[guri 104] Comentário: Como é 
trabalhado a questão da ética na 
concepção marxiana, posto que não 
admite qualquer a priori fora da história, 
e parecendo ter a ética, inerentemente, 
uma essência que mira a 
transcendentalidade? Como seria 
possível constituir a ideia do ser 
humano como sendo historicamente 
condicionado, e, ainda, a existência de 
uma “ética universal do ser humano”? 



 
 

• Sua visão de sociedade 
 

• Em Freire, a sociedade é um espaço-tempo contraditório de relações sociais 
historicamente tecidas.  

• Na atual sociedade capitalista, sociedade dentro da qual Freire nasceu e 
conviveu, mesmo distante de seu país de origem, a análise freireana reverte-se 
sobre como os seus elementos constituintes acabam por condicionar a 
formação humana de opressores e oprimidos, bem como as possibilidades 
para superar a contradição maior que se aloja no interior de tal sociedade, que 
é justamente a existência de classes antagônicas: burgueses e proletários 

• Ao analisar a dualidade do ser oprimido, que assim se faz na experiência 
de opressão, introjetando a ideologia capitalista através das mais 
diversas formas, Freire coloca que a realidade histórica (capitalista), 
sendo constituída na relação dialética entre os sujeitos no e com o 
mundo, é possível de ser modificada justamente por ser criada pelos 
homens, no desenvolvimento histórico das suas relações sociais 
produtivas. 

• Logo, ao contrário das teses que afirmam a impossibilidade de 
mudanças em tal sociedade, Freire realiza a seguinte síntese: 

 
“Apesar de toda a carga ideológica administrada aos oprimidos, estes, uma vez 

estimulados a recuperar sua identidade de sujeitos de sua história, mediante debates, 
encontros, engajamento nas lutas, passam a se conscientizar, a descobrir a sociedade 

em que vivem. À medida que constroem ferramentas capazes de romper o véu 
ideológico em que se acham envoltos os mecanismos de opressão, vão descobrindo o 
caráter histórico, e portanto mutável, da sociedade. De meros integrantes acríticos de 

uma classe sofrida ('classe em si'), passam também a identificar-se criticamente 
enquanto membros de uma classe, sabendo a favor de quê e de quem e contra quê e 

contra quem são historicamente desafiados a lutar. E aqui, vão percebendo que 
sempre vale a pena dialogar com os iguais e com os diferentes, com quem vão 

aprendendo e se completando; nunca, porém, com os antagônicos: é trabalho perdido, 
além de ameaça de suicídio, é pretender o diálogo do pescoço com a guilhotina”. 

 
• Assim, é necessário aos oprimidos, na sua busca por libertar-se, e libertar os 

oprimidos (por retirar-lhes o poder de opressão), existenciar a sua vocação 
histórica, alimentar um rumo utópico em busca de uma sociedade sem 
exploradores e explorados. 

• Freire ressalta, porém, que não se trata de considerar a história como 
dotada de um fim teleológico, como se existisse um rumo pré-acabado 
ou pré-estabelecido. Trata-se de afirmar e lutar, antes, por um grupo 
determinados de metas de mudanças concretas na sociedade, em sua 
infraestrutura, as quais devem incidir diretamente sobre a superação de 
opressores-oprimidos. Ou seja, o que se busca é realizar a emancipação 
humana em sua plenitude, a busca pela Libertação do Ser Humano em 



permanente devir, ou seja, a revolução. 
 
“Ao falar de projeto global da sociedade, não faço como se estivesse tomando-o como 

uma ideia abstrata, um desenho arbitrário, algo acabado na imaginação de uma 
liderança. Refiro-me, sim, a um certo número de metas, solidárias entre elas e 

coerentes com um certo objetivo no campo da organização econômica e social”. 
 

• Por fim, resta a pergunta: mas atualmente, no século XXI, após todos os 
eventos ocorridos no mundo com relação a disputa por outro modelo de 
sociedade, é possível, ainda, a Utopia? 

• Mantendo-se fiel as suas ideias, o autor relata que Freire sempre se 
manteve aberto enquanto sujeito em busca de ser mais, em busca de 
confrontar seus pensamentos com as novas situações históricas, novas 
correntes de pensamento, novos fatos surgidos no campo cultural 
humano. 

• Porém, apesar disso, mantém firme a convicção de que é possível e 
necessário existenciar a práxis de busca pela Utopia de reinvenção do 
mundo e das relações sociais humanas. A atualização da realidade, e da 
maneira de compreender esta realidade, não habilita Freire a desvirtuar 
o seu núcleo central de metas a serem perseguidas: a emancipação de 
toda a humanidade, impossível na sociedade capitalista. 

 
“Toda essa atualização se dá, por conseguinte, com base em princípios éticos e 

políticos, que não se desmancham com as intempéries conjunturais. Ou seria um 
mero acaso o que, num dos seus últimos escritos, deixa registrado: 'Sou professor 

contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração: a miséria na fartura'”. 
 

 
• Considerações adicionais 

 
• O autor finaliza o texto levantando os aspectos que mais o chamaram a 

atenção na sua releitura de Freire em busca da sua visão de homem, mundo e 
sociedade. São eles: 

• Freire é um pensador da educação, porém o mesmo pensa a educação 
como condicionada, não condicionante da sociedade. Freire possui uma 
proposta filosófica da práxis que o habilita a ser pensador não tão 
somente como educador 

• A meta a ser alcançada junto as massas, no contexto concreto de 
opressão, é a sua conscientização, para compreenderem o como e o 
porquê de tal situação, e comprometer-se com a sua mudança 

• A mudança não é uma dádiva realizada por um partido, um dirigente, ou 
qualquer outra entidade, a ser imposta aos oprimidos. Demanda, antes 
de tudo, o seu protagonismo, a sua efetiva participação revolucionária. 

• A revolução a ser instaurada não é algo estático, uma luta que se 
estagna com a ascensão ao poder. Ela é, essencialmente, processual, 
devir constante, onde o que não muda, porém, dialeticamente, é a 



libertação constante dos seres humanos em comunhão, mediante a 
práxis coletiva instaurada por tal revolução. 

• Partindo de sua própria mudança (tornar-se um “ser para si”) e da 
consequente mudança coletiva (tornar-se uma “classe para si”), os 
sujeitos oprimidos devem existenciar, em todos os âmbitos onde travam 
relações sociais em uma sociedade determinada, uma práxis 
revolucionária que busque, constantemente, possibilitar a todos os seres 
humanos o desenvolvimento de todas as suas dimensões e 
potencialidades libertárias. 

• Por fim, o autor ressalta o papel da ética em Freire, que fica evidente 
tanto no plano teórico das suas ideias quanto na sua atuação consciente 
na luta pela emancipação humana, sempre se auto-vigiando para tornar 
coerente a suas reflexões com as suas ações. 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 
 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Paulo Freire: uma biobibliografia 
Capítulo: A voz do biógrafo brasileiro: a prática à altura do sonho 
Autor: Moacir Gadotti 

 
• Principais pontos de destaque do texto: 

 
1. O pensamento de Paulo Freire como produto existencial 
 

• A teoria do conhecimento freireana e os seus consequentes ideais 
educativos devem ser entendidos a partir da vivência do autor na realidade 
concreta brasileira de sua época, no Nordeste brasileiro, região pobre e 
marcada por desigualdades.  
• Muitos nesta época no Nordeste (década de 60), na verdade metade dos 

seus 30 milhões de habitantes era analfabeta. Viviam sem 
oportunidades de acesso aos benefícios da sociedade letrada, viviam 
numa cultura do silêncio, posto que não podiam se apropriar dos 
produtos culturais criados por outros sujeitos e tampouco expressar a 
sua voz, participar dos processos de constituição da sociedade, 
tornarem-se cidadãos. 

• Por isso, desde sempre, o diálogo foi uma categoria central na 
epistemologia freireana, posto que na comunicação verdadeiramente 
dialógica ambos os sujeitos devem poder intervir e participar no 
processo de produção da cultura 

 
• Desde o início, com as experiências com o seu método de alfabetização de 

jovens e adultos, o princípio de que o processo educativo deve partir da 
realidade que cerca o educando foi estabelecido. Isto, porque a educação 
visa, justamente, que o educando compreenda a sua realidade em níveis 
superiores ao que estava anteriormente ao processo de alfabetização. Ao 
compreender a realidade, na interação dialética das suas partes 
constituintes, o sujeito se conscientiza, e, assim, a práxis surge como 
horizonte onde a teoria fecunda-se com a transformação da realidade 
concreta por meio da ação. 

 
• Fases da vida e do pensamento freireano: 

• Brasileira, até 64, quando é exilado (livro: Educação como prática de 
liberdade). 

• Chilena, de 64 a 69, trabalhando nos processos de constituição das 
perspectivas educacionais dos responsáveis pela reforma agrária do 
governo Frei (livro: Pedagogia do Oprimido e Extensão ou 
Comunicação) 

• Africana, a partir de 70, auxiliando na implantação dos sistemas 
educativos das nações recém-libertadas da colonização europeia (livro: 
Cartas a Guiné-Bissau). 



• Brasileira novamente, tornando-se internacional (“Paulo Freire cidadão 
do mundo”) e transdisciplinar, discute diversos problemas pertinentes 
não tão somente a teoria da educação, mas com ela sempre 
relacionados 

 
• Freire não foi somente um pensador e atuante na educação popular 

informal, visto que dedicou grande tempo da sua vida em experiências 
visando a construção de sistemas de educação pública e popular, como 
quando trabalhou nas nações africanas, na secretaria do estado de São 
Paulo, e mesmo nas suas publicações que, embora partam de um olhar da 
educação como processo global dos seres humanos entre si mediatizados 
pelo mundo, direciona-se e tem muito a dizer as práticas pedagógicas na 
educação formal 

 
• Aliança entre teoria e prática: é possível falar que em Freire toda ação 

cultural tem como base sujeitos concretos numa realidade também 
concreta, ou seja, em determinas circunstâncias históricas e culturais. Para 
compreender melhor o seu agir nesta realidade concreta, se faz necessário 
que o sujeito se aproprie e compreenda a razão de ser (o “logos”) da inter-
relação dos seus elementos constituintes, tornando-se assim crítico, porque 
radicalmente situado e conscientizado sobre seu contexto. 
• Assim, a teoria constitui-se como um momento de re-construção da 

prática a nível conceitual para melhor compreendê-la, e, a partir disso, 
voltar a ela para melhor transformá-la, para que nela se opera de forma 
consciente.  

• Logo, a ação cultural não é a expressão de um idealismo que pensa 
pensamentos e, assim, acha que pode transformar a realidade concreta. 
É tão somente a compreensão de que, ao estar na e com a natureza, 
transformando-a e sendo transformados neste processo, os seres 
humanos existenciam a sua vivência na relação dialética entre teoria e 
prática, entre subjetividade e objetividade, através da constante ação-
reflexão-ação. 

 
• Principais teses (temáticas, conceitos, categorias) para a leitura de Paulo 

Freire, segundo Gadotti: 
• O método pedagógico de Freire se baseia nas ciências da educação, 

como psicologia (ver aqui relato de Lauro de Oliveira Lima, p. 79) e 
sociologia (metodologia das ciências sociais, com destaque para a 
constituição da pesquisa participante enquanto modelo de investigação). 
O método freireano, tanto na alfabetização quanto no ensino-
aprendizagem de demais conteúdos, passa pelos momentos de: 

• Investigação temática; 
• Tematização; 
• Problematização; 

• Além das dimensões de educador enquanto profissional embasado 
pelas ciências da educação, a obra de Freire pode ser lida pelo prisma 



político (o que, para Gadotti, é de fato essencial em Freire). Freire 
busca compreender a realidade concreta e os sujeitos nela situados nos 
seus processos educativos para poder intervir e modificar a realidade em 
co-participação com estes sujeitos. Logo, a educação não é tão somente 
ato de conhecimento (tanto apropriação do já existente quanto criação 
do novo), mas também é um ato político. O compromisso da educação 
deve ser, primeiramente, com a realidade a ser transformada, a qual, na 
sociedade atual, é a realidade que engendra a opressão. 

• Neste contexto, a relação pedagógica entre professor e aluno deve ser 
modificada, se se visa a liberdade e não a opressão. Para Freire, ambos, 
professor e alunos, são ao mesmo tempo educadores e educandos. 
Nenhum sujeito pode ser considerado definitivamente educado, como se 
fosse possível “finalizar” um ser humano em suas possibilidades de 
conhecer. O homem é um ser inconcluso, e aprende e ensina, com 
outros sujeitos, constantemente, ao longo da vida. Para isso, tanto 
professores quanto alunos devem atuar como pesquisadores críticos em 
sala de aula, apropriando-se do já conhecido reinventando-o, desubrindo 
a razão de ser dos objetos de conhecimento em sua relação dialética 
com os demais entes da realidade concreta-natural e histórico-cultural. 

• A busca pela libertação constante dos seres humanos em comunhão é 
uma das teses centrais do pensamento freireano. Pode-se dizer que, na 
verdade, é a principal meta dos seus ideais educativos. Libertar-se é 
afirmar-se como sujeito, renegando uma posição passiva frente a 
realidade, o que exige buscar compreendê-la para melhor transformá-la. 
Transformá-la nas suas estruturas concretas que mantém o processo de 
objetificação dos homens, ou seja, o sistema socioeconômico gerador de 
injustiça e opressão (o capitalismo neoliberal e globalizado, neste século 
XXI). 

• “A educação visa à libertação, à transformação radical da 
realidade, para melhorá-la, para torná-la mais humana, para 
permitir que os homens e mulheres sejam reconhecidos como 
sujeitos da sua história e não como objetos” 

• A libertação como processo contínuo de humanização do homem busca 
transformar a sociedade que gera a opressão, e, para tanto, baseia-se 
numa visão utópica de outra sociedade possível, onde busca-se 
permanentemente a superação de toda exploração dos homens pelos 
homens. Neste processo, a educação é importante por permitir aos 
sujeitos se apropriarem criticamente da realidade, para, melhor 
compreendendo-a, poder transformá-la. O mundo, tanto natural quanto 
histórico-cultural, assim como os homens, está em constante processo 
de desenvolvimento, é inacabado por natureza. Ao saber criticamente 
disso, o sujeito conscientizado busca superar as causas da opressão, 
denunciando a situação atual e anunciando uma outra realidade 
possível, a utopia. Tal projeto utópico atua como um dínâmo para o 
sujeito, posto que o impele à, pela práxis (ação-reflexão-ação), buscar a 
transformação. 

• Para libertar-se, necessário se faz ao sujeito a conscientização, que é o 



processo constante de aperfeiçoamento da tomada de consciência, 
emersão crítica do sujeito na realidade que o cerca, para que, 
distanciando-se dela, ao mesmo tempo em que nela permanece, possa 
iniciar a sua compreensão. Para conscientizar-se, o sujeito deve 
desvelar o logos que permeia e constitui a situação concreta em que ele 
está, ou seja, deve apreender criticamente a realidade em seus 
elementos constitutivos e em permanente relação para então poder agir 
sobre ela. 

• A conscientização dos homens enquanto sujeitos ativos não se dá no 
isolamento, e sim na co-participação em comunhão, ou seja, entre 
sujeitos mediatizados pelo mundo. O meio como se processo tal 
aproximação nos seres humanos para compreender a realidade, 
“pronunciá-la”, é o diálogo. É condição ontológica do ser humano, 
geradora das suas potencialidades enquanto sujeito que se apropria da 
realidade. É relação horizontal entre dois ou mais sujeitos, e não pode 
se dar em relações de poder antagônicas, onde um sujeito subjuga o 
outro, transformando em incidência passiva do seu próprio ato de pensar 
e agir na e sobre a realidade. 

• Tal conceito carrega implicações pedagógicas importantes, na 
relação entre professor e alunos. Diz Gadotti: “Neste processo se 
valoriza o saber de todos. O saber dos alunos não é negado. 
Todavia, o educador também não fica limitado ao saber do aluno. 
O professor tem o dever de ultrapassá-lo. É por isso que ele é 
professor e sua função não se confunde com a do aluno”. 

• A questão do método: antes de ser criador de um método de ensino-
aprendizagem ou de alfabetização, Freire fora o gestor de uma teoria do 
conhecimento e de uma filosofia da educação que embasa as reflexões 
sobre o “como” do processo educativo. Tudo isso, ainda, pontuado por 
uma visão política clara, que é a de comungar com as massas para que 
elas se tornem sujeitos do processo de transformação da sociedade. 

• “Portanto, a matriz do método, que é a educação concebida como 
um momento do processo global de transformação revolucionária 
da sociedade, é um desafio a toda situação pré-revolucionária e 
sugere a criação de atos pedagógicos humanizantes (e não 
humanísticos), que se incorporam numa pedagogia da revolução” 

• Tais intuições se verificam na análise do método de alfabetização 
proposto por Freire, o qual segue basicamente as etapas 
utilizadas nos Círculos de Cultura para a discussão dos temas 
considerados relevantes para o povo. Nele, verifica-se a opção 
epistemológica de Freire ao pontuar a necessidade de considerar 
o sujeito alfabetizando enquanto ser criativo e criador no seu 
processo de apropriação da escrita, bem como se verifica, por 
exemplo, a sua filosofia da educação ao colocar a necessidade da 
conscientização dos sujeitos na efetivação das transformações da 
realidade concreta de opressão 

• Por fim, e mais relacionado ao campo da didática, a proposta 
metodológica freireana desvela a necessidade de 



correspondência entre a forma e o conteúdo do processo 
educativo, tendo como premissa central a participação do sujeito 
aprendiz no processo de apropriação do conhecimento.  

• Aqui, poderia residir um debate sobre um dos principais 
avanços da Escola Nova frente a Escola Tradicional: os 
métodos escolanovista perceberam a necessidade de 
considerar o aluno como sujeito do conhecimento.  

• Porém, elevar os alunos a um status de sujeito na Escola 
Nova advinha de uma reflexão pedagógica de cunho 
puramente psicológico; em Freire, o aluno deve ser sujeito 
e não objeto justamente porque esta é a sua vocação 
ontológica, vocação que deve ser contemplada para que se 
torne ser da práxis, da ação e reflexão e, portanto, da 
transformação da realidade concreta que objetifica os 
sujeitos. 

 
2. Pedagogia dialógica e educação libertadora 

• Neste subitem, o autor reconstrói brevemente as ideias centrais de Freire, 
buscando integrar dialeticamente a tese central freireana, tal seja, a 
educação como momento de humanização dos homens e, portanto, como 
prática de liberdade, com o conceito de diálogo, desvelando, assim, uma 
análise das duas pedagogias que emergem potencialmente na sociedade 
de classes existente ainda hoje: a pedagogia burguesa (bancária) e a 
pedagogia das massas oprimidas (problematizadora) 

• Reflexão inicial: qual o papel da educação no processo global de 
mudança revolucionária da sociedade opressora? 

• Para Freire, é a de ser fomentadora da luta das massas 
pela sua libertação, por meio da conscientização que leva 
a ação transformadora. Ou seja, a educação é práxis social 
no interior da sociedade opressora, visando superá-la. 

• Para superar a sociedade opressora, as massas devem 
conscientizar-se, ou seja, passar de uma compreensão ingênua 
do mundo e do seu papel neste mundo, para uma compreensão 
crítica, ou seja, de busca pelo desvelamento do porque da 
realidade concreta, para transformá-la permanentemente e, 
assim, humanizar os homens, que nada mais é que libertá-lo 
(torná-lo sujeito da história – sua, pessoal, e social também) 

• Conscientização passa pelo diálogo, relação horizontal entre os 
sujeitos que visam compreender o mundo em comunhão. O 
diálogo é o caminho para a superação da consciência ingênua, 
marcada pela dualidade do opressor, que hospeda a ideologia 
dominante. Somente pelo diálogo crítico, que desvela o porquê da 
opressão, e que põe o homem enquanto sujeito da história, torna-
se possível a libertação humana. 

• Na educação, isso exige: 
• Respeito ao educando, “[...] não somente enquanto 



indivíduos, mas também enquanto expressões de 
uma prática social”. Respeitar o educando é 
respeitar o saber que ele traz de fora da sala de 
aula, respeitar seus modos de ser, sua cultura, o 
que não autoriza, contudo, a pensar a educação 
enquanto processo de desenvolvimento espontâneo 
do educando. O espontaneísmo somente ajudou a 
direita até hoje. 

• A liberdade do educando não é proibida de exercer-
se, e não entra em choque com a autoridade do 
professor. Esta é uma opção política, antes de ser 
pedagógica, visto que a emancipação humana é o 
fim último perseguido, e esta não se faz conduzindo 
os educandos enquanto objetos durante o processo 
educativo, mas sim lhes propiciando os meios para 
que se tornem sujeitos, ou seja, cada vez mais 
humanos. 

• Diálogo exige ainda tolerância: “virtude de conviver 
com o diferente para poder brigar com o 
antagônico”. 

• A educação é um momento do processo de humanização, e, 
enquanto ato de conhecimento, é a união dialética entre teoria e 
prática, na práxis transformadora. Ou seja, em Freire, o saber 
aprendido na escola (ou fora dela) deve ter um papel 
emancipador, não visa tão somente desvelar a realidade para 
melhor compreendê-la, posto que isso seja somente uma das 
etapas do processo. É necessário, sobretudo, agir para 
transformar a realidade concreta, natural e histórico-cultural. 

• A sociedade contemporânea de Freire (e até os dias de hoje) é 
caracterizada essencialmente pela divisão social dos sujeitos em 
classes antagônicas, de acordo com o papel que os mesmos 
detêm no modo como a produção da existência humana é 
realizada. No seio desta sociedade, emergem potencialmente 
duas concepções opostas de educação: a bancária, burguesa e 
que busca manter o sistema capitalista de produção, e a 
problematizadora, que busca superar tal sistema de opressão 
com vistas a libertação de todos os seres humanos. 

• Basicamente, a educação  bancária e a educação 
problematizadora distinguem-se, para Freire, quanto a sua 
finalidade e o meio utilizado para alcançá-la. Na primeira, o 
objetivo perseguido é a dominação, e para isso tal 
educação visa manter a divisão entre os que sabem e os 
que não sabem, pois vislumbra o papel revolucionário do 
saber enquanto força emancipatória do ser humano. Na 
segunda, o objetivo é justamente a libertação humana, e 
para isso, o meio é o diálogo problematizador, crítico e 
gerador de criticidade, o qual busca, dialeticamente, 



superar a divisão entre os que sabem e os que não sabem. 
Assim, ambos, educador e educando, são, ao mesmo 
tempo, ensinantes e aprendentes. 

• A educação problematizadora, que indaga e visa desvelar 
a razão de ser da realidade natural e histórico-cultural, 
parte do diálogo enquanto método de ensino-
aprendizagem, mas, sobretudo, o encara enquanto 
estratégia de respeito ao saber do aluno, embasada na 
humildade e na fé no potencial humano que o educador 
deve ter como pré-requisito essencial para estar aberto a 
esta exigência existencial que é o diálogo, enquanto 
processo co-participado de apreensão da realidade. 

 
• Recuperando a relação entre diálogo e dialética: o modo de pensar dialético 

de Freire 
• “[...] Freire retoma a relação originária entre dialética e diálogo e define a 

educação como a experiência basicamente dialética da libertação 
humana do homem, que pode ser realizada apenas em comum, no 
diálogo crítico entre educador e educando. […] Neste sentido, para 
Freire a educação se torna um momento da experiência dialética total da 
humanização dos homens, com igual participação dialógica de educador 
e educando. […] A dialética […] reside […] simultaneamente na inclusão 
prática da atividade educativa na experiência continuada do trabalho 
educacional com os educandos; experiência sendo entendida por Freire 
[…] enquanto o trabalho basicamente dialógico e necessariamente 
comum de educador e educando na libertação humana do homem.” 

• “Se pensamento é dialético, e como tal, atento à realidade, que é 
dinâmica, imprevisível, marcada pela contradição. […] Seus escritos 
representam um desafio à nossa reflexão crítica, à nossa criatividade, e 
um apelo à nossa ação, mais do que resposta às nossas indagações. 
Sua concepção de uma pedagogia aberta, fiel à realidade sempre tão 
diferente e complexa de cada comunidade, não permite sistematização 
definitiva. […] A pedagogia de Freire caracteriza-se como um projeto de 
libertação dos oprimidos. Este projeto é marcado por tomadas de 
posição filosóficas muito claras e por engajamentos bem definidos. O 
autor propõe uma metodologia de ação. A partir de cada experiência há 
um esforço sério de elaboração teórica, mas jamais a preocupação de 
construir um sistema”.  

 
3. Sub-itens 3, 4, 5 e 6 posteriormente serão fichados 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Paulo Freire: uma biobibliografia 
Capítulo: A voz do biógrafo latino-americano: uma biografia intelectual 
Autor: Carlos Alberto Torres 

 
• Síntese dos principais tópicos do texto 

 
• O autor busca compreender neste capítulo qual é a origem política da teoria e 

da prática de Freire, o conteúdo político do seu método e sob quais 
perspectivas as obras de Freire se expandiram na prática de grupos engajados 
com a educação libertadora, principalmente onde a situação de aprendizagem 
é uma parte central da situação geral de conflito social. 

 
1. Origem latino-americana 

• Um primeiro ponto discutido pelo autor centra-se no início na produção 
intelectual de Freire, notadamente a partir do livro Educação como prática 
de liberdade, e, em específico, as análises críticas que a este vem sendo 
desprendidas. 
• Aqui reside uma leitura da crítica a Freire no que se refere a sua 

vinculação com a ideologia nacional desenvolvimentista presente no 
Brasil nos anos 60, bem como da teoria sociológica de Mannheim, 
derivada da aproximação do autor com o grupo de intelectuais que 
constituiu o ISEB. 

• A partir do trabalho crítico de Vanilda Paiva, o autor discute a 
perspectiva educacional de Freire nesta época, caracterizada por Paiva 
como aproximada do populismo e da doutrina nacional-
desenvolvimentista que marcou o governo de Jango Goulart. 

• Para o autor, tais críticas residem numa leitura marxista ortodoxa da 
noção de populismo russo, bem como no descontentamento com as 
raízes cristãs do pensamento freireano. 

• Ainda, para o autor, a avaliação de Paiva, enquanto ex-post facto, é 
arriscada, por desconsiderar a evolução do pensamento de Freire, e até 
mesmo a posição crítica do mesmo ao se apropriar do pensamento de 
autores como Mannhein. Para o autor, tais apropriações de Freire não 
operaram numa total conformidade de ideias deste sociólogo, sendo 
possível encontrar diversos pontos diferenciais entre ambos os autores. 

 
• A partir disso, o autor inicia uma análise da gênese da influência freireana 

nos processos educativos populares, a partir da década de 60, na América 
Latina e em outros continentes. Para isso, apresenta três razões: 

1. Freire teria conseguido operar uma síntese inovadora das mais 
avançadas correntes do pensamento filosófico contemporâneo, 
sendo as principais o existencialismo, a fenomenologia, a dialética 
hegeliana e o materialismo histórico marxista. Tal síntese foi vista por 
diversos intelectuais, educadores e militantes políticos como uma 



base teórica capaz de prover as condições para os processos 
concretos de lutas pela libertação humana no campo da educação, 
dentro do contexto geral das sociedades marcadas pelas 
desigualdades e a opressão. 

2. Os escritos e a atuação política de Freire iniciam-se, e 
posteriormente tomam uma forma teórico-prática mais definitiva, num 
contexto político específico do século XX, marcado pelo avanço dos 
conflitos políticos entre proletários e burguesia, os quais visavam 
transformar a sociedade de classes então existente. 

• Logo, existia todo um momento histórico concreto que, de um 
lado, condicionou o pensamento de Freire e, por outro, por ser 
este pensamento uma resposta genuína a este contexto, 
propiciou a sua expansão em diversos países. Tal contexto é 
marcado por fatos como a Revolução Cubana, o avanço e a 
consolidação das forças e movimentos populares 
revolucionários em diversos países do continente, com o 
consequente surgimento de governos populistas e ditaduras 
militares; a reação do pensamento de direita frente a estes 
avanços, que, na tentativa de frear as soluções radicais da 
revolução comunista, optavam por operar uma modernização 
do capitalismo nos países periféricos latino-americanos. 

3. Por fim, o terceiro ponto encontrado pelo autor é a aproximação de 
Freire e de sua filosofia educacional com o pensamento católico, 
notadamente a Doutrina Social da Igreja Católica e as tendências 
mais à esquerda desta, como a Teologia da Libertação, desvelada 
pelo Conselho Vaticano II e, posteriormente, pela assembleia 
regional dos Bispos em Medellín. 
• Freire demonstra, para o autor, uma grande afinidade com as 

orientações renovadas da Igreja Católica neste período, no que 
tange a discussão da aproximação desta instituição com os 
problemas derivados da realidade social-cultural nas sociedades 
contemporâneas. Sua influência é visível nas propostas 
educacionais da assembleia de Medellín, onde optou-se 
claramente por uma educação para a libertação, que coloca tanto 
professor quanto aprendiz como sujeitos do processo de 
desenvolvimento individual e da sociedade em que vive. 

 
• Destacando melhor o ambiente intelectual onde Freire atua 

educacionalmente e politicamente, o autor destaca três características-
chave do momento histórico latino-americano dos anos 60-70: 
1. O renascimento do pensamento marxista após o fim da era Stálin na 

URSS, com a consequente expansão de novas leituras de Marx feitas 
por autores como Althusser, Gramsci, Luckás, etc. 

2. Ressurgimento das guerrilhas e das lutas armadas (lembrando a extensa 
lista de lutas armadas populares na região, desde o início do século XX), 
comportando novas características, tais como a incorporação massiva 
de militantes das classes burguesas, bem como militantes de origem 



católica (reflexo das novas orientações ideológicas da Igreja Católica, 
principalmente na América Latina, após o Conselho Vaticano II). 

3. No meio acadêmico-filosófico, surge o interesse por questões nacionais 
e indígenas, e a reavaliação do conteúdo popular da cultura nacional por 
um viés próprio e original, tendendo a não-imitação de padrões 
americanos ou europeus. No meio acadêmico voltado às Ciências 
Sociais, surgem novas propostas para o estudo do processo 
desenvolvimentista pelo qual várias nações estavam passando na 
América Latina, através das experiências de governos com base 
populista (como os de Jango Goulart, no Brasil, e de Perón na 
Argentina). 

 
“Nesse contexto, Freire representa e reflete em seus escritos dedicados à pedagogia 

um momento ideológico particular nas sociedades da América Latina”. 
 

• Ainda, para o autor, a expansão do pensamento freireano e a sua gênese 
histórica residem nas experiências educacionais e políticas vivenciadas por 
Freire em outros países, após o exílio provocado pelo Golpe Militar de 64. 
Destaca-se, no âmbito latino-americano, a experiência no interior do projeto 
de reforma agrária no Chile, por meio do ICIRA, órgão criado pelo governo 
Frei para os assuntos de extensão educacional nas questões agrárias. 

• Após a saída do Chile, o autor destaca o papel de Freire como Consultor 
para o Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, 
exercido em Genebra, o que permitiu uma maior popularização da sua 
filosofia educacional e de seu método conscientizador de educação para a 
libertação (posteriormente, inclusive, com a sua atuação pessoal em outros 
continentes, como na África – Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde). 

• Concluindo, o autor coloca que o pensamento educacional de Freire, com 
as suas dimensões política, filosófica e sociológica, pode ser encarada 
como uma expressão da pedagogia socialista, posto que através da sua 
obra é possível verificar claramente o referencial básico do materialismo 
histórico e dialético marxista, o qual, ainda, incide numa redefinição de 
temática caras as suas proposições educacionais e que derivam das 
filosofias existencialistas-fenomenológicas. 

 
2. Fenomenologia dialética 

• Neste item o autor busca indicar as bases filosóficas de Freire, e as 
consequentes características da sua análise educacional. 
• Assim, inicia com uma citação de Freire sobre a sua posição 

fenomenológica (ver Anexo 10) e dialética: 
 

“Minha perspectiva é dialética e fenomenológica. Eu acredito que daqui temos que olhar 
para vencer esse relacionamento oposto entre teoria e práxis: superando o que não 
deve ser feito num nível idealista. De um diagnóstico científico desse fenômeno, nós 
podemos determinar a necessidade para a educação como uma ação cultural. Ação 
cultural para libertação é um processo através do qual a consciência do opressor 

[Vitor Mal105] Comentário: O que 
Freire quer dizer quando fala em 
vencer o relacionamento oposto entre 
teoria e práxis? Ele está se dirigindo as 
interpretações mais ortodoxas e, 
digamos, mecanicistas do marxismo, 
que não compreendem o papel da 
teoria como essencial ao processo 
revolucionário? Quando ele fala nisso, 
e na sequencia sobre o que não deve 
ser feito num nível idealista, ele dirige-
se a fenomenologia, enquanto 
investigação filosófica que reduz a 
realidade concreta em abstrações para 
melhor apreender a essências dos 
fenômenos? Se sim, para ambas as 
questões, é por isso que na filosofia 
educacional freireana, a educação vista 
como ação cultural é um movimento de 
conscientização, enquanto apropriação 
crítica da realidade efetivada pelo 
sujeito, exercida porém na práxis (e, 
portanto, que exige teoria e prática)? 
 
Tudo isso demanda, para mim, um 
aprofundamento dos estudos da 
fenomenologia, e do materialismo 
histórico e dialético marxista....  



‘vivendo’ na consciência do oprimido pode ser extraída”. 
 

• Logo, tomando a ação cultura enquanto processo de desenvolvimento 
da consciência crítica e, consequentemente, como momento essencial 
da organização e atuação política do oprimido na realidade opressora, o 
autor desvela que em Freire a conscientização busca o aprofundamento 
da tomada de consciência nos indivíduos, mirando o desenvolvimento da 
consciência crítica nos mesmos.  

• Da tomada de consciência, que é o simples saber estar com e no 
mundo, interpretando-o de forma espontânea (as análises e 
sínteses não chegam a compreensão do logos presente nos 
objetos da realidade, bem como não apreendem a inter-relação 
entre os mesmos), o sujeito passa a consciência crítica 
principalmente quando coloca-se em posição epistemológica-
curiosa frente o mundo: busca assim o desvelamento da realidade 
em suas partes constituintes, busca apreender a essência 
fenomenológica do objeto analisado. 

• Porém, em Freire, a consciência crítica se desenvolve na práxis, 
e, por isso, posições intelectualistas (subjetivistas) não dão 
contam da complexidade que é a construção do conhecimento: 
logo, a consciência crítica é fruto da ação e da reflexão. Para isso, 
tanto a prática quanto a teoria são essenciais. 

• Se a práxis é elemento essencial na conscientização, e se, como 
seres datados e situados, agimos e refletimos uma determinada 
realidade espaço-temporal natural e cultura, logo, a 
conscientização passa pela inserção crítica no contexto histórico 
onde o sujeito existe. Assim, consciência crítica é, também, 
consciência histórica.  

• Freire coloca ainda que a importância da teoria no processo de 
apreensão crítica da realidade demanda entender que a 
consciência de classe, necessária a revolução, é ao mesmo 
tempo prática e conhecimento de classe. Logo, pode-se concluir 
que em Freire o conhecimento tem um papel libertador, posto que 
opera como item indispensável a conscientização do oprimido na 
sua luta pelas mudanças sociais. 

• Porém, Freire frisa que o conhecimento não é algo natural, 
dado a priori, mas sim resulta do diálogo dos sujeitos 
conhecedores mediados pela realidade. O conhecimento, 
assim como a natureza da realidade e da relação entre 
sujeito-realidade, é o produto de um processo dialético, 
logo da permanente dinâmica de reajustamento dos 
sujeitos com a realidade contraditória a ser conhecida, em 
nível da práxis.  

• Tal caráter dialético do conhecimento é produzido tanto 
pelas características essenciais da realidade, tanto natural 
quanto histórica, constituídas por opostos contraditórios em 

[Vitor Mal106] Comentário: Como 
Freire trabalha esta questão no âmbito 
da influência da filosofia marxista e 
fenomenológicas? Se, por um lado, o 
marxismo coloca o primado do 
histórico-cultural na constituição do 
sujeito, bem como pontua que na 
apreensão da realidade o sujeito deve 
levar em conta os objetos empíricos e 
de pensamento enquanto históricos e 
relacionados com os demais de forma 
intrínseca; por outro, a fenomenologia 
coloca que na busca pela apreensão 
da essência do fenômeno de um dado 
objeto da realidade, o sujeito deve 
colocar esta mesma realidade (e, com 
isso, a inter-relação deste objeto com 
outros) em parênteses, removendo 
toda e qualquer influência empírica que 
possa atrapalhar na compreensão da 
essência, abstraindo assim somente os 
caracteres que a conformam em si 
mesma. 
 
Como trabalhar isso, me parece que 
aqui reside uma inconciliável visão de 
como sujeito se apropria da realidade, 
bem como um entendimento 
diferenciado do que é a realidade... 



processo permanente de negação e superação, como do 
sujeito, que em si mesmo é o processo dialético resultante 
da existência individual e existência social (subjetividade-
objetividade). 

 
“Portanto, educação implica o ato de conhecer entre sujeitos conhecedores, e 

conscientização é ao mesmo tempo uma possibilidade lógica e um processo histórico 
ligando teoria com práxis numa unidade indissolúvel” 

 
• Partindo desta base filosófica freireana, o autor desvela algumas das 

principais características da análise de Freire: 
1. Pontua inicialmente que, juntamente com a dimensão política da 

sua obra, as suas afirmações básicas versam sobre uma teoria do 
conhecimento, que visa explicar em termos dialéticos o 
desenvolvimento da consciência humana na sua relação com a 
realidade. Estas duas dimensões, política e filosófica, juntamente 
com outras análises de cunho sociológico e psicológico, formam a 
base para o pensamento educacional de Freire 

2. No que tange a política, o autor pontua que em Freire reside uma 
compreensão não-ingênua da relação entre sociedade e escola, 
posto que a escola é vista como condicionada pelo contexto 
sócio-histórico de uma formação social, e não o contrário. Mesmo 
assim, Freire coloca um papel importante para este instituição no 
processo de mudança radical da sociedade opressora, pois, se 
revolução demanda conscientização das massas, a escola pode 
servir de lócus privilegiado de formação humana ao desenvolver a 
consciência crítica dos educandos por meio de uma práxis cultural 
libertadora. 

3. O autor destaca ainda a análise de Freire sobre as possibilidades 
de atuação educacional libertadora no seio de uma sociedade em 
revolução. Para Freire, “pedagogia do oprimido” é uma pedagogia 
que engendra a ação cultural para a libertação das classes 
sociais subordinadas, e como tal segue após a derrubada do 
poder opressor vigente, porém em um contexto e com 
premissas/enfoques diferenciados.  

• Passa-se então a revolução cultural, que é a atuação 
pedagógica no interior da sociedade pós-revolução, 
enquanto meio para manter o processo revolucionário em 
constante dinâmica de atualização e revisão de suas 
capacidades, limites e problemas. A revolução cultural é 
ação cultural pós-revolucionária visando confrontar o 
silêncio, a falta de participação do povo e a ideologia 
burguesa que ainda reside na consciência das pessoas, 
buscando com elas os meios para superar estas 
contradições. 

4. Para freire, conscientização, que é o desenvolvimento crítico da 
tomada de consciência, passa pelo conhecimento e pela práxis de 



classe. Para alcançar tal conhecimento, que se dá portanto 
sempre na ação e na reflexão, a unidade pensamento-linguagem 
é essencial na compreensão das possibilidade da consciência 
humana na apreensão e desvelamento da realidade em sua razão 
constituidora. Assim, humanização, que é o processo constante 
de libertação pela práxis dos sujeitos criadores de cultura, passa 
intrinsecamente pela análise das condições subjetivas existentes 
para a práxis revolucionária.  

• Isto, contudo, compreendendo que a constituição da 
subjetividade humana ocorre, de fato, num processo 
intersubjetivo entre sujeitos mediados por uma realidade 
concreta que independe de um sujeito em específico, onde 
tanto os objetos de conhecimento quanto a objetivação na 
cultura do conhecimento humano historicamente produzido 
são essenciais a tal processo que envolve, portanto, a 
compreensão dialética entre subjetividade-objetividade. 

5. A pedagogia do oprimido é, ainda, a reflexão sobre as 
características de um aspecto fundamental ao processo de 
organização política das massas, tal seja: as relações entre 
liderança revolucionária e as massas em suas práxis 
constituintes. 

6. Por fim, e mais na área educacional, o autor coloca que as 
propostas pedagógicas freireana guiam-se por um viés anti-
autoritário, porém que compreende as dinâmicas existentes entre 
liberdade-autoridade. É uma proposta que coloca a educação 
como ato de conhecimento, e neste conhecer, tanto aluno como 
professores, são sujeitos do processo, por meio do diálogo. Tal 
diálogo, porém, não desconsidera as diferenças de experiência e 
conhecimentos entre professor e aluno, bem como não exclui 
desiquilíbrios de poder entre ambos. A pedagogia freireana não é 
verbalista e intelectualista, vai contra uma proposta de educação 
enquanto narração de conteúdos abstratos e “mortos” em sua 
dinâmica constituinte. Logo, o processo educativo nasce das 
práticas sociais de professores e alunos, marcadas pelas diversas 
contradições de uma sociedade dividida em classes; tal educação 
visa, por fim, conscientizar para libertar, tendo em mente que 
conscientizar não é somente refletir sobre a realidade opressora, 
mas sim agir sobre ela para mudar-lhe no que a torna de fato 
opressora. 

 
• Finalizando, o autor destaca um traço importante nas suas 

considerações sobre a pedagogia freireana: a relação entre esta 
pedagogia e a questão da sua aplicabilidade no ensino formal/informal. 

• Assim, descreve o autor que “[...] a proposta de Freire, nos anos 
60, não se relaciona com o sistema formal de instrução antes da 
revolução Ao contrário, desde seu começo, essa proposta evita 
sugerir mudanças dentro da instrução formal marcada pela 



concentração de máquinas burocráticas. Ao invés disso, muda a 
referência para o não-formal, sistema menos estruturado”. 

• Tal estratégia, segundo o autor, possui algumas razões 
específicas de serem, nas quais se destaca: 

• “As implicações políticas da educação de adultos 
excederam aquelas metodologias de instrução formal”, 
citando o autor a questão do aluno-oprimido ser capaz 
nesta de definir conjuntamente com o professor, a partir da 
sua realidade, os conteúdos de ensino. 

• Ligado a isso, ter-se-ia a questão de que a educação 
informal, no âmbito do ensino de jovens e adultos, seria 
mais ligada as demandas e necessidades da comunidade 
onde os sujeitos educandos se inserem, e assim, também, 
mas suscetíveis a cobranças por parte da comunidade. 

• A educação informal teria uma flexibilidade curricular e 
organizacional maior do que na instrução formal. 

• Os resultados da educação informal, especialmente, de 
jovens e adultos, provém resultados mais imediatos do que 
a educação formal, citando o autor como resultados a 
incorporação dos alunos no mercado de trabalho ou nas 
atividades políticas. 

• A educação de adultos, girando principalmente sobre a 
temática da alfabetização em sociedades e comunidades 
marginalizadas, possuiria melhores condições do que a 
educação formal de ser um instrumento de denúncia da 
realidade opressora, posto que revela as condições e as 
razões de ser do analfabetismo nas mesmas. 

• Por fim, leva-se em consideração a experiência histórica da 
educação de adultos em outros países nos processos de 
transição revolucionária, como meio de mobilização 
popular e da conscientização das massas. 

 
3. Sub-itens 3, 4 e 5 posteriormente serão fichados 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 



 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Paulo Freire: uma biobibliografia 
Capítulo: Uma voz europeia: arqueologia de um pensamento 
Autor: Heinz-Peter Gerhardt 

 
• Síntese dos principais tópicos do texto 

 
1. Subitem 1, 2 e 3  serão posteriormente fichados 

 
• … 
 

4. Evolução das suas teses epistemológicas 
 

• Neste subitem, o autor pretende apresentar as experiências políticas e 
educacionais vivenciadas por Freire a partir do seu exílio, após o Golpe 
Militar de 64, e como tais experiências influenciaram na evolução das 
suas teses epistemológicas. 

• Assim, inicia a jornada de Freire com sua viagem para a Bolívia, 
único país da América Latina que o aceitou como refugiado 
político. O período neste país foi curto, devido à derrubada do 
governo Estensoro por um golpe militar. 

• Após isso, buscou refúgio no Chile, então governado pelo 
democrata-cristão Frei. No Chile, permaneceu quatro anos e 
meio, trabalhando na educação de camponeses adultos, dentro 
dos esforços de reforma agrária deste país, dirigidos pelo ICIRA. 

• Nesta experiência, Freire constatou as diversas 
problemáticas desveladas pela opção de realização de 
uma reforma agrária com o intuito de modernizar as formas 
de produção agrícola, porém sem alterar a estrutura 
concreta das relações de produção. Para Freire, tal 
desenvolvimento tecnológico deveria vir casado com uma 
ruptura radical com a estrutura colonial ainda presente no 
campo.  

• Com base nisso, propôs um projeto educacional visando a 
transformação social, calcado em reflexões 
epistemológicas que debatiam a chamada “assistência 
técnica” como forma de “modernizar” e “desenvolver” a 
economia no campo. Para Freire, tal modelo era calcado 
num conceito de extensão rural, ou seja, transmissão de 
conhecimentos e tecnologias de uma forma mecânica para 
os camponeses, que deveriam, na verdade, ajustar-se as 
novas prerrogativas técnicas importadas dos países 
desenvolvidos, notadamente, os EUA, através da sua 
política da “Aliança para o Progresso”. 

• Freire, nestes termos, faz uma leitura que tal processo 



constitui-se de fato como uma invasão cultura, com um 
objetivo claro: a manutenção da dominação política e 
econômica dos opressores (tanto externos quanto internos) 
sob os oprimidos. 

• Assim, Freire propõe no livro “Extensão ou Comunicação?” 
uma análise sobre estrutura da comunicação e, 
consequentemente, dos processos educativos, entre 
técnicos agrícolas e camponeses no desenvolvimento da 
sociedade agrária. Para Freire, extensão significa 
dominação, invasão cultura, sobreposição de uma cultura 
dita “mais avançada” por outro “mais arcaica”. 
Comunicação, ao contrário, significa co-participação no ato 
de conhecer, visa promover a conscientização, não tão 
somente o domínio de certas ferramentar técnicas de 
produção. Visa, por fim, libertar ao passo em que se 
produz, ou seja, ao passo em que o homem altera a 
natureza para tornar-se, realmente, homem. 

• Ainda quando residia no Chile, Freire fez suas primeiras viagens 
aos EUA e, ao passo em que suas ideias tornar-se mais 
conhecidas no círculo intelectual da época, no que se refere a 
América Latina e América do Norte, recebeu um convite para uma 
estadia de dois anos na Universidade de Harvard, com o objetivo 
de lecionar nesta instituição. Ficou, porém, apenas seis meses, 
pois, mesmo objetivando experimentar a cultura norte-americana 
e a sua dimensão terceiro-mundistas concreta, não conformava-
se com a perda de contato com as experiências concretas nos 
países em desenvolvimento. 

• Nesta mesma época, Freire recebe o convite para trabalhar como 
consultor educacional permanente do Conselho Mundial das 
Igrejas, situado em Genebra, com o objetivo de somar esforços 
nos processos de libertação dos países africanos que iniciam a 
sua desvinculação e emancipação perante as potências 
colonizadoras. Neste mesmo período, em Genebra, funda o 
IDAC, com objetivo de oferecer suporte educacional aos países 
do Terceiro Mundo que lutavam por sua independência, tendo 
como mote a conscientização como fator revolucionário a ser 
desenvolvido nos sistemas educacionais. Por meio do IDAC, 
Freire e sua equipe conseguiram realizar o contato prático em 
experiências de libertação de países africanos diversos, como 
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, etc. Sua 
participação nestes processos não era meramente como um 
técnico, como ele mesmo cita, mas como um militante que 
combinava compromisso com a libertação humana e o amor para 
com os oprimidos. 

 
• A partir desta reconstituição básica das experiências freireanas 

após seu exílio e anterior a sua volta ao Brasil, em 1980, o autor 



discute como suas teses epistemológicas evoluíram, e, de modo 
especial, como se dá esta passagem entre as obras “Educação 
como prática de liberdade” e a “Pedagogia do Oprimido” (e aqui 
poderíamos colocar, também, “Extensão ou Comunicação?”). 

• O autor recobra a ideia básica contida em cada um desses 
livros: 

• ECPL: Freire busca uma proposta pedagógica para 
a sociedade brasileira dos anos 60, ou seja, uma 
sociedade em transição da sua forma colonial, 
patriarcal, predominantemente agrária e “fechada 
democraticamente”, para uma sociedade 
independente, democrática, industrializada, em 
processo de desenvolvimento e modernização. As 
propostas pedagógicas freireanas visam neste livro 
dar conta dos processos educativos necessários à 
consolidação do processo de trânsito, atacando os 
seus principais problemas sócio-político-
econômicos: industrialização, urbanização, 
analfabetismo. 

• PO: Freire busca sistematizar uma pedagogia a ser 
construída tanto pelos educadores (professores, 
lideranças políticas revolucionárias) quanto pelos 
aprendizes (alunos, povo em geral), pedagogia por 
sua vez com objetivos revolucionários bem 
explícitos: desenvolvimento pelas massas e suas 
lideranças de uma práxis (ação e reflexão) crítica e 
criativa com vistas a libertação, a qual passa pela 
interpretação da situação de opressão e a 
consequente ação nas suas estruturas sociais 
concretas (modificação radical da sociedade) 

• Assim, para o autor, existe uma nítida evolução das teses 
epistemológicas de Freire no período composto por estas 
obras, e tal evolução ocorre principalmente por uma 
mudança qualitativa da percepção política freireana quanto 
as formas para se alcançar a libertação humana. Para o 
autor, tais mudanças são, por um lado, o reflexo das novas 
fontes bibliográficas que inspiram o pensar pedagógico 
freireano, na sua fase mid-60-70 (Marx, Mao, Marcuse, 
Lênin, Rosa de Luxemburgo, Sartre, etc.)  

• Neste sentido, o autor destaca alguns pontos das 
reflexões freireanas neste período que deram 
embasamento para a mudança epistemológica de 
suas ideias: 

• Em ECPL, ciência e educação aparecem 
como relativamente neutras, enquanto que na 
PO elas possuem um caráter inerentemente 
político-ideológico: servir ou não aos 



mecanismos de opressão mantidos pela 
classe burguesa. Assim, na PO Freire coloca 
ciência e educação, ou seja, o conhecimento 
historicamente produzido e as suas 
formas/lócus de apropriação, como armas 
táticas na luta de classe no seio da sociedade 
capitalista. 

• NA ECPL, reside uma análise das relações e 
diferenciação/confronto entre natureza-
cultura, ser humano-animal, a qual embasa 
uma visão educativa particularmente 
conectada com a análise sociológica 
freireana das “sociedades em trânsito”: a 
meta da educação é a libertação cultural do 
homem como meio de libertação social. 
Libertação cultural é, de certa forma, 
apropriar-se dos conhecimentos produzidos 
historicamente como forma de 
conscientização, e, por meio disso, o homem 
estaria libertando-se socialmente, posto que 
seria mais esclarecido e tornar-se-ia cidadão 
nesta sociedade em trânsito. Na PO, a 
libertação é um objetivo que mantém relação 
com os mecanismos opressores e que 
servem as classes dominantes da estrutura 
social capitalista. Ou seja, libertação somente 
ocorre na práxis de transformação radical da 
estrutura social. Logo, o ideal de liberdade 
não se ajusta mais aos termos das 
democracias ocidentais (liberais) – 
participação progressiva das massas nos 
processos decisórios no seio das sociedades 
capitalistas -, mas sim ao ideal de 
transformação das estruturas 
socioeconômicas que geram a opressão. 

• Ainda, na ECPL, o autor pontua a temática da 
“cultura do silêncio” como guia das reflexões 
educacionais, epistemológicas e sócio-
políticas de Freire. Isso, devido ao contexto 
das sociedades em trânsito e a análise que 
Freire faz deste processo, colocando o papel 
da educação como instrumento de superação 
desta cultura. Para o Freire da PO, embora 
tais análises histórico-sociológicas ainda 
mantenham-se como base, a ênfase recai 
mais nos mecanismos de incorporação, pelos 
oprimidos, do opressor na sua consciência, 



da sua ideologia; ou seja, recai na busca das 
origens históricas concretas da “cultura do 
silêncio”, bem coloca que a mesma, sintoma 
de uma sociedade opressora, somente se 
supera com a transformação das estruturas 
concretas de opressão. 

• Por fim, o autor reflete, implicitamente, sobre 
certa ingenuidade política de Freire na ECPL, 
e como isso relaciona-se com suas teses 
epistemológicas. Neste livro, Freire coloca 
uma importância exacerbada e, poder-se-ia 
dizer, de caráter idealista, no processo de 
conscientização como forma de combater 
possíveis dificuldades políticas para a 
implementação de seus projeto educativo na 
sociedade em trânsito, ainda capitalista. Na 
ECPL, parece transparecer uma análise que 
a mera conscientização, enquanto 
desvelamento crítico e interpretação da 
realidade, natural e histórico-cultural, seria 
suficiente para promover a libertação 
humana, sem, com isso, ser necessário agir 
para transformar as estruturas concretas da 
sociedade. Na PO, as novas orientações das 
análises políticas levam Freire a reconhecer a 
necessidade de uma oposição estratégica por 
meio da conscientização que seja conectada, 
inerentemente, à fins políticos 
revolucionários, o que, por sua vez, denota 
compreender a conscientização como práxis 
revolucionantes – ação e reflexão sobre as 
estruturas sociais, visando transformá-las. 
Logo, o próprio conceito de transformação 
muda: de participação e integração no 
sistema democrático (concepção liberal), 
passa a ser subversão e revolução, isto é, 
prática política radical (concepção marxiana). 

 
• A partir destas mudanças percebidas nas análises 

freireanas, o autor destaca a principal transformação 
epistemológica em Freire: a passagem da 
compreensão do “processo de conscientização” a 
partir do conceito de “consciência transitiva crítica” 
para o de “consciência revolucionária”. 

• Consciência transitiva crítica: 1º) produto 
de um trabalho educativo crítico; 2º) a 
educação para contribuir com a 



conscientização deve estar baseada em duas 
atitudes/atividades básicas: crítica e diálogo; 
3º) consciência transitiva crítica é própria das 
sociedades com verdadeira estrutura 
democrática. Logo, a consciência transitiva 
crítica, na ECPL, possui o significado de 
atitude científica perante o mundo, natural e 
cultural: desvelamento crítico da realidade em 
suas partes constitutivas, buscando 
apreender o logos que a ela subjaz. 

• Consciência revolucionária: a 
conscientização está intrinsecamente ligada a 
luta de classe; logo, envolve dois aspectos, 
dialeticamente contidos em nível de práxis 
revolucionária: conhecimento e prática de 
classe. O trabalho educativo se torna em-si 
práxis revolucionária, em que a opção de 
uma luta com os oprimidos faz-se essencial. 
Ainda é importante conceitos como a atitude 
crítica e dialógica para o desenvolvimento do 
processo de conscientização, mas ambas são 
orientadas pela busca de um objetivo político 
maior: a libertação humana pela constante 
ação e reflexão transformadora da realidade 
concreta. Nas sociedades opressoras, tal 
busca é negada a maioria das pessoas, 
objetificando-as; cabe, então, lutar para 
transformar estas condições, e nisso a 
conscientização insere-se como prática 
essencial do processo revolucionário de uma 
sociedade. 

 
5. Um pensamento praxiológico 

 
• O objetivo central do autor neste item é relatar os principais momentos e 

atividades de Freire, quando da sua volta ao Brasil, em 1980, finalizando 
com a explicitação do que seria o “pensamento praxiológico” inerente as 
concepções educacionais e filosóficas da obra freireana. 

• Resumidamente, podem ser destacados os pontos que seguem: 
• Ao voltar ao Brasil, Freire busca reaprendê-lo, em suas novas 

dinâmicas:  
• No contexto sócio-educacional, tinha-se o Movimento de 

Educação Popular num momento de ressurgimento e 
reorientação frente à nova realidade social.  

• No contexto econômico, ocorria uma crise derivada das 
políticas econômicas orientadoras do “Milagre Brasileiro” 
(aumentos da dívida pública interna e externa), agravadas 



por eventos econômicos internacionais (crise do petróleo, 
alta de juros internacionais). 

• No contexto político, era grande a insatisfação com a 
ditadura, sendo que os próprios militares vislumbravam 
deixar do poder. As classes populares estavam engajadas 
em projetos políticos próprios, dos quais desvelou-se a 
criação do PT. Já a classe média, enquanto classe social 
“criada” e “alimentada” nos anos do Milagre Econômico, 
agora, esmagada pela perda de renda (altos índices 
inflacionários) juntava força na radicalização do discurso 
pela democratização. A burguesia nacional, por sua vez, 
buscava  um papel cada vez mais independente para a 
economia e a política.  

• Na busca por tentar compreender o Brasil, Freire se engaja em 
diversas atividades, a nível educacional e político, buscando 
estabelecer um vínculo entre trabalho teórico e prático, 
destacando-se: 

• Professor no Departamento de Educação da PUC-SP e 
UNICAMP; 

• Presidente da Fundação Wilson Pinheiro, do PT; 
• Associação na VEREDA. 

• No que se refere a sua atuação no interior do PT, o autor destaca: 
• A tentativa de Freire de estabelecimento de um vínculo 

orgânico entre o partido e os movimentos sociais de 
vanguarda (CEB's, movimentos ecológicos, feministas, 
MST, MNLM, etc.), buscando a superação do sectarismo 
nas estruturas partidárias através de uma prática político-
educacional que buscasse o desenvolvimento da 
tolerância, do diálogo, visando a libertação dos sujeitos na 
práxis. 

• Coloca que esta linha principal de pensamento foi a 
adotada por Freire, quando da sua atuação como 
Secretário Municipal de Educação em São Paulo, durante 
89-91, em São Paulo. Como lição de tal época, o autor 
coloca a necessidade de se repensar as práticas, 
possibilidades e dificuldades de implementação de políticas 
educacionais de Estado baseadas nos ideais freireanos. 
No que se refere às dificuldades educacionais neste 
contexto, coloca o autor a problemática da “insolúvel 
relação entre uma superestrutura cristalizada, a reforma 
educacional e a necessária 'reinvenção do poder'”. 

 
• A partir dessa retrospectiva, o autor delineia as premissas básicas da 

concepção educacional e filosófica da pedagogia freireana, as quais 
foram tanto idealizadas como testadas praticamente, logo, resultado de 
processos de ação e reflexão de Freire em experiências diversas 



durante a sua vida (América Latina-Central, África, EUA, Europa, etc.) 
• Concepção educacional: 

• “A concepção educacional freireana centra-se no potencial 
humano para a criatividade e a liberdade no interior de 
estruturas político-econômico-culturais opressoras. Ela 
aponta para a descoberta e a implementação de 
alternativas libertadoras na interação e transformação 
sociais, via processo de conscientização”. 

• “' Conscientização' foi definida como o processo no qual as 
pessoas atingem uma profunda compreensão, tanto da 
realidade sociocultural que conforma suas vidas, quanto de 
sua capacidade para transformá-la. Ela envolve 
entendimento praxiológico, isto é, compreensão da relação 
dialética entre ação e reflexão. Freire propõe uma 
abordagem praxiológica para a educação, no sentido de 
uma ação criticamente reflexiva e de uma reflexão crítica 
que seja baseada na prática.” 

• Concepção filosófica educacional: 
• “[...] a filosofia da educação de Freire tem suas referências 

numa miríade de correntes filosóficas, tais como a 
Fenomenologia, Existencialismo, Personalismo Cristão, 
Marxismo Humanista e Hegelianismo […]. Ele participou da 
importação de doutrinas e ideias européias para o Brasil, 
assimilando-os às necessidades de uma situação 
socioeconômica específica e, dessa forma, expandindo-as 
e refocalizando-as num modo de pensar provocativo [...]”. 

 
•  Finalizando, o autor pontua algumas considerações acima das obras de 

Freire, no que tange aos seus objetivos, estilo, e a permanente temática 
da reflexão sobre problemas concretos, nas mais diversas experiências 
vivenciadas por este pensador.  

• Assim, coloca que a obra de Freire foge aos padrões acadêmicos 
ortodoxos, fixados muitas vezes num intelectualismo desvinculado 
das realidades sociais, culturais e históricas a que se referem os 
assim ditos “intelectuais”. Pode-se dizer que Freire busca uma 
nova forma de atuação e renovação do papel dos intelectuais na 
sociedade, e esse deve ser inerentemente casado com um 
movimento de reflexão sobre a realidade concreta, bem como, no 
caso dos intelectuais progressistas, de um compromisso com a 
luta dos oprimidos pela sua libertação. 

• Ainda, por esse traço de conexão inerente com a realidade, o 
autor pontua que em Freire não é possível encontrar uma obra 
“finalizada”, seja em nível de teoria educacional, filosófica, 
sociológica... Freire desenvolveu uma síntese de perspectivas 
que derivaram das problemáticas que a prática concreta de luta 
com os oprimidos lhes impuseram. Pode-se dizer que há uma 



síntese provisória, aberta a reinterpretações e, assim, passível de 
ser aproveitada de diferentes formas e intensidades nos 
movimento de práxis sobre novas realidades históricas e culturais. 
Isso deriva da visão dialética que Freire possui sobre a realidade, 
natural e cultural. 

• Coloca o autor, ainda, que um delineamento mais sistemático da 
sua teoria educacional/filosófica pode ser encontrado na 
“Pedagogia da Esperança”, onde se apontam possíveis caminhos 
para o desenvolvimento de uma Educação Pública Popular, 
sendo o principal deles acolhido na ideia da “Escola Cidadã”. 
Desta, advêm alguns princípios: gestão democrática comunitária 
da escola; financiamento público estatal destas instituições; 
integração entre escola, cultura e comunidade (educação 
multicultural e comunitária); formação permanente dos 
educadores; visão inter e transdisciplinar do currículo. 

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 



 
Obras que foram referências usadas por Paulo Freire: 
 
 

Resumo tópico-a-tópico 
Livro: Los principios de la ciencia 
Capítulo: La historia y la verdad. Las cuatro relaciones del conocimineto 
Autor: Eduardo Nicol 

 
• Síntese dos itens principais do texto 

 
1. Introdução, relação epistemológica e relação lógica 

 
• O texto do autor busca discutir as possibilidades de superação da crise que 

se instala no núcleo da ciência contemporânea e que se refere a 
“descoberta” do fato histórico como sendo um dos componentes essenciais 
da relação de conhecimento que produz os conceitos, categorias e leis da 
ciência. 
• Assim, o “[...] conflito se apresenta como uma aparente 

incompatibilidade entre o fato da historicidade da ciência e o valor 
intemporal da verdade que tradicional se atribuía a suas leis. Esta aporia 
somente pode ser resolvida analisando todas as modalidades da relação 
constitutiva do conhecimento”. (p. 42). 

 
• Relatando as origens, desde a Grécia antiga, da discussão sobre o que é o 

conhecimento científico e as suas características, o autor identifica o que 
ele denomina de “[...] duas relações fundamentais e complementares” que 
caracterizam tal conhecimento na busca pelo estabelecimento da verdade. 
Assim, tem-se: 

 
• A relação epistemológica: “É a relação que se estabelece entre 

o sujeito do conhecimento e os objetos em geral, dos quais o 
caráter ontológico e ôntico pretende o sujeito ter notícia 
justamente em e por essa relação” (p. 42). 

• Logo, na busca por compreender a essência do Ser da 
realidade, destaca o autor que a relação epistemológica 
visa superar o mero “dar-se conta” dos objetos como 
possibilidade final de construção de um saber cabal da 
realidade. 

• Destaca o autor que o “[...] autêntico saber é um 
pensar, é uma ação que o sujeito leva a cabo sobre 
a base de suas apreensões imediatas dos objetos, e 
com a qual trata de figurar a interdependência 
destes objetos, e não somente sua mera presença”. 
(p. 42-43) 

• Nestes termos, o autor identifica a relação 



epistemológica com sendo derivada do 
pensamento/razão discursivo, que constitui um 
processo de conhecimento que ultrapassa a mera 
intuição dos objetos da realidade (ver Anexo 1) 

• Assim, o processo de conhecimento visto 
pela relação epistemológica é mais do que a 
compreensão de uma “mera presença” do 
objeto frente ao sujeito, ou seja, um objeto 
que está posto estaticamente frente ao sujeito 
e de forma isolada do resto dos outros 
objetos do mundo.  

• A presença do objeto ao sujeito na relação 
epistemológica demanda, ao mesmo tempo, 
levar em consideração o ser do objeto e a 
sua relação com “outro ser”, enquanto 
elemento constitutivo da possibilidade de 
conhecimento verdadeiro deste objeto. 

• “[...] a coisa isolada não diz nada de si 
mesma quanto é necessário averiguar 
para conhecê-la suficientemente, e 
remete sempre a outra coisa, presente 
ou ausente, sem a qual não consegue-
se captar bem o ser da primeira”. (p. 
43) 

• Por fim, o próprio ser do objeto é dinâmico, é 
cambiável, e, assim, a mera presença não 
consegue captar a sua razão constitutiva pois 
não explica o seu devir, visto que capta o 
objeto de maneira estática 

 
• Após explicar brevemente a constituição da relação 

epistemológica, o autor irá discorrer sobre a 
conceptualização e diferenciação das formas de 
pensamento e de conhecimento pré-científico (mítico e 
doxa) e científico (episteme), buscando a partir disso inserir 
a relação lógica como elemento diferenciador destes: 
(Anexo 2). 

• Ao falar do pensamento mítico, uma das primeiras 
formas de relacionamento entre os sujeitos e os 
mistérios contidos na natureza (objetos), coloca o 
autor que este já é discursivo em sua constituição, 
ou seja, já é um pensamento baseado na relação de 
causa e efeito. 

• O mito busca não tão somente tomar nota 
das coisas, mas também constituir a sua 
razão de ser, o que o remete a explicar tais 
coisas por meio da busca as suas origens; ou 



seja, busca estabelecer o relacionamento das 
coisas umas com as outras. Busca responder 
“o que é”, mas também “como isto derivou (foi 
produzido) a partir disto?”  

• A filosofia, posteriormente, herda esta 
tentativa de explicação das coisas pela 
relação de causa-efeito, e a eleva a nível 
conceitual lógico. Portanto, o mito é a 
primeira forma de determinismo existente na 
história do pensamento humano 

• Logo, para o autor todo o conhecimento é 
racional, incluindo o mito; por mais que no 
mito a sua razão não se constitui enquanto 
razão lógica (crítica, que vigia a si mesmo), o 
mesmo não é uma forma de conhecer 
passiva, que somente reflete a realidade, 
posto que a mesma é intrinsecamente ativa. 

 
• Já no que se ao pensamento científico 

(episteme) a sua diferença perante ao pensamento 
pré-científico reside, justamente, na constituição da 
lógica enquanto forma do próprio pensamento 
manter uma vigilância crítica sobre si mesmo 

• Assim, toda “[...] a diferença está no método; 
porque sistemático, discursivo e causal 
também é o mito, e pode ser inclusive a mera 
opinião. A metodologia é a ação crítica que o 
logos exerce sobre si mesmo: é a lógica. Sem 
embargo, também o pensamento mítico tem 
sua lógica própria; não é um discurso 
arbitrário ou anárquico, posto que tem sua 
coerência interna”. 

• Como surge a concepção de uma razão 
lógica, enquanto tipo específico de logos 
diferente da razão ensejada pelo mito ou pela 
doxa? 

• No que se refere ao pensamento 
mítico e a doxa, desde os pré-
socráticos, tais formas de 
conhecimento são encaradas como 
não-tradutora da coerência objetiva 
das coisas, tal como as coisas são em 
si mesmas. 

• A doxa não tem aspirações 
sequer de ser verificada, posto 
que é compartilhada entre os 
sujeitos não por motivos 

[guri 107] Comentário: Colocar aqui 
citação do livro de História da Filosofia 
sobre a constituição da religião mítica 
grega por Homero e Hesíodo por meio 
de narrativas que recorriam a busca de 
explicação para o cosmos baseados 
nas relações de causa e efeito, as 
quais compõe uma teogonia   



racionais, mas emocionais. A 
opinião do sujeito é a busca 
pelo querer “ter razão”, mas não 
é o “dar razão”: ou seja, na doxa 
são as convicções pessoais que 
se impõem a realidade, quando 
na episteme é justamente ao 
contrário. 

• O mito, por sua vez, produz um 
estado de comunidade baseado 
na crença, sendo que o 
participar desta comunidade de 
pensamento está vinculado ao 
compartilhamento de um 
sentimento vital coletivo. A 
organização interna do mito é 
baseada numa representação 
da realidade e das suas 
relações constitutivas, a qual 
deve ser compartilhada por 
todas as pessoas desta 
comunidade. 

• Coloca o autor que participar desta 
crença simbólica coletiva sobre a 
realidade, ou possuir uma opinião 
pessoal sobre esta mesma realidade, 
não é garantia suficiente de verdade. 

• Assim, ao passo em que 
historicamente ocorre uma 
crise/mudança desta forma do 
sujeito se posicionar frente ao 
objeto, passando da crença 
criada pelo pensamento mítico - 
e que mantém um estado de 
comunidade em torno desta 
crença -, para as formas de 
pensamento baseadas numa 
outra razão - em que o sujeito 
deve se adequar seu 
pensamento ao ser das coisas 
mesmas -, tem-se a 
necessidade da especificação 
de outra relação do 
conhecimento, que busque 
justamente dar garantias de 
verdade a este conhecimento.  

• Institui-se, por fim, uma nova 



forma de vinculação humana, 
uma comunidade de 
pensamento fundada na razão 
lógica. 

 
• A relação lógica: a diferença dos dois tipos de logos, o 

mítico/doxa e a episteme, radica-se, portanto, no caráter formal e 
normativo da lógica que embasa o segundo. 

• Porém, anterior a esta ainda, o autor adverte que a 
diferença fundamental entre o pensamento pré-científico e 
o científico reside na relação epistemológica. E o ponto de 
diferenciação reside justamente no método, ou seja, “[...] a 
maneira de tratar com as coisas”, a forma de aproximação, 
de relação, que ocorre entre sujeito e objeto. 

• Para compreender como o pensamento científico 
diferencia-se do pré-científico pelo método, deve-se 
ter claro o conceito de objetividade. 

• Após o esfacelamento da comunidade de 
pensamento subjetiva intencionada pelos 
mitos e, posteriormente, a queda da 
subjetividade da doxa individual, como formas 
de conhecer a realidade, a busca por uma 
unidade de pensamento entre os sujeitos do 
conhecimento busca no outro extremo o seu 
ponto de apoio fundante: no objeto, e 
somente nele. 

• Assim, “a […] objetividade […], como 
requerimento de toda a ciência, é uma 
propriedade do pensamento, não da 
percepção. A percepção em que se embasa o 
mito também é objetiva; o que não é objetivo 
é o pensamento mitológico. Assim, na 
ciência, o pensamento já não expressa a 
impressão que as coisas produzem no sujeito 
coletivo, ou no sujeito individual, senão que 
expressa o que as coisas mesmas são, 
separada deste parecer que é a doxa mística 
e vinculatória no mito, e que é a doxa 
arbitrária e dissolvente no pensamento 
individual”. (p. 45). 

• “A uniformidade e a comunidade já não são 
então o fenômeno social de uma adesão dos 
sujeitos, reflexiva ou irreflexiva, a algumas 
opiniões e crenças já formuladas. Tem de 
ser, e o grego aspira que seja, resultado 
inevitável de uma confrontação do 
pensamento e das coisas mesmas. Na 



condição, naturalmente, de que o 

pensamento tenha sido também purificado, 

como se purificou a atitude do que pensa 

racionalmente. O método é o 'guia do 

caminho'. Como derivada do método, a lógica 

vem a ser depois a técnica de justiça do 

logos”. 
 

• Assim, coloca o autor que “[...] os gregos advertiram muito 
bem, no nascimento da ciência (e em isto constitui, 
precisamente, o nascimento) que o pensamento não está 
assegurado em sua verdade discursiva somente com a 
primária relação cognoscitiva. […] O pensamento é logos, 
é uma razão subjetiva que trata de encontrar a razão do 
objetivo. A esta razão verdadeira, a esta verdade que se 
definirá como adequação do pensamento com a realidade 
pensada, resulta que não basta pôr-se simplesmente de 
acordo com a realidade. […] O pensamento tem que 
discorrer sobre elas [as evidências da realidade objetiva, 
não somente as identificar], e para isso requer uma 
conduta regular e uniforme do discurso. Se não se regulam 
as relações do pensamento consigo mesmo, não há 
garantia de obter a adequação do pensamento com a 
realidade. A ciência particular que é a lógica nasce, assim, 
pela necessidade de uma autovigilância do pensamento 
[…]. O pensamento verdadeiro [é] a adequação com o real 
e a adequação consigo mesmo. Se se quer utilizar a 
terminologia acadêmica, pode-se dizer que a verdade tem 
dois aspectos: um aspecto material (a referência as 
coisas), e um aspecto formal (a coerência interna)”. 

 
• Neste ponto do texto, após identificar em que consiste a 

relação lógica, o autor discorre sobre a diferença entre: a) 
lógica natural, ou seja, uma lógica a priori que o logos 
contém, seja ela qual for; assim, o logos não pode ser 
alógico, somente ilógico por exceção, por falha de seus 
mecanismos internos. Esta lógica natural é a congruência 
interna que encontramos em toda forma simbólica, 
científica ou não. b) lógica normativa, a que originalmente 
foi elaborada no discurso filosófico grego, e que não é uma 
invenção deste, mas somente a aplicação de um sistema 
regulador a algumas modalidades funcionais que o logos já 
possui por natureza. Tal sistema é histórico e sua evolução 
depende do progressivo refinamento do seu formalismo e 
dos requerimentos do conhecimento positivo. 

• A lógica, portanto, não se sobrepõem ao logos, e, 
em “[...] sentido rigoroso, a lógica não é uma ciência 



ou episteme, pois não se ocupa de objetos reais, 
senão que é uma técnica auxiliar da ciência [...]” 

• Assim, a “[...] lógica somente depura, normaliza e 
unifica esta função [o raciocínio, a razão discursiva], 
para os fins específicos de uma tarefa científica, a 
qual está subordinada por natureza”. 

• A lógica formal, normativa, é, portanto, a que 
constitui a relação lógica do conhecimento de 
caráter científico. Em si, tal lógica formal é 
instrumental, secundária, auxiliar, histórica e, 
portanto, dispensável, se a própria realidade objetiva 
requerer outro sistema lógico que se adeque as 
relações entre sujeito e objeto. 

 
• Coloca o autor, porém, que no progresso do refinamento 

do formalismo interno desta lógica como criação histórica, 
a mesma foi sendo tomada como independente da relação 
epistemológica. Assim, o formalismo simbólico desta lógica 
passa a ser encarado como o único critério de validez da 
ciência. A relação do sujeito com o objeto é colocada, 
paradoxalmente, como secundária, e a lógica torna-se um 
“[...] jogo vago de puros símbolos sem conteúdo”. 

• Porém, a) ao encarar tal sistema da lógica formal 
enquanto subordinado a relação epistemológica, e 
esta ao logos, e, assim, concluir que nenhum 
sistema lógico particular é absoluto; b) e, ainda, ao 
encarar tal sistema lógico formal enquanto criação 
histórica, torna-se possível pensar “[...] que no curso 
histórico do pensamento, o conhecimento positivo 
dos objetos reais, e os requerimentos da construção 
teórica, obriguem a introdução de mudanças no 
instrumento lógico que se emprega para este 
conhecimento; ou seja, que a primeira relação 
epistemológica imponha alterações de modalidade 
na relação lógica”. (p. 49). 

• Assim, o autor pontua que na história da lógica, 
ocorre em Hegel uma transformação radical nos 
cânones da lógica formal derivada de Parmênides, 
Platão e Aristóteles. 

• “Pois a lógica não parmenideana, chamada 
dialética, não somente implica a contradição, 
ao invés de rechaçá-la, senão que, ao efetuar 
uma espécie de alteração axiomática, volta a 
colocar a lógica neste contato íntimo com o 
ser do qual havia se desprendido em seus 
desenvolvimentos puramente formais”. 

• Ao passo em que o “[...] logos nunca se deve 



impor ao ser [também] a lógica é uma forma 
de pensá-lo, e portanto deve-se submeter ao 
ser”. Logo, a “[...] utilidade da lógica se funda 
sempre no ontológico. Isto é o que demonstra 
a descoberta de Hegel. Uma concepção de 
ser distinta da platônica e aristotélica, uma 
concepção de ser temporal, é o que promove 
a constituição de uma lógica nova, distinta 
desta lógica da não contradição que foi 
vinculada originalmente em Parmênides, 
Platão e Aristóteles, na ontologia do ser 
intemporal”. 

 
 

2. A relação histórica 
 

• As relações epistemológicas e lógicas constituíram a “fórmula da 
verdade” do conhecimento científico desde a Grécia antiga, passando 
pelo racionalismo de Descartes, o empirismo britânico e a metafísica 
crítica de Kant. Assim, em todo o desenvolvimento da ciência e das 
doutrinas filosóficas até o século XIX, o que se entende por verdade 
poderia ser derivado da adequação do pensamento do sujeito à 
realidade, na relação epistemológica, e da adequação do pensamento 
consigo mesmo, na relação lógica. 

• A partir de Hegel, o fato da historicidade coloca a premência de uma 
terceira relação do conhecimento. A relação histórica, porém, em uma 
primeira análise, parecia não integrar-se as outras duas relações, 
tornando-a incompatível com elas.  

• A pergunta que fica é: “[...] Se a verdade depende da situação, 
como pode nela expressar-se uma pura adequação do 
pensamento com o seu objeto?”. “[...] Como pode [a verdade] 
seguir as mutações da história [...]”, se nas relações 
epistemológicas e lógicas intenciona ser universal e necessária? 

• O autor parte da premissa que a historicidade não foi uma hipótese 
passível de ser rechaçada criticamente por filósofos a partir de Hegel, 
mas que acabou por constituir-se como um componente intrínseco da 
ciência. 

• A partir desta constatação, “[...] a ciência tem que examinar-se a 
si mesma enquanto processo evolutivo, e não já como uma pura 
relação intemporal do pensamento com a realidade”. Assim, a 
epistemologia, enquanto teoria do conhecimento científico, deve 
investigar a ciência também a partir da relação histórica que a 
constitui. 

 
• Assim, coloca o autor que para analisar cientificamente os “[...] 

fenômenos que abarca 'o fato da historicidade da ciência' é necessário 
precisar o conceito de situação”. 

[guri 108] Comentário: Aqui a 
pergunta intenciona levar em 
consideração uma ontologia de um ser 
intemporal, imutável... Se se concebe o 
ser como temporal, ou, de outro modo, 
se se concebe o fato do conhecer 
cientificamente como temporal, porém 
levando em conta que neste temporal 
reside alguma permanência em jogo 
dialético constante com a mudança, é 
possível distinguir uma objetividade 
mesmo na mudança histórica que torna 
possível a ciência... 
 
Porém, seria esta ciência a toda 
poderosa construtora de verdades 
universais de outrora, verdades 
necessárias na adequação ideal do 
pensamento com a realidade, ou seja, 
para um dado objeto de conhecimento? 
Ou estaria a ciência a partir da 
constatação da historicidade, por um 
lado, garantida em sua possibilidade e, 
por outro, diminuída na sua pretensão 
de ser fórmula de verdade? 



• Partindo da premissa que o pensamento/conhecimento científico 
depende de algum modo da situação em que foi produzido, o que 
se entende por situação? 

• Assim, para o autor a situação é uma parte constituinte do 
processo histórico da ciência, ou seja, do seu 
desenvolvimento através do tempo e do espaço. A situação 
é, portanto, o elemento-base para a análise do 
desenvolvimento histórico da ciência.  

• Para determinar o tempo e espaço de uma situação 
histórica que compõem o processo de desenvolvimento da 
ciência, o autor, valendo-se de uma analogia com o plano 
cartesiano, postula que uma situação é o desenvolvimento 
em um tempo t de um conjunto de fatos históricos 
científicos no interior de uma estrutura vertical (ou o eixo Y) 
que, por sua vez, constitui-se a partir de um conjunto de 
fatos históricos científicos de uma estrutura horizontal (ou o 
eixo X) que perduram no estabelecimento desta estrutura 
vertical.  

• Assim, uma situação é determinada numa coordenada 
histórica onde ocorre a confluência da estrutura vertical 
com a estrutura horizontal, num determinado período de 
tempo. 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplificação gráfica de conjunção entre estrutura horizontal e vertical, num 

determinado tempo 
 

[guri 109] Comentário: Esta 
exemplificação gráfica do processo 
histórico da ciência não deve denotar 
uma visão de ciência como progresso 
ininterrupto de acumulações de 
conhecimentos, tendendo sempre para 
um melhor conhecimento de algo... Na 
verdade, o processo histórico da 
ciência constitui-se tanto por momentos 
de estabilidade quanto de revoluções... 
Cada situação histórica é um 
desenvolvimento histórico da ciência 
num tempo dado, mas não deve ser 
encarado, necessariamente, como uma 
evolução cumulativa progressiva e 
sempre “positiva” dos fatos que a 
antecederam, podendo constituir um 
conjunto de modificações que, 
posteriormente, podem ser avaliadas 
como involuções (Lakatos), ou ainda, 
como uma ruptura radical com o que se 
creditava como sendo “verdade 
científica” numa determinada área do 
saber, bem como nos meios como este 
saber era produzido (seu método). 
(Kuhn).  
 
Ver mais em Chauí (p. 223) 
 
Aqui, pode-se recordar a filosofia da 
ciência em Popper, Kuhn e Lakatos... 



• A partir da constatação da existência real destas estruturas na 
história, o autor coloca que as mesmas podem ser utilizadas para 
negar a tese da total falta de objetividade no processo de 
desenvolvimento da ciência enquanto forma dos sujeitos 
conhecerem a realidade concreta / objetos (o que gera um 
ceticismo baseado na tese de um relativismo historicista) 

• Para o autor, ao analisar o desenvolvimento histórico da 
ciência, duas posições podem ser adotadas quanto ao 
critério de verdade de um conhecimento científico com 
relação ao espaço-tempo em que foi produzido pelo sujeito 
cognoscente. 

1. “A primeira impressão é essa: se a verdade é 
relativa ao tempo, cada situação terá sua própria 
verdade, e não poderá haver entre uma verdade 
qualquer e as seguintes nenhuma conexão 
orgânica. Cada verdade será válida – 
relativamente – na e para a situação que a 
produz, e ficará circunscrita nela. Em umas 
circunstâncias diferentes, a verdade terá que ser 
diferente também”. 

2. “Poderia resultar, sem embargo, que o curso das 
circunstâncias fosse ordenado, e revelasse uma 
espécie de princípio interno de mutação”. Assim, 
ao invés da “[...] relação com a verdade com o 
tempo [estar mergulhada] inevitavelmente na 
confusão das arbitrariedades subjetivas [...]”, se 
teria a consciência de que “[...] a relatividade do 
pensamento a respeito do tempo histórico é um 
fato que revela a integração do ato de pensar em 
um processo que tem uma estrutura racional”. 
Ou seja, esta estrutura racional interna do 
processo evolutivo possui uma objetividade. 

 
• A partir da constatação feita acima, o autor irá dissertar sobre 

estas duas posições. Acerca da primeira, irá refletir sobre a 
formulação da filosofia historicista, que pretende encontrar na 
história uma justificação para o relativismo do conhecimento 
científico. Já a segunda, defendida pelo autor, busca prover uma 
explicação objetiva do desenvolvimento histórico da ciência por 
meio do estabelecimento de uma relação dialética entre os 
conceitos de estrutura vertical e horizontal, os quais serão, então, 
melhor detalhados em sua composição e inter-relação. 

• Filosofia historicista: 
• Contextualização do problema: algumas filosofias 

historicistas se propõe, no que tange ao debate 
epistemológico, a refletir sobre a incomunicação da 
consciência no subjetivismo individualista radical 



proposto nos moldes do empirismo britânico (que 
tem início a partir do século XVIII, com Locke e 
desenvolve-se, nas suas propostas mais “radicais”, 
principalmente com Berkeley e Hume), e 
vislumbrando como possibilidade de superação a 
conjunção deste com o fato da historicidade do 
conhecimento 

• Tentativa de solução: ao adicionar-se o fator 
histórico aos postulados empiristas, o 
historicismo pretende revelar uma 
comunidade do ser da verdade, ou seja, do 
ser capaz de ascender a uma verdade que é 
compartilhada, ou seja, o ser humano. 

• Para isso, postula que a consciência subjetiva 
é também histórica, e por meio dela é 
realizada a interdependência do sujeito 
individual e um fator situacional comum aos 
demais sujeitos. Logo, o homem não conhece 
somente a partir da sua mera consciência 
individual e isolada das demais, captando os 
dados perceptivos da realidade, mas também 
conhece a partir de uma dada situação 
histórica que também o condiciona. Situação 
que não é somente criação sua, mas de 
outras pessoas também. 

• Porém, alguns pensadores historicistas, 
influenciados pelas versões céticas da 
epistemologia empirista britânica, visam encontrar, 
justamente, no fato histórico, uma justificação para o 
relativismo, ou seja, colocam a impossibilidade de 
qualquer forma de constituição de comunidade de 
verdade entre os sujeitos, posto que não há 
possibilidade de intercomunicação entre os 
conhecimentos gerados por estes sujeitos, pois tais 
conhecimentos se constituem sempre a partir de 
uma perspectiva de um ponto de vista individual.  

• Assim, a linha argumentativa de tal justificação, 
seria: 

 
“[Os pensadores historicistas relativistas têm] recorrido […] a uma versão puramente 
psicologista ou 'personalista' do historicismo. Para explicá-lo esquematicamente: a 

verdade seguiria dependendo da consciência individual; pois, ainda que esta 
consciência pertença a um sujeito que já se concebe como unidade vital completa, e 

ainda que o sujeito se encontre agora vinculado aos fatores externos da situação 
histórica, sem embargo sua própria visão das coisas em geral, e até da situação em 

que ele se encontra e que condiciona a sua vida, está limitada pela irredutível 
perspectiva do seu ponto de vista individual. Desta maneira, o condicionante da 



situação não se aceita como um fator objetivo – porque objetivo quer dizer 
compartilhado – e a situação mesma já não apresenta o caráter de uma comunidade: a 

circunstância seria em cada caso minha circunstância. 
 

Esse est percipi, diz a fórmula empirista; e o percebido é sempre conteúdo 
intransferível de uma consciência individual. No relativismo histórico permanece o 

esquema desta fórmula, mudando os seus termos: o ser é aqui o histórico, e a 
percepção é a experiência histórica. Mas esta experiência se afirma que é igualmente 
individual, e tão intransferível como a experiência empírica. Embora a versão que o 

sujeito oferece da sua própria experiência histórica seja também um ato histórico, não 
se alcançaria com ela a coesão objetiva de uma autêntica comunidade, porque não 

pode refletir o objetivo senão na medida em que afeta o sujeito. Este somente poderia 
falar da situação contanto que fosse protagonista nela: neste egocentrismo, 'histórico' 

é o que a mim me parece, segundo o que me sucede. O ser depende do parecer. Ou 
seja, que o sujeito somente pode em definitivamente falar de si mesmo, precisamente 

porque é histórico. A historicidade confirmaria a irredutível individualidade do 
conhecimento”. 

 
• Nestes termos, a crítica a tal postura pode partir das 

seguintes considerações: 
 

“Assim como Protágoras não entendeu Heráclito, tampouco os relativistas do 
historicismo têm entendido que, se o devir é um fato, também é um fato a estrutura 

racional do devir, cuja objetividade torna possível a ciência. Quando este fator 
estrutural não é levado em conta, o resultado é um devir amorfo, ou o paradoxo de 

uma descontinuidade do devir, sua dispersão em múltiplas 'posições vitais' de 
indivíduo ou de geração, ou em múltiplas perspectivas limitadas pelos pontos de vista 

pessoais. 
 

[…] 
 

Em sentido preciso, a 'situação', para este historicismo, é a situação subjetiva, não é a 
situação histórica. Mas sem comunidade não existe autêntica historicidade. É um falso 
historicismo o de quem afirma que a verdade será sempre uma expressão de quem a 

pensa, será somente um produto de sua própria vida, e refletirá primeira e diretamente 
sua situação vital. Refletirá também as circunstâncias, contanto que elas influenciam 

na situação individual. Mas este reflexo ou expressão não alcançará valor de 
objetividade, porque o sujeito é um 'ponto de vista' irredutível. O conjunto de fatores 
dominantes na situação histórica, o sujeito isolado somente pode refletir aqueles que 

entram em sua limitada perspectiva e condicionam, justamente, sua particular 
'maneira de ver'”. 

 
 

• Relação dialética entre estrutura vertical e horizontal 
como forma de compreender a objetividade do devir 
histórico da ciência: 

• Assim, visando superar o ideal subjetivista da 

[guri 110] Comentário: “Ser é ser 
percebido”, George Berkley. 



filosofia historicista nas relações entre sujeito e 
objeto onde se constrói conhecimento científico, o 
autor inicia pontuando é a ciência possui 
objetividade porque seu decurso histórico é 
transubjetivo. Ou seja, seu decurso revela a 
integração de uma estrutura horizontal com uma 
estrutura vertical, na articulação interna do processo 
histórico. 

• A transubjetivade, que se revela como uma 
intersubjetividade, quer dizer 
intercomunicação através do tempo, e não 
somente em um mesmo tempo.  

• Não existe isolamento de uma situação 
existente no espaço e no tempo, bem como 
não existe isolamento do sujeito individual 
perante os outros e a cultura anteriormente 
produzida. Ambos, situação (e seus produtos 
culturais) e sujeitos são históricos. 

 
• Conceitualmente, pode-se dizer que a estrutura 

vertical define-se do seguinte modo: 
• “Consideremos o sujeito integrado na 

situação histórica; consideremos a situação 
como a comunidade de múltiplas situações 
vitais. A interdependência entre as situações 
subjetivas, dentro de uma situação comum, 
permitirá estabelecer os traços distintivos 
desta situação histórica. Os produtos culturais 
que surgem nela formarão uma unidade de 
sentido, serão todos expressões de seu 
tempo, e apresentarão certos caracteres 
especiais, ou modalidades de estilo, comuns 
ao pensamento e a arte, a política e a 
religiosidade, as formas de organização 
econômica e as formas de vida em geral. 
Tudo isto constitui a estrutura vertical”. Ou 
seja, a “[...] a complexa unidade de sentido 
que é a situação [...]” histórica. 

• Assim, entendendo que a ciência é a 
superação do “ponto de vista”, ou seja, de 
opiniões subjetivas, e que, para se fazer 
objetiva, é necessário fazer-se histórica, e, 
para ser histórica, a mesma deve ser 
considerada enquanto continuidade no devir 
temporal, o autor postula a tarefa principal de 
uma filosofia historicista genuína: 

• “Uma filosofia historicista tem que 



investigar justamente como se passa 
de uma verdade a outra verdade, qual 
é o nexo entre uma época qualquer e a 
época nova e distinta que a sucede. A 
investigação tem de versar sobre a 
articulação interna, porque o objeto de 
estudo é um processo, não é uma 
série descontínua de situações 
diferenciadas”. 

 
• Assim, a estrutura horizontal deve ser investigada 

no que se refere a sua formação, ou seja, como 
ocorre a articulação interna do desenvolvimento 
histórico da ciência, por quais mecanismos isso se 
procede. 

• Para explicar isso, o autor se vale de uma 
reflexão acerca da dinâmica do devir histórico 
por meio da dialética entre permanência-
mudança. 

• Os traços distintivos de uma estrutura 
vertical somente a caracterizam 
porque possuem uma permanência em 
terminado grau. Tal permanência o 
autor caracteriza pelo conceito de 
duração 

• Porém, a duração que caracteriza a 
permanência destes traços não é 
somente de caráter temporal, ou seja, 
uma duração no devir da história, mas 
também constituem uma estabilidade. 
Assim, uma estrutura vertical dura 
porque nela per-duram os seus traços 
constitutivos básicos. 

• Nestes termos, uma estrutura vertical 
vista pelo viés de duração/estabilidade 
do conceito de permanência tende a 
caracterizá-la como algo que é 
estático, que não se altera em sua 
essência. 

• Porém, como complemento dialético da 
permanência, deve-se destacar o conceito de 
mudança. Assim, a mudança é o processo de 
alteração da estabilidade dos traços 
constitutivos da estrutura vertical, é a criação 
de novidades nesta estrutura. 

• Assim, a organização interna da 
situação histórica “[...] contém sempre 



um fator dinâmico, uma potência 
gestora de futuro. O que dura perdura, 
mas também se transforma: o imutável 
não tem duração”, visto que, ao final, o 
que dura é a dialética da permanência-
mudança. 

• Conclui-se, a partir disto, que o 
presente é o resultado da 
integração/influência de fatores velhos 
advindos do passado com fatores 
novos que despontam no presente.  

• Assim, o próprio presente torna-se 
gestor do futuro, visto que contém em 
si virtualmente um conjunto de 
possibilidades que podem ou não 
serem atualizadas e tornarem-se 
realidade objetiva, em virtude da 
dialética entre “o velho” que 
permanece e influencia o novo que 
surge. 

• Somente assim é possível 
compreender, destaca o autor, os 
processos de mudanças na 
organização da situação histórica, 
posto que, de outro modo, sem 
considerar a história enquanto 
processo possuidor de uma estrutura 
racional, formada na intersecção de 
estrutura vertical e estrutura horizontal, 
as novidades que emergem parecem 
terem surgido do nada, de forma 
espontânea, e, portanto, irracional. 

• Concluindo, o autor coloca que a superação 
das visões perspectivistas (historicismo 
relativista) que tomam a situação presente 
como trancada em si mesma, ocorre quando 
uma autêntica perspectiva histórica emerge e 
abarca o processo de desenvolvimento da 
história como um todo, ou seja, a estrutura 
horizontal. 

• “Isto quer dizer que a situação não 
pode caracterizar-se somente pelos 
traços atuais, sem levar em conta os 
potenciais, que também são presentes, 
como os que se herdam do passado. 
O presente é dependente do passado 
e do futuro na unidade e continuidade 



do processo.” 
• “Ao quebrar-se a continuidade do 

processo histórico se atomiza este 
processo e se subdivide em situações, 
distintas umas das outras, que formam 
série, mas série discreta, sem conexão 
umas com as outras, sem princípio 
interno de sequência”. 

• Assim, somente torna-se possível 
entender os fatos novos no presente 
quando estes são atualizados e 
constituem-se em sua estabilidade. 
Mas tal conhecimento é deficiente, 
posto que assim não é possível saber 
de onde vêm e para onde podem ir. 

 
• Por fim, o autor relata que não somente uma 

categoria de produtos da ação humana na história 
constitui a relação estrutura horizontal /estrutura 
vertical, mas sim que todo e cada “[...] produto 
específico da ação humana tem sua própria linha 
horizontal de evolução. Anteriormente se acreditava 
implicitamente que estas diversas linhas eram 
independentes. A consciência do 'fato histórico' tem 
revelado a interdependência e unidade de sentido 
de todos os produtos culturais”. 

• Nestes termos, se “[...] se rompe a 
continuidade horizontal de cada linha, não se 
compreende como nem por que resultam 
coordenados verticalmente, em cada 
situação, os produtos que formavam estas 
linhas”. 

• Portanto, quando “[...] se percebe a conexão 
funcional do presente com o passado, não 
somente se evita a descontinuidade histórica, 
senão que também o presente recupera por 
isso mesmo seu sentido, vital e filosófico por 
sua vez; e no fim, as linhas de evolução dos 
distintos produtos culturais já não aparecem 
desconectadas, mas formando um feixe. O 
decisivo e o fato da evolução uniforme, em 
estrutura horizontal, de todas essas criações 
humanas que correspondem também umas 
com as outras, contemporaneamente, 
verticalmente [...]”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplificação do desenvolvimento histórico de um conjunto de produtos culturais a 

partir do processo interno de continuidade entre estrutura vertical e estrutura 
horizontal, num determinado período de tempo 

 
 

• Concluindo a análise da relação histórica, o autor coloca que a mesma 
ainda não resolve o problema da verdade na ciência enquanto 
pensamento/conhecimento que se desenvolve na dialética estrutura 
vertical e estrutura horizontal. 

• Levando em conta a estrutura funcional da história, a verdade da 
ciência depende, além do seu desenvolvimento no presente, do 
seu desenvolvimento a partir das derivações do passado e, ainda, 
do passado de manifestações culturais que não necessariamente 
buscam a verdade, mas que formam com a ciência, numa 
determinada situação histórica, uma unidade de sentido, pois 
mantêm com esta uma coesão em um destino histórico 
concordante. 

• Relata o autor que o fato histórico não pode ser desprezado, e 
que a solução para tal problema inicial deve ser buscada de 
maneira profunda, mesmo que, para isso, seja necessário “[...] 
invalidar definitivamente a ambição de verdade inerente a todo 
pensamento”. 

• Nestes termos, o autor coloca que na relação histórica a verdade 
é equiparada a uma expressão, ou seja, é a ação comunicativa de 
dois ou mais sujeitos frente a um objeto, num dado espaço-tempo 



histórico, constituindo assim um conhecimento acerca de um ente 
da realidade concreta. 

• Quanto a isso, o autor destaca que esta expressividade do 
pensamento pode ser encara de dois modos: 

• Relativista, ou seja, considera-se somente a relação 
sujeito-objeto na estrutura vertical e, assim, o 
conhecimento expressado por este sujeito é sempre 
sua perspectiva singular em um dado momento 
histórico; logo, o conhecimento expressivo existe 
enquanto múltiplas verdades de acordo com as 
situações históricas diversas vivenciadas pelos 
sujeitos, e a verdade não representa então a 
realidade de maneira fidedigna ou adequada, pois 
se nega completamente as relações 
epistemológicas e lógicas. 

• Dialética e estrutural, ou seja, considera-se a 
estrutura vertical em sua confluência com a 
estrutura horizontal, o que torna possível eliminar o 
subjetivismo e perspectivismo radical da filosofia 
historicista, posto que o conhecimento científico 
agora expressa uma verdade de caráter objetivo, 
posto que as situações históricas possuem elas 
mesmas uma razão estrutural. 

• Porém, restaria o seguinte problema nesta adequação das 
relações epistemológica e lógica (que considera a possibilidade 
de adequação unívoca e intemporal entre o pensamento e a 
realidade) com a relação histórica, tal segue: 

• “Supondo que a análise filosófica-história nos tivesse 
revelado já todas as articulações dialéticas do processo de 
pensamento, restaria em pé um paradoxo radical. Se a 
situação teórica, em uma fase qualquer, é uma 
derivação dialética de seus antecedentes, não se 
percebe de que maneira pode esta teoria alcançar a 
verdade de adequação: a verdade surgiria de seus 
antecedentes dialéticos, sem deixar de ser expressiva; 
dependeria do passado mais que de uma confrontação 
atual com as coisas mesmas. Quando aquela 
adequação se cumpre, na relação cognoscitiva, o 
resultado tem que ser independente de qualquer 
mutação histórica, embora esta mutação seja 
estrutural ou dialética”.  

 
3. Relação dialógica 
 

• O autor coloca que a aporia entre o fato da verdade, concebida pelas 
relações epistemológica e lógica, e o fato da historicidade, enquanto 
equipara a verdade à expressão, somente se resolve quando se considera 



uma quarta relação constitutiva do conhecimento e do pensamento: a 
relação dialógica. 

• Assim, o autor começa destacando algumas premissas iniciais da sua 
argumentação, a qual desembocará na reflexão sobre expressão e 
significação enquanto elementos inter-relacionados e constituintes da razão 
humana. 
• Premissa maior: “O pensamento é logos. É logos no sentido de razão e 

também no sentido de palavra. […] Toda palavra é racional, toda razão é 
simbólica”. 

• Assim, para o autor a mente humana, em sua capacidade 
cognitiva, compreende três sub-funções mentais, ou três aspectos 
de uma mesma função mental (logos), tais sejam: a razão, o 
pensamento e o entendimento. (Anexo 3).  

• Porém, tais funções, para o autor, relacionam-se intrinsecamente 
com outro aspecto ou sub-função integrante do logos, que é a 
palavra/expressão (ou a função simbólica/expressada em uma 
linguagem). A partir disso, para o autor é invalida a opinião de 
autores ou correntes filosóficas que afirmam: “[...] os 
pensamentos podem ser expressos ou não, mas a expressão 
mesma não é parte constitutiva do pensar”. 

• Existem autores (psicólogos), porém, que chamam a atenção 
para o fato de que o pensamento é verbal, e que, em Platão 
mesmo, já residia a reflexão de que o pensamento é uma função 
ativa que deve-se entender também pelo prisma do pensamento 
racional discursivo. (Anexo 4). 

• Para o autor, o termo pensamento deveria ser designado com um 
verbo, pensar, sendo que o término deste verbo transitivo não 
seria um objeto qualquer da realidade concreta pensada pelo 
sujeito, mas sim outro sujeito, “[...] a pessoa em geral a quem se 
comunica, ou pode comunicar-se, o pensado. Sem este 
interlocutor possível, os termos em que se articula o pensamento 
careceriam de significação”. 

• Tal raciocínio significa: o pensamento, enquanto conformado por 
uma linguagem (sistemas de signos – significantes e significados) 
desenvolvida historicamente para permitir a comunicabilidade 
entre os sujeitos é, do mesmo modo, histórico-cultural. Logo, o 
pensamento enquanto partejador de significações desvela uma 
atividade que é, inerentemente, intersubjetiva, de co-autoria 
simbólica: os sujeitos necessitam co-significar para que algo seja 
inteligível e compreensível para ambos e, se o pensamento é 
conformado por estas significações, produtos da 
comunicabilidade, ele mesmo é um fato dialógico:   

 
“[...] a definição de um termo não se estabelece somente por uma relação do termo 
com o objeto significado. A significação é um fato dialógico: se o significado não é 

comum, o termo não significa. Dito de outro modo: os termos não se aplicam as 
coisas para comunicar um pensamento formado por um indivíduo isoladamente; sem 

[guri 111] Comentário: Expressão 
no pensamento do autor refere-se ao 
logos enquanto comunicabilidade, ou 
seja, enquanto faculdade da mente de 
um sujeito que se realiza por ser um 
“estar aberto” a mente de outro sujeito. 

[guri 112] Comentário: Aqui creio 
que entra a escola soviética de 
psicologia, na forma da teoria histórico-
cultural e da teoria da atividade, com 
Vygotsky, Luria, Leontiev... 



cooperação dos símbolos não pode formar-se ou articular-se pensamento algum, de 
sorte que o 'puro' pensar implica já em termos comunicativos. Todo logos é dialógico. 
E insistamos que não é necessário que a comunicação se cumpra efetivamente, como 

fenômeno social, para que pensar seja dialogar. Aparte do diálogo interior 'da alma 
consigo mesma', como disse Platão, […] a existência de um outro em geral é condição 

de possibilidade do pensamento. Pensar é exercitar o logos, e todo logos é 
expressão”. 

 
• Visando justificar tais afirmações, o autor realiza, inicialmente, uma 

reflexão do sentido que a expressividade como constituinte do 
pensamento assume no desenvolvimento histórico da filosofia e da 
ciência. 

• Na Grécia antiga, a função expressiva do logos é dissociada do 
logos enquanto noesis 

• Lógica não regula a expressão, mas o logos enquanto 
pensamento 'puro'; 

• Expressão é uma impureza, é externa ao logos enquanto 
pensamento 'puro', é subjetiva; 

• Assim, tanto na relação epistemológica quanto na lógica, o 
sujeito do conhecimento e o conhecimento em si devem 
ser depurados de qualquer interferência subjetiva, na qual 
o ruído expressivo constitui-se como fonte. A lógica, em 
especial, é a garantia de verdade enquanto relação 
depuradora do pensamento por si mesmo; logo, não visa 
ser dialógico, expressivo. O pensar 'puro' (lógico) é, 
portanto, uma ação intransitiva (não se dirige 
dialogicamente a sujeito algum). 

• Porém, o fato da historicidade põe-se como um problema para as 
relações epistemológicas e lógicas, principalmente da segunda, 
em sua possibilidade de ser uma depuradora universal e 
necessária do conhecimento enquanto episteme, do pensamento 
enquanto adequação “pura” a realidade, onde a expressividade 
não o alteraria. Pois, sem “[...] razão 'pura', como poderia haver 
verdades que fossem válidas objetivamente, universal e 
necessariamente?”. 

• Para o autor, o fator dialógico do logos não compromete 
seu aspecto racional, posto que é dois lados da mesma 
moeda, são compatíveis um com o outro.  

• “A verdade não sofre por ser expressiva, porque o 
logos, como unidade de pensamento e palavra, 
apresenta uma estrutura dupla”. 

• Assim, o autor assume a tese de que o logos “[...] implica 
sempre […] uma intenção comunicativa e um conteúdo 
significativo, seja na objetividade de uma teoria científica 
ou na subjetividade de uma confidência íntima”. 

 



• Assim, torna-se necessário distinguir entre expressão (“intenção 
comunicativa”) e significação (“conteúdo significativo”), e a sua inter-
relação na composição do logos. 

• Acerca desta necessária distinção conceitual, o autor coloca duas 
posições teóricas acerca da temática: 

1. Racionalismo e logicismo: o “[...] pensamento é puro, 
[…] e somente com esta neutralidade impessoal e 
desinteressada poderá ser legítimo e autenticamente 
científico: a verdade não é expressiva”. 

2. Vitalismo (pragmatismo) e historicismo 
(perspectivismo ou relativismo): a) o pensamento é 
produto da existência humana, é uma função vital, e a 
sua validade (verdade) deve ser avaliada considerando 
o indivíduo no seu emprenho vital para ajustar-se ao 
ambiente natural e cultural. b) O sujeito pensante não 
pode ser entendido segundo uma ideia de “sujeito em 
geral” afastado da história, mas sim enquanto sujeito 
real e concreto, que toma uma atitude (interessada) 
frente as coisas conforme o contexto espaço-temporal 
específico em que reside. Em ambas, o pensamento é 
encarado enquanto expressivo por desvelar uma 
subjetividade cambiante que caracteriza o ato de 
pensar. O conhecimento e a verdade, assim, são 
relativos para cada sujeito ou para cada época. 

• Sobre ambas, o autor relata que acerca da verdade possuem 
“meia-razão”, ou seja, estão certas somente em uma parte de 
suas formulações e, assim, não estão certas em nada, pois a “[...] 
verdade não pode disputar consigo mesma”.  

• Por um lado, “[...] o pensamento científico sempre é, tem 
sido e será pensamento puro, razão pura ou depurada”; 
Por outro, “[...] é igualmente certo que este pensamento 
não é […] acrônico. É um produto da ação humana”. 

• De momento, sobre tal aporia, o autor coloca que é importante 
não cair em tal erro: “[...] ao superar a ideia racionalista da razão 
pura com uma ideia de razão vital e histórica, [entender] esta 
vitalidade como subjetividade irredutível, e esta historicidade 
como relativismo”. 

• Nestes termos de análise, a “[...] atenção com preferência 
sobre a pessoa da qual fala, mais do que sobre o que ela 
diga. Daí uma noção de filosofia como pronunciamento ou 
confissão pessoal, com a conseguinte renúncia a admitir o 
império objetivo da realidade, a submeter-se as prescrições 
lógicas e metodológicas da objetividade e da concordância, 
que são próprias do trabalho científico”. 

 
• Assim, como realizar a superação desta aporia? Deve-se analisar 

o fato da função expressiva (comunicabilidade) do logos na sua 

[guri 113] Comentário: Dewey 
afirma que o ato de pensar “[...] é o 
esforço intencional para descobrir as 
relações específicas entre uma coisa 
que fazemos e a conseqüência que 
resulta, de modo a haver continuidade 
entre ambas”. (1959a, p. 159, grifo do 
autor). 



relação com a função significativa, produzindo assim a relação 
dialógica constitutiva do pensamento/conhecimento. 

• Premissa: “Todo o que significa expressa. Todo que 
expressa significa”. 

• Assim, visando defender a tese de que o pensamento é 
necessariamente dialógico, o autor postula que até mesmo 
nas situações mais subjetivas e expressivas o que 
sobressai-se é a característica do logos enquanto razão 
intelectual co-significativa e expressiva, enquanto 
pensamento que produz entendimento. 

• “Os interlocutores [na situação de diálogo que tem 
como objeto uma confidência íntima] se entendem. 
O grau e a qualidade do entendimento a que 
chegam no diálogo dependerá de fatores acidentais, 
ou das limitações essenciais da expressão mesma; 
mas nem um nem outro invalidam o fato de que o 
diálogo produz entendimento, em que inclusive o 
não ter entendido é suscetível de expressão, e a 
discrepância tem que sustentar-se sobre a 
concordância básica sobre aquilo que se discrepa”. 

• Assim, o pensamento enquanto razão intelectual co-
significativa e expressiva é capaz de produzir 
entendimento entre os sujeitos dialogantes, porque 
ambos os sujeitos fazem uso de um mesmo sistema 
simbólico. E, essencialmente, porque cada um dos 
termos da linguagem (sistema simbólico), ou signo 
(seja verbal, escrito, gestual) tem um significado 
mais ou menos igual para ambos os sujeitos 
dialógicos, “[...] mas suficientemente preciso para 
que o interlocutor efetue, ao escutá-lo, uma 
referência mental instantânea ao objeto significado 
por aquele que está falando. O que está falando, por 
sua vez, pensa em este mesmo objeto quando o 
designa em sua expressão”. 

• Assim, o que é entendimento: “[...] é o ato de uma 
comum referência ao mesmo objeto, promovido pelo 
emprego de uma palavra dotada de significação. A 
significação não desaparece pelo fato da palavra ser 
expressiva”. 

• Portanto, a comunicação intersubjetiva é um 
componente do logos, é o que permite os sujeitos 
em diálogo, remeter-se a conceitos, dados de 
experiência, ideias, que possuam uma significação 
comum e, assim, produzir entendimento. 

 
“O símbolo é sempre vínculo de comunidade. O que importa nesta situação de intimidade 
confidencial é captar o sentido vital do expressado; mas este sentido se capta, e somente 

[guri 114] Comentário: Aqui, 
quando for dissertar sobre o conceito 
de diálogo em Freire no seu aspecto 
epistemológico-relacional, pode-se 
utilizar a ideia de que o entendimento é 
um processo co-significativo exercido 
pelos sujeitos dialogantes, por meio da 
produção de sentido acerca de uma 
rede de conceitos (que, por sua vez, 
são uma rede de significações – 
Chauí). Assim, usar Lévy na teoria do 
hipertexto, quando relata que a 
comunicação é a produção de um 
contexto onde ambos os sujeitos em 
diálogo criam uma rede hipertextual em 
sua mente contendo conceitos diversos 
e que, para que ocorra entendimento, a 
rede de um dos sujeitos deve, em certa 
medida e grau, estar interligada com a 
rede hipertextual do interlocutor. 

[guri 115] Comentário: Novamente 
aqui, ligar com Lévy e Chauí. 



pode captar-se, mediante o entendimento de um significado. A relação vital expressiva 
implica a relação intelectual co-significativa. E significar não é outra coisa que nomear 

um objeto qualquer com um símbolo verbal [ou escrito, ou gestual] que permite reconhece-lo 
ou identificá-lo dialogicamente. O pensamento, pois, não é uma faculdade solitária ou 

privada do sujeito, senão uma função comunicativa; é a ação mesma de entender – e 
dar-se a entender -, a qual pressupõe sempre um interlocutor em geral. O entender é 

uma ação transitiva”.  
 

• Logos = pensamento+linguagem = significação (relação 
intelectual co-significativa) + expressão (relação vital 
comunicativa) 

• Expressão sem significação: incompreensão, 
invalidação da intenção comunicativa do logos. 

• Significação sem expressão: negação da “[...] 
condição prévia, sine qua non, que deve cumprir 
todo significado [: o de ser] inteligível ou 
compreensível e isto quer dizer comunicável”.  

 
• Síntese final: 

 
“Um significado ininteligível é uma contradição nos termos. Entenda-se bem que, se não 

fosse comunicável, esse significado não seria inteligível nem sequer para quem o 
empregaria sozinho, antes de formulá-lo. 

[…] 
O entendimento mesmo, pois, já é dialógico em si, ainda antes que os significados definidos 
nele se convertam em matéria ou conteúdo de uma exposição ou expressão verbal efetiva. 
Portanto, não é necessário esperar que o diálogo se produza, e analisar então a expressão, 
para comprovar nela, no meio das significações 'puras', a presença irrechaçável do homem 

concreto que as penso, com tudo o que isso implica. 
O fator expressivo se encontra já na mesma função significativa, como condição necessária 
da inteligibilidade. Não há conceitos sem palavras. Estas não se adicionam as significações 
como etiquetas a um produto já elaborado. As palavras, os símbolos em geral, formam parte 

do processo mesmo da significação ou objetivação. 
Por isso, inteligibilidade e comunicabilidade querem dizer o mesmo. Uma significação é 

inteligível quando o símbolo que a constitui é compreensível dialogicamente, ou seja, quando 
tem a virtude de fazer evidente de maneira efetiva ao outro sujeito a realidade objetiva 

nomeada pelo sujeito que pensa, e que a expõe na expressão. Por fim, a 'pura' significação, 
sem símbolo expressivo, seria puramente insignificante, ininteligível. 

Porque se romperia assim o nexo comunicativo, que é essencial ao logos? Porque se teria 
quebrado o nexo cognoscitivo entre o[s] sujeito[s] e o objeto: não existe nenhuma realidade, 

conhecida por um sujeito, que não pode ser expressada simbolicamente. 
[…] 

A primeira coisa que revelam as palavras é o fato de que toda realidade é 
compartilhada. O conhecimento é uma co-operação”. 

 
Nestes termos, o autor conclui que é “[...] esse fator expressivo, em vez de impedir a 

consecução de uma verdade, constitui mais bem a condição real necessária, ou seja 

[guri 116] Comentário: Então, a 
coerência entre pensamento e a 
realidade objetiva, expressa no 
conceito de verdade, e discutido pelo 
autor na relação com a historicidade, 
seria agora dialógica, uma espécie de 
“acordo” entre os sujeitos que co-
significam algo em comunhão? 
Verdade enquanto adequação 
pensamento-realidade seria sinônimo 
de consenso na construção de um 
contexto significativo que permita 
apreender o objeto de conhecimento? 
Como só seguinte sentido etimológico 
de verdade, do hebraico emunah? 
 
“Finalmente, quando predomina a 
emunah, considera-se que a verdade 
depende de um acordo ou de um pacto 
de confiança entre os pesquisadores, 
que definem um conjunto de 
convenções universais sobre o 
conhecimento verdadeiro e que devem 
sempre ser respeitadas por todos. A 
verdade se funda, portanto, no 
consenso e na confiança recíproca 
entre os membros de uma comunidade 
de pesquisadores e estudiosos”. 
   

[guri 117] Comentário: O autor 
ressalta novamente: “Deve-se insistir 
que o término desta ação transitiva não 
é o objeto [de conhecimento], senão 
outro sujeito. O objeto não é senão o 
meio de comunicação, aquele que a 
torna possível, ou seja o conteúdo da 
comunicação mesma. Isto permite 
(obriga, na verdade) a descartar o 
esquema tradicional da relação sujeito-
objeto, embora contrarie noções 
adquiridas e fortemente enraizadas na 
filosofia [e psicologia, igualmente]. Ao 
introduzir-se esta quarta relação 
constitutiva do pensamento, que é a 
relação dialógica, se adverte que foi 
tradicionalmente mal estabelecida a 
relação primeira, ou seja, a relação 
epistemológica do sujeito pensante 
com o objeto pensado”. 
 
Ou seja, aqui reside uma crítica 
epistemológica radical, de Nicol (e de 
Freire, por consequência da 
apropriação deste autor no “Extensão 
ou Comunicação?”) a toda visão da 
relação entre sujeito-objeto sem 
considerar a necessária presença de 
um outro sujeito no ato de 
conhecimento, para que o mesmo seja 
possível. Assim, a descrição S<->O 
torna-se inválida para esta posição, 
como estabelecida, por exemplo, na 
base conceitual de Piaget. Deve-se 
pensar, neste contexto, conforme o 
esquema: 
 
S<->O<->S 
 ... [10]

[guri 118] Comentário: Ou seja, 
daqui desprende-se uma compreensão 
de que a linguagem é um sistema de 
signos histórica e culturalmente criados 
pelos homens, em comunhão, em 
comum acordo do significados dos 
seus termos, para que os mesmos 
possam, justamente, comunicar o 
pensamento (e para que o 
pensamento, de fato, possa existir, em 
sua forma simbólica-abstrata). 



literalmente ontológica, de todo conhecimento, o mesmo na fase pré-científica e na 
científica”. 

 
 

4. A expressão não é incompatível com a verdade (ou, é agora que a cobra 
vai fuma...) 

 
• Premissa básica inicial: “A expressão não é incompatível com a verdade. 

Pelo contrário: sem expressão não há verdade”. 
• O que é verdade? 

• Não é um conceito unívoco, ou seja, com somente um significado. 
• Existem várias significações para verdade, porque existem vários 

níveis de conhecimento, e em cada um deles se realiza uma 
modalidade específica da verdade. 

• Assim, deve-se superar a ideia de que somente quem opera com 
a ciência e a filosofia está na busca pela verdade. 

• Dois erros nesta ideia: 
1. Fora da vocação científica, o homem está 

privado de verdade, e nem as busca, e, se as 
busca, não pode adquiri-la; 

2. A verdade é algo que reside em algum local 
desconhecido, e que dificilmente é acessado 
pelos homens, e, para que a acesse, o homem 
deve empreender, munido de referenciais 
precisos, uma árdua tarefa de busca que parte 
de um ponto onde nenhuma verdade reside. 

 
• A verdade referenciada pelo critério de exatidão perante o objeto 

de conhecimento se refere a ciência, enquanto nível ou 
modalidade de verdade; porém não é o único nível ou 
modalidade, posto que existem níveis mais comuns ou primários 
de verdade 

• Logo, o autor pontua que a busca pela verdade na ciência 
é empreendida a partir de uma verdade para que se 
alcance outro nível de verdade, a científica. 

• O homem é, assim, sempre um ser da verdade, definido 
por ela de maneira essencial. 

 
• Qual seria, então, o conceito que estabelece este nível essencial 

e primário da verdade, que embasa tanto os conhecimentos 
científicos quanto o senso comum? 

• “A verdade é o reconhecimento do ser. Dizemos re-
conhecimento, porque esta operação implica uma reiterada 
apreensão do mesmo objeto pelo mesmo sujeito. […] mas 
implica sobretudo uma apreensão do mesmo objeto por 
dois sujeitos diferentes. Este reconhecimento é dialógico, e 



nele consiste a decisiva evidência apodítica do ser [...]”. 
 

• Porém, tal conceito de verdade, enquanto evidência dialógica do 
ser pelos sujeitos comunicantes, comporta em fases, das quais 
duas apresentam-se como principais, e pelas quais se evidencia o 
caráter da expressividade como essencial para o estabelecimento 
da ciência enquanto conhecimento objetivo 

1. Fase pré-lógica da verdade: 
• Nesta fase não se opera entre os sujeitos 

comunicantes uma relação simbólica co-
significativa, ou seja, o logos significativo (enquanto 
criador de conceitos). 

• Neste nível elementar, é possível aos sujeitos 
interlocutores presentar um ao outro um objeto 
qualquer, ou seja, expressar a presença de um ser 
na realidade de maneira que ambos tomam 
consciência da manifestação deste enquanto algo 
que se coloca ao entendimento dos dois numa 
relação que é inerentemente co-operação, sem que, 
para isso, intervenha um processo de significação 
deste objeto. 

• Neste nível de verdade, a presentação de um 
ser pelos sujeitos dialógicos é uma indicação 
da realidade do mesmo, da sua existência 
enquanto objeto mediador da atuação 
dialógica de ambos.  

• Não necessariamente opera neste nível uma 
indicação verbal do ser (uma palavra), mas o 
próprio gesto indicativo é aqui uma 
presentação deste objeto. 

• Assim, o autor sintetiza que “[...] a simples indicação 
muda do objeto, antes da conceptualização, contém 
já uma verdade, é um germe pré-lógico da verdade 
lógica. O objeto assinalado se faz claro aos dois 
sujeitos mediante o gesto; este comum re-
conhecimento de algo real e presente é uma forma 
de possessão do ser. […] não há verdade nenhuma 
que não provenha de uma primária apreensão do 
ser […] na qual se manifesta o objeto como algo 
real, presente e claro. A verdade é a manifestação 
do ser”. 

• Por fim, o autor pontua que mesmo dentro da 
linguagem (enquanto sistemas de signos 
representativos de objetos da realidade) existem 
também classes de palavras que são meramente 
indicativas ou pré-conceituais (“[...] carecem de 
significação, no sentido de que não representam 



univocamente nenhum objeto determinado”), ou 
seja, tal como o gesto buscam somente expressar 
dialogicamente aos sujeitos a mesma evidência 
primária da presença de algo real – a mais básica e 
fundamental “verdade” (a de que algo é, ou seja, 
existe enquanto realidade objetiva).  

• Por exemplo: pronomes demonstrativos (isto, 
isso, aquilo), artigo em gênero neutro 

 
2. Fase lógica da verdade: 

• Nesta fase, passa-se da mera presentação (expressão 
indicativa) para a representação, a qual se faz patente 
graças a intermediação que um símbolo conceitual, 
substantivamente significativo, opera no re-
conhecimento dialógico do objeto pelos sujeitos 
interlocutores 

• Na representação simbólica opera, portanto, um novo 
elemento componente da relação dialógica do 
pensamento: 
• “Mas na representação simbólica tem um 

componente subjetivo que se sobressai a mera 
presentação. Pois a representação já é pensamento 
discursivo, e o símbolo com o qual significamos e 
expressamos o representado já não é uma mera 
indicação: já não diz somente que a coisa é, ou está 
presente, mas também diz o que é. Todo o conceito 
é um juízo concentrado, comprimido ou abreviado. E 
por isto, toda representação simbólica substantiva é 
onto-lógica: é um logos sobre o ser, no qual se 
manifesta a classe do ser a que pertence o 
significado […]. A palavra 'conceito' […] indica o 
término completo de uma ação de conceber. Esta é 
uma ação humana, na qual cada um põe algo de 
sua parte. O logos apresenta aqui bem claramente 
suas duas facetas complementares: a 
representação objetiva e a expressão subjetiva, o 
conteúdo significativo e a intenção comunicativa”. 

 
• Como se produz esta representação conceitual ou 

simbólica? Como a expressividade a compõem? 
• Premissa inicial básica: “A expressão se encontra na 

representação mesma”. 
• Esta perspectiva visa superar a ideia de que 

a representação simbólica é uma simples 
reprodução do objeto, “[...] como uma cópia 
da pegada que tivesse deixado impressa o 
objeto no entendimento do sujeito”. 

[Vitor Mal119] Comentário: http://w
ww.hottopos.com/geral/neutrum.htm 



• Nestes termos, o sujeito é ativo, mas 
não produtivo ou criador de 
representações conceituais por meio 
de um pensamento discursivo e 
expressivo. A sua atividade resume-se 
a ser reprodutor do objeto de 
conhecimento a nível simbólico, mas 
considerando este símbolo como uma 
palavra isolada que rotula ou nomeia 
tão somente o objeto após ele já ter 
sido conceituado em nível da “razão 
pura”. 

• Para o autor, a expressividade da razão 
enquanto pensamento discursivo se revela 
quando o símbolo verbal - a palavra falada ou 
termo utilizado para conceituar um objeto -, é 
encarado como componente intrínseco do 
próprio momento de conceitualização, ou 
seja, de descrição/classificação do objeto 
pelo pensamento. 

• E, ainda, quando se tem em mente 
que um conceito define-se na conexão 
real do objeto do conhecimento 
conceitualizada com demais objetos da 
realidade, os quais são essenciais 
para a definição dos campos de 
significação deste primeiro objeto. 

• Assim, o pensamento forma com a 
linguagem um todo orgânico e indivisível: 
no logos simbólico, um não pode 
prescindir ao outro. A representação 
conceitual é expressiva porque é uma 
operação produtora de um símbolo que 
descreve/classifica um objeto da realidade na 
sua interação complexa com outros objetos, 
sendo que este símbolo é, em sua gênese, o 
término dialógico de um co-participação de 
sujeitos interlocutores visando significar a 
realidade a sua volta, ou seja, dar um sentido 
a mesma. 

 
• Com base nestas discussões, o autor afirma que a “[...] 

expressividade primária da conceptualização radica-se, 
pois, no caráter simbólico desta operação complexa”. 
• A partir desta constatação, o autor irá discutir como 

se torna possível compreender a comunicabilidade 
da representação simbólica como fato essencial e 



necessário de toda a possibilidade de objetividade 
científica, visto que, historicamente, a 
expressividade vem sendo assimilada pela ciência e 
pela filosofia como sinônimo de subjetividade, ou 
seja, como fator produtor de “ruídos irracionais” no 
processo de pura adequação do pensamento a 
realidade para a produção de um conhecimento 
objetivo. 

• Para tanto, o autor julga necessário esclarecer, 
inicialmente, o conceito de expressividade: 

• Sob qual base se assenta o valor objetivo do 
pensamento? 

• Para alguns, a verdade se encontra no 
juízo que expressa ou formula uma 
opinião. 

• Porém, para o autor, a objetividade se 
encontra na conceptualização, não na 
opinião. A conceptualização é um 
juízo, porém que busca o logos 
necessário e essencial do ser do 
objeto, o qual não cambeia devido as 
motivações e estados de cada sujeito. 

• A conceptualização constitui-se 
através de uma operação de 
objetivação, que é uma operação 
discursiva e expressiva. 

• Discursiva porque é um re-
apresentação simbólica do 
objeto perante os sujeitos, ou 
seja, o conhecimento produzido 
se produz por diversos passos 
de aproximação com o objeto, 
intermediado por um 
determinado significado. 

• Expressiva porque é simbólica, 
e não porque manifesta 
nenhuma peculiaridade do 
sujeito. 

• Assim, o conceito já possui em si uma 
verdade, essencial e básica, porque o 
símbolo que o constitui não é resultado 
somente da relação de um sujeito com 
um objeto, senão a relação de um 
sujeito pensante e outro sujeito em 
geral 

• A verdade básica, nesta 
relação, reside, pois, na 



necessidade que este símbolo 
tem de ser inteligível para os 
sujeitos comunicantes. Se se 
com firma esta primeira e 
essencial inteligibilidade em 
comum, confirma-se a 
objetividade do pensamento dos 
sujeitos dialogantes: o conceito 
remete a algo que “é” na 
realidade. 

• “Ou seja, que a relação 
simbólica é objetivante porque é 
comunicante. A essencial e 
radical comunicabilidade do 
conceito é o expressivo nele”. 

• Sob esta verdade básica, assenta-se, 
pois, a objetividade, e toda a 
possibilidade ulterior de discrepância 
acerca dos processos descritivos ou 
classificatório do conceito, e até 
mesmo a expressão de opiniões 
pessoais. 

• Assim, mesmo uma opinião 
absurda sobre um objeto 
contém, em um nível básico e 
elementar, um fundo de 
objetividade, que é o que 
permite um sujeito em diálogo 
com quem emite tal opinião 
identificar o objeto ao qual se 
dirige tal juízo errôneo. 

• “Objetivar o objeto é identificá-
lo, ou seja, possuí-lo em 
comum”. 

• Esta identificação, por fim, só é 
possível porque o processo de 
objetivação é intrinsecamente 
simbólico, o que significa 
dialógico. 

 
“Não se tinha advertido que a expressividade radicava-se neste caráter 

essencialmente dialógica do logos, mas sim na particular subjetividade de cada 
indivíduo que faz uso do seu logos. Por isto, é a intersubjetividade, inerente a toda 

função simbólica, a que garante a objetividade, ainda antes que o sujeito possa turvá-
la, manifestando-se a si mesmo com sua doxa pessoal. A expressividade é, antes de 

tudo, comunicação. Mas o comunicado primariamente não é uma pura mensagem 
pessoal, senão um objeto. Nenhuma mensagem é inteligível se não faz evidente um 



objeto de experiência comum. Ou seja, que a expressividade é a forma de uma relação 
simbólica intersubjetiva que tem como base ou referência comum os objetos 

significados”. 
 

• Assim, o que se revela é que a expressividade é o fundamento da 
objetividade do conhecimento que se produz por uma razão 
simbólica, quer dizer, uma razão dialógica (co-participada, 
intersubjetiva) 

• É fundamento, para ciência, posto que, a “[...] eficácia 
depuradora ou corretiva do método e da lógica não 
depende de umas condições intrínsecas e formais que 
estes sistemas possuem; depende do serviço 
epistemológico a que se prestam seus formalismo. Sem 
esta apelação ao real, o formalismo é vago;”. 

• E é fundamento inclusive para as opiniões, desde que 
estas não visem tão somente garantir a pertinência com 
que sejam defendidas, através de uma omissão ou rechaço 
da realidade objetiva (que deve ser inteligível, 
comunicável), o que denota uma expressividade com fundo 
irracional, de quem visa defender uma verdade somente 
sua. 

• Portanto, toda a verdade, da simples apofánsis ao conceito, 
manifesta uma realidade compartilhada dialogicamente, ou seja, 
que todo logos é dialógico, e que um sujeito sozinho (isolado) na 
sua relação epistemológica com o objeto não pode reconstruir ou 
representar um mundo verdadeiro, posto que o mundo é comum. 

•  A expressão, enquanto intersubjetividade necessária a 
objetividade, torna-se, ainda, referencial necessário para se 
pensar a transubjetividade, ou seja, a co-operação no processo 
de significar o mundo mesmo que o objeto de conhecimento 
esteja sendo apreendido em condições históricas (espaços-
tempos) distintas. 

• É isso o que torna possível compreender como inócua 
qualquer tentativa (como a da filosofia historicista) de 
incluir a subjetividade no fator transubjetivo pela via do 
subjetivismo, ou seja, incluir os aspectos do 
condicionamento histórico do logos sem fazer referência à 
intersubjetividade.  

• Se somente é possível uma maneira pessoal do sujeito 
“ver as coisas” (ou seja, conhecer os objetos), sem co-
operação neste processo, mesmo que considere o fator 
transubjetivo, o sujeito do conhecimento somente é 
compreendido numa abordagem solipsista: “[...] o novo 
solitário crê ter recuperado um mundo [a realidade 
objetiva], mais além da sua consciência, mas não ganhou 
companhia. E se este mundo limitado é para ele somente, 
em realidade não ganhou o mundo”. 



 
• Assim, como síntese provisória destas discussões, o autor coloca: 

 
“Sem intersubjetividade não existe objetividade. A expressividade do pensamento é 

essencial; mas o essencial desta expressividade não é a modalidade subjetiva da 
relação pessoal com os objetos, com o transubjetivo, nem é a 'manifestação do eu'. O 

essencial é a intercomunicação, a relação intersubjetiva em geral, na qual consiste 
qualquer função simbólica. Em ter confundido esta expressividade essencial com a 

expressividade circunstancial de um sujeito determinado, que formula seu 
pensamento em um ato concreto de comunicação, foi o que determinou aquela falsa 

ideia da razão pura que pretendia neutralizar o sujeito, ou desumanizá-lo, como 
condição necessária do pensamento científico. 

 
[…] 

 
Podemos, pois, estabelecer como fato principal que a expressividade do pensamento 
é independente das modalidades da expressão pessoal que aparecem inclusive nas 
formas depuradas da ciência. O mesmo no nível científico que no pré-científico, o 

pensamento é em si comunicativo. A objetividade é dialógica. […] A relação simbólica 
implica a afinidades nos termos que entram nela. E ainda que dissermos que as 

palavras simbolizam as coisas, com isto não precisamos senão um aspecto da relação 
simbólica; pois nenhuma palavra tem por si afinidade ou congruência necessária com 

a coisa que ela simboliza. O sujeito tampouco é congruente com o objeto. O objeto 
não é mais do que a base real para uma operação mediadora: é um término 

intermediário, é um referencial comum para a relação entre dois términos que são 
afins e congruentes, e isto são os dois sujeitos dialogantes. Simbolizar não é dar 

nome as coisas; ou melhor dizendo, dar nomes as coisas não é senão comunicar-se 
com alguém mediantes estas coisas nomeadas. O simbólico é a comunicação, não o 

nomeamento. Sem o “outro”, em geral, a relação simbólica da palavra com a coisa não 
fica cumprida; não tem sequer sentido. Ou seja, que o símbolo é significativo porque é 

expressivo. […] 
 

[Assim, define-se o] logos como razão simbólica”. 
 

 
 

[Vitor Mal120] Comentário: Aqui o 
autor faz uma reflexão sobre o conceito 
de objetividade na ciência em que 
residem ecos da discussão, no âmbito 
da Filosofia da Ciência, das propostas 
epistemológicas de Thomas Kuhn, 
sobre o papel da subjetividade no 
desenvolvimento científico... O autor 
pontua que a ciência em si nada mais é 
do que uma “vocação” para a 
objetividade, que se assenta na 
“objetividade básica” da expressividade 
do logos, e que tenta, a partir do 
método e da lógica, retirar de seu 
processo de conhecimento os traços 
expressivos e pessoais, ou os 
“interesses individuais”. Porém, afirma, 
que é impossível eliminar por completo 
estes traços, posto que o ideal de 
neutralidade da ciência (expressado 
pelo positivismo) é um mito, e um 
sujeito-cientista, ao eleger 
determinados problemas para 
pesquisar, ou ao tentar solucioná-los 
por um determinado paradigmas, já 
está colocando no contexto do 
desenvolvimento científico questões 
que se sobressaem a uma pura 
adequação de uma “razão 
desumanizada e ascética” ao objeto do 
conhecimento... Porém, frisa o autor 
que tais considerações não autorizam 
uma interpretação subjetivista da 
ciência, posto que a objetividade 
garantir-se-ia pela expressividade 
básica do logos... Ou seja, “Nossa vida 
não determina as verdades: somente 
condiciona nossas aptidões para 
encontrá-las”. 



 
• Por fim, o autor coloca um possível último questionamento a ideia 

da expressividade como constituinte essencial do logo: não 
ficaria, assim, a verdade ainda mais comprometida? Ou seja, não 
seria nestes termos a verdade uma simples invenção dos sujeitos 
pensantes, não correspondendo em nada a uma realidade 
objetiva? 

• Para o autor, a resposta desta questão exige a explicitação 
de uma metafísica da expressão, que obrigaria, em 
primeiro lugar, a modificar a teoria do conceito em sua 
forma tradicional. 

• Nesta formulação, o conceito é uma “representação 
intelectual do objeto”, o lócus onde coagula a 
objetivação e que permite ao logos identificar e 
definir um ente da realidade. 

• Para o autor, além de representação, o conceito 
deve ser encarado como uma criação do sujeito, um 
ato subjetivo que, porém, manifesta uma realidade 
objetiva. 

• Tal realidade é objetiva porque coloca em 
evidência um mesmo objeto para dois 
sujeitos dialogantes, que o possuem em 
comum por meio do símbolo conceitual que 
pode ser, em sua essência, comunicante e 
produtor de inteligibilidade. 

• Logo, se um símbolo representa 
inteligivelmente um objeto a dois sujeitos 
interlocutores, se a intenção comunicativa da 
representação se cumpre, esta significação 
contém uma verdade básica objetiva, mesmo 
sendo a criação subjetiva de um dos sujeitos 
do processo. 

 
•  A questão é que esta representação pode variar em 

sua verdade (adequabilidade) com relação ao 
objeto, ou seja, com relação aos elementos que 
caracterizam a sua essência significativa. E esta 
variabilidade pode ter como elemento de medida as 
facetas de representação e criação que compõe o 
conceito. Assim: 

• Quanto mais o conceito signifique uma 
aproximação da evidência comum da 
representação primária, ou seja, a sua 
inteligibilidade, tanto mais a sua verdade será 
firme e objetiva. 

• Quanto mais o conceito signifique o objeto 
por meio de uma criação subjetiva, ou seja, 



quanto mais teorético e não compartilhado 
por demais sujeitos em sua significação 
essencial, tão mais instável e hipotética será 
a sua verdade. 

• Assim, para o autor, a ciência enquanto forma de 
conhecimento pode ser interpretada por este novo 
entendimento do conceito da seguinte forma: 

 
“Quanto mais a ciência é teórica, e não uma simples consignação de fatos, ela é 

literalmente mais poética; quer dizer, que suas conclusões tem valor de hipóteses, são 
produtos históricos que são necessários alterar e renovar. Por isto, a pureza da razão 

que é necessário procurar no trabalho científico, para eliminar todas as 
arbitrariedades da subjetividade, não tem que apoiar-se precisamente na doutrina da 
'razão pura', da qual se eliminariam as notas da expressividade e historicidade. Este 

mesmo trabalho depurador é uma ação humana, e parte integrante da criação teórica; 
e é expressiva, antes de mais nada, da vocação de objetividade característica do 

cientista”. 
 

• Ainda, para o autor, não se deve incorrer em outro 
erro situado no extremo da interpretação desta 
situação: colocar a primazia de uma “razão vital ou 
histórica” como contraponto a “razão pura”, no 
sentido da sua busca pela objetividade (adequação 
do logos com o objeto do conhecimento) 

• Assim, a expressividade é um fato, porém 
também a verdade (busca pela objetividade) 
também o é, e é devido justamente pela 
expressividade. Logo, toda razão é 
expressiva, histórica e vital, e isso não deve 
significar subjetivismos (perspectivismos, 
vitalismos, historicismos) ou objetivismos 
(materialismo mecanicista) 

• Somente tal contexto implicou em 
subjetivismos ou objetivismos quando se 
desassociou no logos seus componentes 
genéticos: a representação (conteúdo 
significativo) e expressão (intenção 
comunicativa) 

• De onde vem a falsa noção de verdade 
enquanto ato de afirmação (um juízo 
sobre um objeto), o qual deveria ser 
avaliado em sua objetividade ou 
subjetividade. 

• Antes de um ato de afirmação, a 
verdade objetiva básica é um ato de 
presentação do objeto, ou seja, 
consiste verdadeira toda a proposição 



simbólica que resulta inteligível para 
dois sujeitos em comunicação um 
determinado objeto da realidade. 

• Toda possível concordância ou 
discrepância, toda possível dúvida ou 
correção sobre o que é o objeto, vem 
depois é se estabelece nesta verdade 
primária: o objeto “é”, e “é” porque é 
comunicável simbolicamente entre dois 
sujeitos. 

 
• Concluindo, o autor coloca que a última dificuldade 

residente na afirmação da expressividade essencial 
do logos e da possibilidade de objetividade do 
pensamento tange a como um símbolo pode 
representar ou presentificar os objetos reais em 
geral 

• Assim, resume o autor que a função 
objetivadora do logos não pode residir numa 
subjetividade (sujeito) isolada, a qual não 
pode explicar a relação entre símbolo e 
objeto na composição da compreensibilidade 
ou inteligibilidade. 

• Somente se se considera a relação dialógica 
do pensamento, ou seja, a sua inerente 
intersubjetividade ou comum participação dos 
sujeitos no ato de conhecer o mundo, torna-
se possível inferir a verdade básica da 
realidade do ser, trazida consigo pelo símbolo 
conceitual. 

• Logo, objetivar (transformar algo subjetivo – 
um conceito – em algo com relação intrínseca 
a um ente objetivo) transcende a esfera 
individual, posto que é uma co-operação. A 
verdade (em seu nível mais elementar) é 
objetiva porque é intersubjetiva, ou seja, 
porque o logos é simbólico, o que significa 
“criador de inteligibilidade”. 

• Nestes termos, o logos do ser humano torna 
possível uma comunidade da verdade, não 
porque dois ou mais sujeitos entram em consenso 
acerca de alguns aspectos de suas opiniões, mas 
porque os seres humanos são animais racionais 
simbólicos, e isso significa: co-participação na 
apreensão ou possessão do ser mediante o logos, 
que é pensamento-linguagem (representação-
expressão, conceito-símbolo, conteúdo significativo-

[Vitor Mal121] Comentário: Isto 
responde minha pergunta sobre o 
conceito de verdade como emunah que 
emergiria da proposta epistemológica 
de Nicol??? 
 
Não sei, preciso pensar melhor sobre... 



intenção comunicativa, etc.) 
• Por fim, a prova básica da verdade (a que 

permite retirar qualquer caráter subjetivista da 
noção de expressividade necessária do 
logos) é a verificação (fazer verdade): “[...] a 
verdade é um fazer concordante, e a primeira 
prova a que ela se submete, a decisiva, é a 
da sua mesma produção, a da sua efetiva 
comunicabilidade”. 

 
 “Cabe dizer que a verdade é tanto mais poética quanto mais rigorosa ou científica. 

Certamente, este 'poeta da verdade' que é o sujeito humano ultrapassa muitas vezes a 
fronteira que demarca o equilíbrio entre a representação objetiva e a manifestação 

pessoal; pois esta fronteira pode estabelecer-se bem delimitada conceitualmente, mas 
na vida real é indecisa, e a manter, embora com inseguridades, requer vigilância 
constante e cuidadosa: a guia racional do caminho, ou seja, a metodologia. Não 
somente é poética [ou seja, criadora de hipóteses, teorias, fatos, objetos, etc.] a 

poesia, ou a fantasia irreal, ou a arbitrariedade insolidária do indivíduo. Mas a ciência 
não é poesia porque seja subjetiva, como estas outras formas de expressão, senão 
porque é objetivadora: porque é uma criação na modalidade da estrita expressão 

representativa”. 
 

 
5. Últimas dúvidas respondidas? 
 

• A comunidade da verdade está implicada mesmo no ato “solitário” de um 
sujeito pensar o real; ela não depende da concordância de outros sujeitos 
com um sujeito pensante acerca das suas opiniões; a discrepância de 
opiniões não a invalida. Tudo isso, porque esta comunidade sustenta-se na 
evidência primaria da objetividade de um objeto da realidade mediante o 
caráter expressivo de um símbolo que faz presente, ante dois sujeitos, um 
mesmo ente, que o miram em co-operação 

• A partir deste primeiro nível da verdade, o conceito se define como forma 
mais depurada e precisa de representação da realidade objetiva: assim, o 
processo de conceituar é discursivo e, de tal modo, não garante de antemão 
a “verdade conceitual”, posto que esta se adquire justamente na correção 
de possíveis erros na significação do conceito. Porém, sempre apelando 
aquele nível básico da verdade, que nada mais é do que apelar a realidade 
em si, de maneira intersubjetiva. 
• O conceito, enquanto representação da realidade, se acura ao passo em 

que faz um movimento de ida e volta constante a realidade, onde verifica 
a sua adequação ou não aos fatos objetivos que desta se desvelam 

• A ciência, na sua diferenciação da opinião, recorre a esta mesma 
fórmula, ou seja, verifica constantemente a explicações dos fatos através 
dos conceitos para melhor adequar o pensamento a realidade, 
afastando-se assim da doxa.  

• Este é, segundo o autor, o fundamento mais seguro que a ciência 



(no sentido de ciências particulares, especialmente as da 
natureza, como a física, biologia, química, etc.) possui para aferir 
a verdade a seus conhecimentos 

 
• Assim, o autor coloca que o conhecimento, seja ele científico (tanto na 

filosofia quanto nas ciências particulares), seja ele no nível da doxa, revela-
se o seu nível mais básico enquanto uma estrutura triangular: sujeito – 
objeto – sujeito. 
• A comunidade do conhecer e do pensar mantém-se, portanto, com base 

na dialética entre intersubjetividade-objetividade. 
• É, por um lado, uma prévia “submissão” de ambos os sujeitos 

interlocutores ao objeto de conhecimento. 
• E, de outro, é intersubjetiva posto que o ato de verificação (fazer 

verdade) é um ato de criação e de concordância, onde a verdade 
da representação torna-se passível de ser analisada 
continuamente em seu conteúdo significativo, justamente porque 
ocorre uma submissão básica a um mesmo objeto de atenção dos 
dois sujeitos de conhecimento, interlocutores entre si 

• Assim, a “comunidade da verdade depende da comunidade do 
ser. A diversidade das subjetividades não dissolve a unidade do 
real”. 

 
• A partir destas considerações, o autor vai discorrer inicialmente acerca dos 

níveis de verdade dos conhecimentos, ou seja, das diferenças entre opinião, 
ciência e filosofia (considerando a diferença entre ciência filosófica e 
ciências positivas). 
• Opinião: 

• A opinião é um modo inicial de conhecer a realidade, que se 
assenta mais no aspecto da ação produtora da representação 
objetiva. Sem deixar de ser apofanse, ou seja, comunicabilidade 
básica sobre o que se opina, a opinião é, porém, mais poética. 

• O sujeito na opinião tem uma posição de primeiro plano com 
relação ao objeto, pois a opinião expressa justamente uma 
posição que ele toma na apreensão inicial do objeto. 

• Por fim, neste gênero de comunicação ou gênero de 
conhecimento “[...] a representação objetiva serve tão somente de 
base para uma relação dialógica na qual cada um dos 
interlocutores se ex-põe a si mesmos ao pro-por sua opinião”. 

• Ao expor uma opinião, o sujeito tem que responder sobre o 
caráter da sua adequação as coisas expostas, ou seja, o objeto 
sobre o qual se opina; não pode desprender-se delas. Assim, o 
“logos” da doxa é, ao mesmo tempo, um representante pessoal e 
uma representação da realidade.  

• Por ter este nível de ser um representante do sujeito 
acerca das suas afirmações sobre a realidade, ou seja, 
como ele “apreende” o objeto de conhecimento nos seus 

[Vitor Mal122] Comentário: Outro 
debate bem caro a Filosofia da Ciência: 
o fator empírico como meio principal (e, 
em algumas visões das ciências, como 
único) de verificação do nível de 
objetividade de uma verdade... 
 
Aqui entra questões que perpassam o 
pensamento de Popper, Kuhn, Lakatos, 
etc. 

[Vitor Mal123] Comentário: Aqui é 
possível entender esta afirmação como 
decorrente de uma visão embasada no 
realismo filosófico? Ou seja, na 
existência de uma realidade objetiva 
independente do sujeito, com uma 
razão própria de funcionamento, que os 
sujeitos são capazes de conhecer em 
comunhão por possuírem uma razão 
simbólica? 



mais diversos estados de percepção, a opinião é mutável, 
inconstante por natureza. 

• Porque o sujeito na opinião tem predominância no processo de 
conhecimento? 

• Segundo o autor, “[...] porque as coisas mesmas que ele 
conhece primariamente impedem o homem de limitar-se a 
refleti-las”. Ou seja, as suas opiniões anteriormente 
concebidas, sedimentam-se em um rede de posturas suas 
frente a realidade na forma de conhecimento de senso 
comum. Ao passo em que o sujeito necessita dar uma 
explicação a um objeto de conhecimento novo, sua postura 
inicial em nível de opinião não é refletir sobre este ente 
para buscar o seu logos constitutivo, por meio da 
representação conceitual do mesmo, mas sim integrá-lo ao 
seu sistema prévio de conhecimento de senso comum. 

• Como se passa do conhecimento enquanto verificação da simples 
presença do objeto para uma verdade da opinião? 

• O conhecimento primário (da simples presença das coisas) 
já é uma ação, e é, ainda, um “convite” ao sujeito 
(enquanto “ser curioso”, ontologicamente constituído para 
ser mais, diria Freire) para passar a uma segunda fase de 
conhecimento do objeto, mais elevada e onde se 
processam respostas sobre certas perguntas vitais ao 
sujeito no seu confronto com o objeto: como?, o que?, 
porque?, para que? 

• Este segunda fase é justamente a opinião, e com ela 
tentamos explicar as coisas previamente conhecidas, 
identificadas e representadas. 

• Porém, sendo grande o nível de “poesia” da opinião, enquanto 
representante do sujeito, dos seus juízos pessoais sobre um 
objeto, da sua criação pessoal, a opinião mesmo é somente um 
passo para remeter-se a outro nível de conhecimento superior, no 
que tange a sua verdade objetiva: a ciência. 

• Condição prévia para esta passagem: a busca de dar as 
verdades em geral uma mesma firmeza ontológica que tem 
as coisas-em-si, ou seja, colocar o logos em 
correspondência com o ontos, passa justamente pela 
adequação da comunidade do pensar à comunidade do 
ser. Para isso, o caminho é a possessão compartilhada do 
ser que busque elevar o nível de verdade da representação 
e retirar o caráter de criação pessoal da mesma. 

• Ciência: 
• É uma forma de conhecer a realidade resultante da intenção do 

homem de instaurar uma comunidade racional do conhecimento, 
buscando consolidar efetivamente um nível de verdade pelo seu 
caráter necessário e universal, e isso quer dizer, por sua vez, 
compartilhado. 



• Para isso, a intersubjetividade no processo de criação conceitual 
representativa deveria agora apelas as coisas mesmas, ou seja, o 
objeto de conhecimento volta a ganhar um lugar essencial no 
processo de conhecer, porque somente assim torna-se possível 
aferir a verdade ou o erro de uma opinião 

• Assim, a “[...] eliminação de tudo o que implica o subjetivismo e o 
personalismo naturais ou espontâneos dos homens […] é que 
constitui para sempre a distinção entre doxa e a episteme […]. A 
ciência se propõe dar a suas opiniões uma estrutura em que se 
restabeleça o máximo possível a primazia hierárquica da 
apofanse [ou seja, a re-presentação simbólica do objeto] sobre a 
poiésis [ou seja, a ação de criação do sujeito nesta re-
presentação]”. 

• A verdade deve ser, assim, apofántica ou apodítica; ou 
seja, deve mostrar o ser e representá-lo como é, e não 
somente como o sujeito o percebe. 

• Por fim, do caráter concordante do pensamento objetivo, o autor 
desvela um aspecto ético do conhecimento científico, enquanto 
possibilita uma conciliação entre os sujeitos da comunidade do 
conhecimento, pela superação da in-solidariedade da “minha 
opinião” 

• Assim, o aspecto ético é essencial a vocação científica, e, 
deste modo, a episteme (conhecimento científico) não 
pode relacionar-se com o pólemos (a polémica), posto que 
sobre a verdade enquanto adequação do pensamento 
intersubjetivo ao objeto não se pode disputar (no sentido 
de tentar fazer valer uma percepção pessoal do objeto). 

• Disputar é assim, segundo o autor, infringir a conduta base 
da ciência, seu ethos, regressando ao nível da opinião 

• Filosofia (enquanto “doxa sapiente” e “episteme filosófica”) 
• O autor discute neste ponto a diferenciação da filosofia enquanto 

episteme filosófica e doxa sapiente, visando explicar a 
especificidade da primeira sobre a segunda, bem como as 
opiniões errôneas sobre esta diferença formuladas tanto pelos 
homens “das ciências particulares” quanto os “leigos” 

• Philosophia enquanto “doxa sapiente”: 
• Nestes termos a filosofia é encarada como uma 

modalidade de opinião, a qual não é nem científica 
(ou seja, que se apoia na representação conceitual 
objetiva) nem vulgar (ou seja, a doxa enquanto 
criação pessoal frente a realidade) 

• Tal compreensão assim encara a filosofia:  
• É uma opinião derivada da tomada de 

posição do sujeito frente a realidade que o 
instiga a conhecê-la, pelo sujeito manter uma 
relação vital com a mesma (o ser humano é 



um ser vitalmente empenhado com a 
realidade, posto que precisa apreendê-la e 
modificá-la constantemente para produzir sua 
existência humana) 

• É uma “opinião sapiente” que se difere da 
doxa vulgar porque é meditada, porque é 
produzida por uma “arte de sutileza”, de 
prudência e sensatez, de imparcialidade e 
justiça, que a torna mais razoável que a doxa 
vulgar e, assim, confere a esta sapiência uma 
característica de exemplo a ser seguido por 
outros indivíduos de uma mesma comunidade 
de pensamento. 

• É uma opinião sapiente derivada de uma 
relação vital do(s) indivíduo(s) com as coisas, 
mas não é método rigoroso e lógico, não é 
episteme (no sentido de conhecimento 
objetivo da realidade) 

• Para o autor, tal sapiência sobre uma questão vital 
qualquer que envolva objetos de conhecimento pode 
integrar-se internamente e externamente com 
demais opiniões “prudentes e meditadas”, formando 
“teorias” que abarcam um tecido complexo destas 
opiniões. 

• O grande perigo consiste, então, em 
considerar estas teorias enquanto expressões 
de uma episteme filosófica, ou seja, 
apagando totalmente a possibilidade de 
conhecimento objetivo da realidade pela 
filosofia, tal como aferem os homens das 
ciências particulares, descaracterizando 
assim a estrutura do conhecimento científico 
que reside na filosofia (e que, aliás, iniciou-se 
com ela), e o qual estas ciências particulares 
compartilham com ela em um sentido básico 
essencial. 

• Philosophia enquanto “episteme filosófica”: 
• Assim, o autor coloca que a diferença da estrutura 

do conhecimento da teoria não científica (“doxa 
sapiente”) para o conhecimento da teoria científica 
(tanto da “episteme filosófica” quanto das “ciências 
particulares”) é que:  

• A primeira busca a sapiência na apofanse, na 
expressão de uma representação conceitual 
objetiva da realidade: busca, pois, a verdade 
enquanto desvelamento da essência 
universal e necessária do objeto do 



conhecimento, nas suas relações com os 
outros entes da realidade, seja pela 
verificação empírica (ciência particular) ou 
fenomenológica, dialética, etc. (episteme 
filosófica). 

• Já a segunda, busca a sapiência apoiando-se 
em um critério vital e moral da verdade, ou 
seja, passível de ser verificada não pela via 
comprovação de fatos empíricos, por 
exemplo, mas pela eficácia da sua 
exemplaridade e pela persistência desta 
numa tradição de cultura de uma dada 
comunidade, buscando dar coesão a mesma 

• Logo, a prova de verdade desta não é 
de caráter teorético, ou seja, a análise 
da coerência lógica interna e externa 
da sapiência, mas sim de caráter 
pragmático, prático. 

• Porém, diferente do caráter utilitarista 
de verdade que as ciências 
particulares têm empregado, 
principalmente, aos seus 
desenvolvimentos técnicos, a verdade 
de práxis da doxa sapiente apoia-se 
em outros referenciais éticos: os que 
provêm da busca por normas de 
conduta aliadas à tradição cultural da 
comunidade e que não são avaliados 
pelo viés consequencialista imediato 
do utilitarismo. 

• Assim, desta confusão entre estas “modalidades” de 
philosophia (sapiência), o autor extrai dois erros 
fundamentais: 
1. Ignorar uma identidade básica da estrutura do 

conhecimento científico, seja na forma da filosofia ou 
das ciências particulares 

2. Desprezar o valor da sapiência não científica, posto que 
a episteme tanto filosófica quanto das ciências 
particulares necessitam desta sapiência-base, porém 
elevadas a uma estrutura de conhecimento científico. 
• Para o autor, a busca pela afirmação desta sophia 

científica se faz necessária justamente no contexto 
da sociedade tecnológica contemporânea, onde as 
ciências particulares, através de seus feitos 
técnicos, apoiam-se sobretudo no caráter 
pragmático e utilitarista que os seus conhecimentos-
verdades produzem. 



• Tal forma de conhecer não implica uma busca 
desinteressada pela compreensão da realidade, e, 
por meio dela, questionamentos que visam prover 
apoios éticos e vitais as ações humanas não podem 
ser desveladas.  

• Portanto, são necessárias e importantes ainda 
reflexões no nível de sophia filosófica, para que o 
homem contemporâneo consiga superar a razão 
instrumental que parece guiar as sociedades 
capitalistas avançadas atuais 

 
• Por fim, o autor busca demonstrar teoricamente a identidade da estrutura 

interna do conhecimento científico (episteme), tanto na filosofia quanto nas 
ciências particulares. 

 

 
• Evidência apofântica primária: 

• A ciência “[...] não parte, pois, de uma situação de vazio de 
conhecimento […]. As coisas estão dadas, ou seja, são dados 
para a ciência; […] Quer dizer que a ciência não vai à busca do 
ser: somente pode partir de sua evidência”. 

• “Assombro” perante a “obscuridade do ser” 
• “A ciência é uma 'segunda vista' que se põe sobre [as coisas] 

quando produz assombro comprovar que a claridade da sua 
simples presença envolve uma obscuridade. Esta é uma mirada 
interrogante, a partir da qual se organiza uma observação 



metódica. Assim trata a ciência de reduzir o mistério a um 
problema racional”. 

• Observação metódica (Dados): 
• Neste nível “[...] a ciência coleta e critica os fatos da experiência 

comum, e busca outros, desenvolvendo uma tarefa que não 
termina e nem terminará jamais. É uma tarefa de re-coleção e de 
correção incessante; […] [Tal observação] corresponde a um nível 
que para a ciência é mais rudimentar e elementar, o da atividade 
proletária de transporte de materiais”. 

• Leis: 
• “A aristocracia científica, […], a atividade construtiva, começa no 

terceiro nível da pirâmide […]. A busca de dados, o exame das 
coisas e de suas relações, foi guiada somente pelo afã de 
averiguar as leis internas destas coisas e essas relações, as 
uniformidades e as regularidades funcionais. As leis são também 
fatos comprovados, […] mas essa comprovação não se atem a 
presença da coisa, que é o objeto de experiência comum, senão a 
sua própria razão. Esta razão da coisa mesma tem de ser 
investigada metodicamente […]”. 

• Teoria: 
• A “[...] lei permite agrupar ou integrar um número ou campo 

definido de fatos soltos; mas, por sua vez, dentro de uma mesma 
ciência, as leis soltem requerem igualmente integração. Este 
agrupamento coerente das leis, esta síntese, é o que se chama 
de teoria, e é a culminação sistemática da pirâmide de toda 
ciência”. 

• Intercomunicação dos níveis da estrutura do conhecimento científico: 
• Os níveis do trabalho científico “[...] não correspondem 

literalmente a uma subdivisão gremial dos cientistas, a uma 
classificação em departamentos isolados. […] os próprios níveis 
não estão separados uns dos outros pela barreira de suas 
caracterizações respectivas, senão que estão intercomunicados. 
A mera coleta de dados […] deve efetuar-se […] obedecendo a 
uma intenção de pesquisa mais ou menos definida. Quando se 
chega a formular uma lei, esta deve ser comprovada, e a 
verificação experimental, ou de outro tipo, obriga a regressar ao 
nível primário dos dados, do qual se partiu. Inclusive é necessário 
regressar aos fatos desde o ápice da pirâmide, ou seja, o nível 
superior da ciência, em que se encontram as teorias”. 

 
• A partir desta compreensão da estrutura do conhecimento científico, o autor 

busca explicar o fato da historicidade da ciência. 
• Premissas básicas: quanto mais se ascende aos níveis da estrutura do 

conhecimento científico, tanto mais aumenta o fator criativo do processo 
conceitual, ou seja, é mais poético e histórico, sem com que isso 
diminua o fator representacional. 



• “Sempre foi acreditado que as grandes verdades, no sentido de 
mais seguras ou definitivas, eram as verdades culminantes da 
teoria. Pelo contrário, é evidente que as culminantes são as mais 
precárias, enquanto que as mais seguras são as elementares, as 
modestas verdade de fato. Mas estas são as mais seguras 
justamente porque são as menos significativas. Elas não 
significam outra coisa senão um aperfeiçoamento da observação 
comum pré-científica; mas não constituem propriamente ciência: 
não são senão o material que emprega a ciência para a sua 
construção. A ciência é construção, e inicia propriamente no nível 
das leis”. 

• Portanto, tanto a lei, comparada aos fatos (dados), quanto a teoria 
comparada a lei, é mais poética do que apofântica, posto que obrigam a 
discorrer (razão discursiva) sobre o objeto de conhecimento, e isso 
envolve criação significativa. Assim, as leis e teorias enquanto obras 
criativas do logos humanos estão submetidas a variações históricas, 
posto que a verdade da lei e da teoria é verdadeira e histórica de uma só 
vez: histórica como criação, verdadeira como representação objetiva. 

• “Com isso fica confirmado que, quanto mais rigorosa e 
elevadamente científica seja uma verdade, tanto mais precária 
será também, porque será inevitavelmente mais 'poética' que 
apofântica, mais obra do pensamento ativo do que representação 
quase passiva dos fatos puros”. 

 
• Por fim, o autor faz ainda uma distinção entre o caráter “poético” da ciência 

enquanto episteme filosófica metafísica (mais notadamente, sobre o 
esquema metodológico da fenomenologia) e enquanto ciência particular 
(mais notadamente a física, a qual embasa fortemente suas verdades na 
evidência empírica fatual dos objetos de conhecimentos estudados) 
• Para o autor, o fator poético é mais notável na teoria física do que na 

teoria metafísica. 
• A exigência do método fenomenológico não permite, segundo o 

autor, aventurar-se em processos criativos tão livres como os 
passíveis de serem desvelados na histórica da física.  

• Na física ocorreram diversos casos onde teorias foram 
criadas sem confirmação empírica fatual, ou, ainda, mesmo 
tendo estas confirmações, foram criadas sem a produção 
de sínteses de leis já estabelecidas, mas sim como 
hipóteses antecipadoras que postulam verificações futuras. 

• Já na filosofia, o autor coloca que a criação de hipóteses 
teóricas a espera de fatos não conhecidos que visem 
confirmá-las ou a descartá-las não é um procedimento 
permitido, posto que o seu critério metodológico de busca 
da verdade parte da capacidade interpretativa ou de 
integração sistemática que a filosofia postula aos fatos já 
conhecidos. 

• Para o autor, as teorias metafísicas da fenomenologia parecem 



mais poéticas do que as teorias físicas porque a primeira é 
expressa (ou formulada em seus conceitos) a partir de um 
sistema simbólico ordinário, ou seja, a linguagem comum, 
enquanto que a física apoia-se na aparente “verdade objetiva” 
garantida pelo caráter intrinsecamente lógico do sistema 
simbólico matemático. 

• Por utilizar a linguagem simples, o filósofo é quase forçado, 
no processo de imprimir rigorosidade conceitual a termos 
ordinários, a dar maior amplitude expressiva a suas teorias, 
por onde se exprime mais seu estilo, enquanto participação 
criativa do pensador, se comparada às expressões 
matemáticas do físico teórico. 

• Porém, isso não o habilita, assim como os físicos teóricos, 
a criar teorias que não partam da estrita análise de fatos já 
conhecidos, ou da sistematização de leis já estabelecidas. 

 
6. Considerações finais 

 
• Após retomar resumidamente a tese central que perpassa os itens do 

capítulo trabalhado, tal seja, a da inerente expressividade do logos 
enquanto razão simbólica/dialógica, e as consequências que tal 
constatação impelem ao problema da verdade e da historicidade do 
pensamento/conhecimento científico, o autor coloca, nos presentes 
termos abaixo transcritos, a necessidade de se pensar a renovação da 
ciência da ciência, ou seja, de uma metafísica, resolvendo tal questão na 
hipótese de uma metafísica da expressão que contenha nela, 
inerentemente interligadas, uma ontologia e uma epistemologia das 
formas de conhecimento do homem, a qual deve ser crítica e histórica 
ao mesmo tempo. Assim, segue-se o texto: 

 
“Tem que haver, portanto, uma ciência da ciência, agora como anteriormente, ou mais ainda. 

Tradicionalmente se chamou teoria do conhecimento, e como tal era e é uma parte da 
metafísica. De maneira básica, a epistemologia planteava a questão da possibilidade e 

legitimidade de uma ciência em geral, nos termos da relação cognoscitiva entre o sujeito e o 
objeto. Esta relação estava situada fora do tempo histórico. Se considerava que a eventual 
validez de um conhecimento devia ser completamente independente de qualquer mutação 

histórica. Com o despertar da consciência histórica, não somente ficou comprometida aquela 
validez; ainda, o exame da nova situação problemática que havia sido criada convidava a 
descartar a metafísica: esta parecia estar indissoluvelmente, constitutivamente vinculada a 

uma modalidade a-histórica da epistemologia. Como 'teoria da ciência', a metafísica mesma 
estava em crise. Embora já tivesse descartado a ontologia, como a metafísica de Kant, era 
inclusive esta forma de epistemologia 'pura' a que tinha fracassado: o sujeito transcendental 

teria que ser substituído pelo sujeito histórico, que é o homem real. 
Se não se limitava a ser uma simples metodologia de alguma ciência particular, a filosofia 

teria que centrar suas investigações naquele sujeito histórico, real e concreto. Assim ocorreu, 
efetivamente; mas essa concentração pode interpretar-se como uma retração, como uma 
evasão ante ao problema teórico originário, que era o problema dos princípios da ciência e 



do conhecimento geral. Têm proliferado desta maneira estudos antropológicos; mas, embora 
sejam legítimos, é falsa a impressão que tem produzido de que a filosofia se fortificava na 

antropologia como um último reduto, ante ao avanço das ciências. Paradoxalmente, a 
intensificação do interesse pelo humano fez com que fosse esquecido que no estudo do 
homem podia e devia encontrar-se a chave para resolver a questão das condições de 

possibilidade e legitimidade de toda ciência. 
Em todo caso, as novas formas de antropologia eram novamente metafísicas, e isto já 
representava um ganho. Não se percebe, com efeito, de que maneira podia a filosofia, 

depois dos historicismos, considerar o homem como sujeito real, sem regressar a metafísica, 
quer dizer, sem desenvolver uma ontologia do humano. Faltava somente que nesta ontologia 

se integrasse a nova epistemologia; a qual teria quer ser ontologia do conhecimento: 
ontologia do homem enquanto ser do conhecimento e produtor histórico da ciência.  

Ontologia e epistemologia apareciam, pois, tão vinculadas agora como antes; por fim, a crise 
tem servido, depois do episódio kantiano, para revelar mais claramente ainda aquela 
vinculação. O retorno a metafísica era inevitável para superar a crise; ou seja, que o 

problema geral da crise somente podia resolver-se mediante uma renovação da metafísica 
que permitisse, a ela, superar a sua própria crise. A nova epistemologia tem de partir da 

evidência de que o fato da ciência é um fato histórico. Isto é o dado: a massa dos fenômenos 
históricos constituída pelas diversas ciências em sua evolução. Estes fenômenos têm de ser, 
eles mesmos, submetidos a tratamento científico, e isto quer dizer agora tratamento crítico-

histórico, não somente crítico. Como a história da ciência também é uma ordem, igual a 
qualquer outra realidade, o programa de trabalho desta ciência da ciência estabelece a 

necessidade de investigar a estrutura interna daquela ordem, as leis que regulam 
unitariamente a formação e evolução dos diversos sistemas simbólicos que são as ciências 

particulares. 
Mas a epistemologia crítico-histórica tem que ser, além disso, ontológica. A ciência é 
histórica porque é criação humana. Sendo assim, qual é a condição onto-lógica de 

possibilidade deste ato de conhecimento? A análise, em cujo término podemos encontrar 
uma resposta a esta pergunta, deve recair primordialmente sobre o sujeito 'verificador' ou 
fazedor de verdades, sobre o artífice ou criador de ciência. A ciência é parte da vocação 
humana, é uma potência ontológica que o homem realiza ou atualiza em sua existência 
histórica. Mas isto quer dizer que o homem é histórico em seu ser mesmo. E, portanto, a 
análise ontológica e existencial tem de ser, reciprocamente, uma análise histórica. Não 

somente a epistemologia: tampouco a ontologia pode fazer-se 'fora do tempo'. 
Que isto obriga a um reajuste profundo no quadro da metafísica tradicional, é manifesto. 

Agora bem: se a nova metafísica pode chamar-se legitimamente de metafísica da expressão, 
não é tão somente porque nela se trata de constituir uma ontologia do homem como 'ser da 
expressão'; senão, ainda, porque a expressão não pode mais ser considerada, como desde 
a Grécia se têm considerado, um fenômeno humano independente do conhecimento e do 

pensamento. Pelo contrário, a análise fenomenológica tem revelado que a expressão é um 
constitutivo, um fator essencial em todo o ato de conhecimento que renda evidências 

apodíticas, e em todo o tipo ou nível de pensamento, por mais depurado que seja 
formalmente. Uma metafísica da expressão é uma teoria fenomenológica da razão: é uma 

metafísica da razão simbólica ou dialógica, e assume, para tanto, a missão de revelar quais 
são os princípios universais e comuns da ciência”.  

Algumas questões que ficaram em aberto sobre o debate: 

 

[Vitor Mal124] Comentário: A 
ontologia do homem não é tema da 
presente obra, ainda que não seja 
assunto aparte, nem pode 
sistematicamente separar-se do tema 
dos princípios. O homem se define 
como ser da expressão: este é um 
caráter constitutivo de sua estrutura, e 
ainda é a fonte de onde procede toda 
possível análise fenomenológica desta 
estrutura. Não é expressivo porque cria 
e emprega sistemas simbólicos de 
expressão, senão porque ele mesmo é 
simbólico, no sentido grego da palavra. 
É um ser cuja insuficiência ontológica 
se compensa na ação mediante as 
vinculações que a relação dialógica 
estabelece entre ele e sem 
complemento ontológico, que é o tu em 
geral. Assim, o caráter simbólico deste 
ser é a condição vinculatória de 
qualquer símbolo. A historicidade das 
formas simbólicas é consequência da 
forma histórica que toma a 
temporalidade no ser que as cria. Esta 
forma é reveladora de um princípio 
dinâmico interno no ser que tem de 
atuar, ou seja expressar, para ser o que 
ele é: para completar (com o outro) a 
deficiência originária de seu ser. 
Expressar para ser, é o que constitui a 
vocação humana. […] O problema da 
ciência em geral não pode ser 
abordado como um problema 
puramente epistemológico, senão 
dentro do marco definido pela análise 
sistemática do “ser da verdade”, o ser 
da expressão. 



 
ANEXOS 

 
Anexo 1 - O que é razão (pensamento) discursiva e intuitiva? 

 
 
A Filosofia distingue duas grandes modalidades da atividade racional, realizadas pela razão 
subjetiva ou pelo sujeito do conhecimento: a intuição (ou razão intuitiva) e o raciocínio (ou 
razão discursiva).  
 
A atividade racional discursiva, como a própria palavra indica, discorre, percorre uma realidade 
ou um objeto para chegar a conhecê-lo, isto é, realiza vários atos de conhecimento até 
conseguir captá-lo. A razão discursiva ou o pensamento discursivo chega ao objeto passando 
por etapas sucessivas de conhecimento, realizando esforços sucessivos de aproximação para 
chegar ao conceito ou à definição do objeto.  
 
A razão intuitiva ou intuição, ao contrário, consiste num único ato do espírito, que, de uma só 
vez, capta por inteiro e completamente o objeto. Em latim, intuitos significa: ver. A intuição é 
uma visão direta e imediata do objeto do conhecimento, um contato direto e imediato com ele, 
sem necessidade de provas ou demonstrações para saber o que conhece.  
 
[…] 
 
A razão intuitiva pode ser de dois tipos: intuição sensível ou empírica e intuição intelectual.  
 
[…] 
 
A intuição empírica é o conhecimento direto e imediato das qualidades sensíveis do objeto 
externo: cores, sabores, odores, paladares, texturas, dimensões, distâncias. É também o 
conhecimento direto e imediato de estados internos ou mentais: lembranças, desejos, 
sentimentos, imagens. A intuição sensível ou empírica é psicológica, isto é, refere-se aos 
estados do sujeito do conhecimento enquanto um ser corporal e psíquico individual - 
sensações, lembranças, imagens, sentimentos, desejos e percepções são exclusivamente 
pessoais.  
 
[…] 
 
A intuição intelectual difere da sensível justamente por sua universalidade e necessidade. 
Quando penso: “Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo”, sei, sem necessidade 
de provas ou demonstrações, que isto é verdade.  
 
[…] 
 
A intuição intelectual é o conhecimento direto e imediato dos princípios da razão (identidade, 
contradição, terceiro excluído, razão suficiente), das relações necessárias entre os seres ou 
entre as idéias, da verdade de uma idéia ou de um ser.  
 



[…] 
 
A intuição pode ser o ponto de chegada, a conclusão de um processo de conhecimento, e pode 
também ser o ponto de partida de um processo cognitivo. O processo de conhecimento, seja o 
que chega a uma intuição, seja o que parte dela, constitui a razão discursiva ou o raciocínio. Ao 
contrário da intuição, o raciocínio é o conhecimento que exige provas e demonstrações e se 
realiza igualmente por meio de provas e demonstrações das verdades que estão sendo 
conhecidas ou investigadas. Não é um ato intelectual, mas são vários atos intelectuais 
internamente ligados ou conectados, formando um processo de conhecimento.  
 
[…] 
 
Quando [...] um raciocínio se realiza em condições tais que a individualidade psicológica do 
sujeito e a singularidade do objeto são substituídas por critérios de generalidade e 
universalidade, temos a dedução, a indução e a abdução.  
 
 

 
Retirado da Unidade 2, Capítulo 2 “A atividade racional e suas modalidades”  

do livro “Convite a filosofia”, de Marilena Chauí. 



 
Anexo 2 – Episteme (ciência) e doxa (opinião) 

 
Ciência (gr. episteme; lat. Scientia; in. Science; fr. Science; al. Wissenschaft; it. Scienza). 
 
Conhecimento que inclua, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade. A 
limitação expressa pelas palavras "em qualquer forma ou medida" é aqui incluída para tornar a 
definição aplicável à ciência moderna, que não tem pretensões de absoluto. Mas, segundo o 
conceito tradicional, a ciência inclui garantia absoluta de validade, sendo, portanto, como 
conhecimento, o grau máximo da certeza. O oposto da ciência é a opinião, caracterizada pela 
falta de garantia acerca de sua validade. As diferentes concepções de ciência podem ser 
distinguidas conforme a garantia de validade que se lhes atribui. Essa garantia pode consistir: 
1) na demonstração; 2) na descrição; 3) na corrigibilidade. 
 
1) A doutrina segundo a qual a ciência prove a garantia de sua validade demonstrando suas 
afirmações, isto é, interligando-as num sistema ou num organismo unitário no qual cada uma 
delas seja necessária e nenhuma possa ser retirada, anexada ou mudada, é o ideal clássico da 
ciência. Platão comparava a opinião às estátuas de Dédalo, que estão sempre em atitude de 
fuga: as opiniões "desertam da alma humana, de modo que não terão grande valor enquanto 
alguém não conseguir atá-las com um raciocínio causal". Mas, "uma vez atadas, tornam-se 
ciência e permanecem fixas. Eis por que a ciência", conclui Platão, "é mais válida do que a 
opinião legítima e difere desta pelos seus nexos" (Men., 98 a). A doutrina da ciência de 
Aristóteles é muito mais rica e circunstanciada, mas obedece ao mesmo conceito. A ciência é 
"conhecimento demonstrativo". Por conhecimento demonstrativo entende-se o conhecimento 
"da causa de um objeto, isto é, conhece-se por que o objeto não pode ser diferente do que é" 
(An. pr., I, 2, 71 b 9 ss.). Em consequência, o objeto da ciência é o necessário; por isso a 
ciência se distingue da opinião e não coincide com ela; 
 
[…] 
 
2) A concepção descritiva da ciência começou a formar-se com Bacon, Newton e os filósofos 
iluministas. Seu fundamento é a distinção baconiana entre antecipação e interpretação da 
natureza: a interpretação consiste em "conduzir os homens diante dos fatos particulares e das 
suas ordens" (Nov. Org., I, 26, 36). Newton estabelecia o conceito descritivo da ciência, 
contrapondo o método da análise ao método da síntese. Este último consiste "em assumir que 
as causas foram descobertas, em pô-las como princípios e em explicar os fenômenos partindo 
de tais princípios e considerando como prova essa explicação". A análise, ao contrário, 
consiste "em fazer experimentos e observações, em deles tirar conclusões gerais por meio da 
indução e em não admitir, contra as conclusões, objeções que não derivem dos experimentos 
ou de outras verdades seguras" (Opticks, III, 1, q. 31). 
 
[...] 
 
3) Uma terceira concepção é a que reconhece, como garantia única da validade da ciência, a 
sua autocorrigibilidade. Trata-se de uma concepção das vanguardas mais críticas ou menos 
dogmáticas da metodologia contemporânea e ainda não alcançou o desenvolvimento das 
outras duas concepções acima; apesar disso, é significativa, seja por partir da desistência de 



qualquer pretensão à garantia absoluta, seja por abrir novas perspectivas ao estudo analítico 
dos instrumentos de pesquisa de que as ciências dispõem. O pressuposto dessa concepção é 
o falibilismo, que Peirce atribuía a qualquer conhecimento humano (Coll. Pap., I, 13, 141-52). 
Mas essa tese foi expressa pela primeira vez por Morris R. Cohen: "Podemos definir a ciência 
como um Sistema autocorretivo. A ciência convida à dúvida. Pode desenvolver-se ou progredir 
não só porque é fragmentária, mas também porque nenhuma proposição sua é, em si mesma, 
absolutamente certa, e assim o processo de correção pode atuar quando encontramos provas 
mais adequadas. Mas é preciso notar que a dúvida e a correção são compatíveis com os 
cânones do método científico, de tal modo que a correção é o seu elo de continuidade" 
(Studies in Philosophy and Science, 1949, p. 50). M. Black, mais recentemente, adotou ponto 
de vista análogo: "Os princípios do método científico devem, por sua vez, ser considerados 
provisórios e sujeitos a correções ulteriores, de tal modo que uma definição de 'método 
científico' seria verificável em qualquer sentido do termo" (Problems of Analysis, 1954; p. 23). 
Em termos aparentemente paradoxais, mas equivalentes, K. Popper afirmara, em Lógica da 
descoberta científica (1935), que o instrumental da ciência não está voltado para a verificação, 
mas para a falsificação das proposições científicas. "Nosso método de pesquisa", dizia ele, 
"não visa defender as nossas antecipações para provar que temos razão, mas, ao contrário, 
visa destruí-las. Usando todas as armas do nosso arsenal lógico, matemático e técnico, 
tentamos provar que nossas antecipações são falsas, para apresentar, no lugar delas, novas 
antecipações não justificadas e injustificáveis, novos 'preconceitos apressados e prematuros' 
como escarnecia Bacon" (The Logic of Scientific Discovery, 2a ed., 1958, § 85, p. 279). Com 
isso, Popper pretendeu assinalar o abandono do ideal clássico da ciência: "O velho ideal 
científico da episteme, do conhecimento absolutamente certo e demonstrável, revelou-se um 
mito. A exigência de objetividade científica torna inevitável que qualquer asserção científica 
seja sempre provisória". O homem não pode conhecer, mas só conjecturar (Ibid, pp. 278, 280). 
Afirmar que os instrumentos de que a ciência dispõe se destinam a demonstrar a falsidade da 
ciência é um outro modo de exprimir o conceito da autocorrigibilidade da ciência: provar a 
falsidade de uma asserção significa, de fato, substituí-la por outra asserção, cuja falsidade 
ainda não foi provada, corrigindo portanto a primeira. A noção da autocorrigibilidade sem 
dúvida constitui a garantia menos dogmática que a ciência pode exigir da sua própria validade. 
Permite uma análise menos preconceituosa dos instrumentos de verificação e controle de que 
cada ciência dispõe. 
 

Retirado do verbete “Ciência” (p. 157-161) do Dicionário de Filosofia, de Abbagnano 
 
 
Opinião: (gr. doxa; lat. opinio; in. Opinion; fr. Opinion; al. Meinung; it. Opinioné). 
 
Este termo tem dois significados: o primeiro, mais comum e restrito, designa qualquer 
conhecimento (ou crença) que não inclua garantia alguma da própria validade; no segundo, 
designa genericamente qualquer asserção ou declaração, conhecimento ou crença, que inclua 
ou não uma garantia da própria validade. Este segundo significado é mais usado do que 
explicitamente definido. No primeiro significado, opinião contrapõe-se à ciência. 
 
O primeiro significado já se encontra em Parmênides, que contrapõe "as opiniões dos mortais" 
à verdade (Fr., 1, 29-30), mas ambos os significados já se encontram em Platão. Este, por um 
lado, considera a opinião como algo intermediário entre o conhecimento e a ignorância (Rep., 



478 c), incluindo nela a esfera do conhecimento sensível (conjetura e crença) (Ibid., VI, 510 a); 
deste ponto de vista, afirma que nem a opinião verdadeira fica imóvel na alma, "até se ligar a 
um raciocínio causal" e tornar-se ciência (Men., 98 a; cf. Fil., 59 b). Por outro lado, considera a 
opinião como a conversa que a alma tem consigo mesma, em que consiste o pensamento 
(Teet., 190 a-c); neste sentido a própria ciência nada mais é que uma espécie de opinião. Os 
dois significados também se encontram em Aristóteles, que por um lado afirma, como Platão, 
que, ao contrário da demonstração e da definição, as opinião estão sujeitas a mudar e portanto 
não constituem ciência (Met., VII, 15, 1039 b 31); por outro lado declara: "Por princípio entendo 
as opinião comuns nas quais todos os homens baseiam suas demonstrações; p. ex.: que uma 
asserção deve ser afirmativa ou negativa, que nada pode simultaneamente ser e não ser, etc." 
(Ibid., III, 2, 996 b 27). 
 
 

Retirado do verbete “Opinião” (p. 850-851) do Dicionário de Filosofia, de Abbagnano 



 
Anexo 3 – Quais são os significados de logos, razão, pensamento (inteligência, 

linguagem) e entendimento? 
 
 

Logos e Razão: 
 
“Na cultura da chamada sociedade ocidental, a palavra razão origina-se de duas fontes: a 
palavra latina ratio e a palavra grega logos. Essas duas palavras são substantivos derivados 
de dois verbos que têm um sentido muito parecido em latim e em grego. 
 
 
Logos vem do verbo legein, que quer dizer: contar, reunir, juntar, calcular. Ratio vem do verbo 
reor, que quer dizer: contar, reunir, medir, juntar, separar, calcular. Que fazemos quando 
medimos, juntamos, separamos, contamos e calculamos? Pensamos de modo ordenado. E 
de que meios usamos para essas ações? Usamos palavras (mesmo quando usamos números 
estamos usando palavras, sobretudo os gregos e os romanos, que usavam letras para indicar 
números). 
 
 
Por isso, logos, ratio ou razão significam pensar e falar ordenadamente, com medida e 
proporção, com clareza e de modo compreensível para outros. Assim, na origem, razão é a 
capacidade intelectual para pensar e exprimir-se correta e claramente, para pensar e 
dizer as coisas tais como são. A razão é uma maneira de organizar a realidade pela qual 
esta se torna compreensível [é uma faculdade que permite ao ser humano estabelecer 
um referencial de conduta no mundo]. É, também, a confiança de que podemos ordenar e 
organizar as coisas porque são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por 
elas mesmas, isto é, as próprias coisas são racionais.”. 
 
[…]  
 
“Fala-se, portanto, em razão objetiva (a realidade é racional em si mesma) e em razão 
subjetiva (a razão é uma capacidade intelectual e moral dos seres humanos). A razão objetiva 
é a afirmação de que o objeto do conhecimento ou a realidade é racional; a razão subjetiva é a 
afirmação de que o sujeito do conhecimento e da ação é racional”. 
 
[…]  
 
“Desde seus começos, a Filosofia considerou que a razão opera seguindo certos princípios 
que ela própria estabelece e que estão em concordância com a própria realidade, mesmo 
quando os empregamos sem conhecê-los explicitamente. Ou seja, o conhecimento racional 
obedece a certas regras ou leis fundamentais, que respeitamos até mesmo quando não 
conhecemos diretamente quais são e o que são. Nós as respeitamos porque somos seres 
racionais e porque são princípios que garantem que a realidade é racional. […] São eles: 
  
Princípio da identidade, cujo enunciado pode parecer surpreendente: 'A é A' ou 'O que é, é'. 
[…] Princípio da não-contradição (também conhecido como princípio da contradição), cujo 



enunciado é: 'A é A e é impossível que seja, ao mesmo tempo e na mesma relação, não-A'. […] 
Princípio do terceiro-excluído, cujo enunciado é: 'Ou A é x ou é y e não há terceira 
possibilidade'. […] Princípio da razão suficiente, que afirma que tudo o que existe e tudo o 
que acontece tem uma razão (causa ou motivo) para existir ou para acontecer, e que tal razão 
(causa ou motivo) pode ser conhecida pela nossa razão. O princípio da razão suficiente 
costuma ser chamado de princípio da causalidade para indicar que a razão afirma a existência 
de relações ou conexões internas entre as coisas, entre fatos, ou entre ações e 
acontecimentos”. 
 
A partir daqui, ver Anexo 1. 
 

Retirado da Unidade 2, Capítulo 1 “A razão” do livro  
“Convite a filosofia”, de Marilena Chauí. 

 
 
 
Pensamento, inteligência, linguagem: 
 
“Quando procuramos a origem das palavras pensamento e pensar, descobrimos que 
procedem de um verbo latino, o verbo pendere, que significa: ficar em suspenso, estar ou 
ficar pendente ou pendurado, suspender, pesar, pagar, examinar, avaliar, ponderar, 
compensar, recompensar e equilibrar. 
 
 
Pensar, portanto, é suspender o julgamento (até formar uma idéia ou opinião), pesar 
(comparar idéias, opiniões, pontos de vista), avaliar (julgar o valor de uma idéia ou opinião, ou 
seja, se é verdadeira ou falsa, justa ou injusta, adequada ou inadequada), examinar (idéias, 
opiniões, juízos, pontos de vista), ponderar (isto é, pesar idéias e pontos de vista para 
escolher um deles), equilibrar (encontrar o meio-termo entre extremos ou entre opostos). 
Pensare, derivando-se de pendere, caracteriza-se mais como uma atividade sobre idéias, 
opiniões, juízos e pontos de vista já existentes do que como criação ou produção de uma idéia 
ou ponto de vista. 
 
Por esse motivo, quando lemos os textos filosóficos antigos e modernos, escritos em latim, 
notamos que não usam pendere e pensare para dizer pensar, mas empregam dois outros 
verbos: cogitare e intelligere. 
 
Cogitare significa: considerar atentamente e meditar. Esse verbo vem do outro, agere, que 
significa: empurrar para diante de si, e também do verbo agitare, que significa: empurrar 
para frente com força, agitar. Pensar, enquanto cogitare, é colocar diante de si alguma coisa 
para considerá-la com atenção ou forçar alguma coisa a ficar diante de nós para ser 
examinada. 
 
O verbo intelligere vem da composição de duas outras palavras: inter, isto é, entre, e legere, 
que significa: colher, reunir, recolher, escolher e ler (isto é, reunir as letras com os olhos). 
Por isso, intelligere significa: escolher entre, reunir entre vários, apanhar, aprender, 
compreender, ler entre, ler dentro de. Donde: conhecer e entender. 



 
Se reunirmos os vários sentidos dos três verbos – pensare, cogitare e intelligere -, veremos 
que pensar e pensamento sempre significam atividades que exigem atenção: pesar, avaliar, 
equilibrar, colocar diante de si para considerar, reunir e escolher, colher e recolher. O 
pensamento é, assim, uma atividade pela qual a consciência ou a inteligência coloca 
algo diante de si para atentamente considerar, avaliar, pesar, equilibrar, reunir, 
compreender, escolher, entender e ler por dentro. 
 
[…] 
 
O pensamento é a consciência ou a inteligência saindo de si ('passeando') para ir 
colhendo, reunindo, recolhendo os dados oferecidos pela experiência, pela percepção, 
pela imaginação, pela memória, pela linguagem, e voltando a si, para considerá-los 
atentamente, colocá-los diante de si, observá-los intelectualmente, pesá-los, avaliá-los, 
retirando deles conclusões, formulando com eles ideias, conceitos, juízos, raciocínios, 
valores. 
 
O pensamento exprime nossa existência como seres racionais e capazes de 
conhecimento abstrato e intelectual, e sobretudo manifesta sua própria capacidade para dar 
a si mesmo leis, normas, regras e princípios para alcançar a verdade de alguma coisa. 
 
[…] 
 
A psicologia costuma definir a inteligência por sua função, considerando-a uma atividade de 
adaptação ao ambiente, através do estabelecimento de relações entre meios e fins para a 
solução de um problema ou de uma dificuldade. Essa definição concebe, portanto, a 
inteligência como uma atividade eminentemente prática e a distingue de duas outras que 
também possuem finalidade adaptativa e relacionam meios e fins: o instinto e o hábito. 
 
 
Compartilhamos o instinto e o hábito com os animais. O instinto [enquanto uma atividade de 
adaptação ao meio herdada filogeneticamente], [...] nos leva automaticamente a contrair a 
pupila quando nossos olhos estão muito expostos à luz e a dilatá-la quando estamos na 
escuridão; […] Ao contrário, o hábito é adquirido, mas, como o instinto, tende a realizar-se 
automaticamente. 
 
[…] 
 
O instinto e o hábito especializam as funções, os meios e os fins e não possuem 
flexibilidade para mudá-los ou para adaptar um novo meio para um novo fim, nem para 
usar meios novos para um fim já existente. A tendência do instinto ou do hábito é a 
repetição e o automatismo das respostas aos problemas. 
 
A inteligência difere do instinto e do hábito por sua flexibilidade, pela capacidade de 
encontrar novos meios para um novo fim, ou de adaptar meios existentes para uma 
finalidade nova, pela possibilidade de enfrentar de maneira diferente situações novas e 
inventar novas soluções para elas, pela capacidade de escolher entre vários meios 



possíveis e entre vários fins possíveis. Nesse nível prático, a inteligência é capaz de criar 
instrumentos, isto é, de dar uma função nova e um sentido novo a coisas já existentes, 
para que sirvam de meios a novos fins. 
 
Compartilhamos a inteligência prática com alguns animais, especialmente com os chimpanzés. 
[Relato das experiências de Köhler com macacos antropóides] 
 
[…] 
 
Essa diferença nos comportamentos do chimpanzé e da criança revela que esta última 
ultrapassa a situação imediata de fome e de uso direto dos objetos e prevê uma situação 
futura para a qual encontra uma solução, transformando os objetos em instrumentos 
propriamente ditos. 
  
A criança antecipa uma situação e transforma os dados de uma situação presente, fabricando 
meios para certos fins que ainda estão ausentes. Ela se lembra da situação passada, espera a 
situação futura, organiza a situação presente a partir dos dados lembrados, esperados e 
percebidos, imagina uma situação nova e responde a ela, mesmo que ainda esteja ausente. 
 
[…] 
 
Não somos dotados apenas de inteligência prática ou instrumental, mas também de 
inteligência teórica e abstrata. Pensamos. 
 
O exercício da inteligência como pensamento é inseparável da linguagem, [...] pois a 
linguagem é o que nos permite estabelecer relações, concebê-las e compreendê-las. 
 
A linguagem articula percepções e memórias, percepções e imaginações, oferecendo ao 
pensamento um fluxo temporal que conserva e interliga as ideias. 
 
[…] 
 
A inteligência humana, enquanto atividade mental e de linguagem, pode ser definida 
como a capacidade para enfrentar ou colocar diante de si problemas práticos e teóricos, 
para os quais encontra, elabora ou concebe soluções, seja pela criação de instrumentos 
práticos (as técnicas), seja pela criação de significações (ideias e conceitos). Caracteriza-
se pela flexibilidade, plasticidade e inovação, bem como pela possibilidade de transformar a 
própria realidade (trabalho, artes, técnicas, ações políticas, etc.). A inteligência se realiza, 
portanto, como conhecimento e ação. 
 
[…] 
 
Comunicação, informação, memória cultural, transmissão, inovação e ruptura: eis o que a 
linguagem permite à inteligência. Clarificação, organização, ordenamento, análise, 
interpretação, compreensão, síntese, articulação: eis o que a inteligência oferece à linguagem. 
 
[…] 



 
A inteligência colhe, recolhe e reúne os dados oferecidos pela percepção, pela imaginação, 
pela memória e pela linguagem, formando redes de significações com as quais organizamos e 
ordenamos nosso mundo e nossa vida, recebendo e doando sentido a eles. O pensamento, 
porém, vai além do trabalho da inteligência: abstrai (ou seja, separa) os dados das 
condições imediatas de nossa experiência e os elabora sob a forma de conceitos, ideias 
e juízos, estabelecendo articulações internas e necessárias entre eles pelo raciocínio 
(indução e dedução), pela análise e pela síntese. [...] 
 
Um conceito ou uma ideia é uma rede de significações que nos oferece: o sentido interno 
e essencial daquilo a que se refere; os nexos causais ou as relações necessárias entre 
seus elementos, de sorte que por eles conhecemos a origem, os princípios, as 
consequências, as causas e os efeitos daquilo a que se refere. 
 
 

Retirado da Unidade 4,  Capítulo 6 “O pensamento” do livro  
“Convite a filosofia”, de Marilena Chauí. 

 
 
 
 
 
Entendimento: 
 
 O entendimento pode ser considerado, no âmbito das discussões de Nicol, a partir de 
um sentido genérico e de um específico. Assim, entendimento seria em um sentido mais amplo 
o ato intelectual de pensar, de conferir limites, ordem e medidas às coisas. É, assim, parte 
constituinte da razão, ou “aquilo a que graças a alma raciocina e compreende”. Conectado a tal 
compreensão, o sentido restrito de entendimento coloca-se como inteligência, ou seja, “[...] 
enquanto atividade mental e de linguagem, [que] pode ser definida como a capacidade para 
enfrentar ou colocar diante de si problemas práticos e teóricos, para os quais encontra, elabora 
ou concebe soluções, seja pela criação de instrumentos práticos (as técnicas), seja pela 
criação de significações (ideias e conceitos)”.  
 Neste contexto, o conceito de entendimento se articula com o seguinte significado 
(próximo ao que propõe Nicol no seu texto nas discussões obre 
entendimento/inteligibilidade/comunicabilidade): “[...] 'entender' significa apreender o significado 
de um símbolo, a força de um argumento, o valor de uma ação etc. Em todos estes casos a 
palavra exprime a possibilidade de efetuar corretamente determinada operação. Por exemplo, 
o entendimento/a inteligência de um signo consiste na possibilidade de estabelecer 
corretamente (com base no uso ou em regras devidas) a referência entre o sinal e seu 
referente”. A questão, por fim, é que para Nicol o entendimento significa, além disso, co-
operação do logos de sujeitos interlocutores visando significar dialogicamente o objeto de 
conhecimento. 
 
 

Conforme verbete “Intelecto” (p. 655-657) do Dicionário de Filosofia de Abbagnano e  
Unidade 4, Capítulo 6 “O pensamento” do livro “Convite a filosofia”, de Marilena Chauí. 



 
Anexo 4 – O que é função noética do logos? 

 
 
 Termos presentes na filosofia de Platão e Aristóteles, nas discussões acerca da teoria 
do conhecimento, e posteriormente também em Tomás de Aquino, Kant, Husserl, etc. Noética 
deriva dos termos gregos nous, a mente, a alma racional, a inteligência, o intelecto. Noema 
seria assim o objeto ou foco de nous [em Husserl, o aspecto objetivo da vivência, ou seja, o 
objeto considerado pela reflexão em seus diversos modos de ser dado – percebido, recordado, 
imaginado], e noésis significa estritamente o ato intelectual em si, e também uma compreensão 
global, completa e instantânea de qualquer objeto sem o intermédio da articulação pela 
linguagem, equivalente ao insight moderno ou ao conceito de intuição [em Husserl, ainda, 
noésis é o aspecto subjetivo da vivência, constituído por todos os atos de compreensão que 
visam apreender o objeto, tais como lembrar, imaginar, perceber].  
 Noésis é assim o ato intelectual de entendimento do objeto em suas relações 
constitutivas internas e externas de modo simultâneo, através de um ato simples e perfeito de 
inteligência. Nous [razão intuitiva] contrasta com o significado de dianóia [razão discursiva], que 
remete ao conhecimento racional discursivo - procedimento racional que avança inferindo 
conclusões de premissas, ou seja, através de enunciados negativos ou afirmativos sucessivos 
e concatenados. Para Platão noésis era superior à dianóia, pois era a partir desta atividade do 
intelecto “puro” que os princípios de que partem os procedimentos racionais eram intuídos. 
Assim, a noésis é a mais elevada atividade mental possível, habitando a esfera do Bem e da 
Harmonia divinos, e trabalhando com axiomas e princípios, ideias, formas e causas primordiais. 
É o que possibilita o acesso ao mundo divino, transcendente, absoluto, além do raciocínio 
humano comum. 
 
 
Ver também Anexo 1 
 
 
 

Texto formado com base no verbete “Noética” da Wikipédia 
[http://pt.wikipedia.org/wiki/Noética],  

e nos verbetes "Dianóia" (p. 324), "Discursivo" (p. 339), "Noema" e "Noésis" do 
Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano 

 
 
 
 



 



 
Anexo 5 – Conceito de verdade 

 
 

Grego, latim e hebraico 
 
 
Nossa ideia da verdade foi construída ao longo dos séculos, a partir de três concepções 
diferentes, vindas da língua grega, da latina e da hebraica. 
 
Em grego, verdade se diz aletheia, significando: não-oculto, não-escondido, não-dissimulado. 
O verdadeiro é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito; a verdade é a 
manifestação daquilo que é ou existe tal como é. O verdadeiro se opõe ao falso, pseudos, que 
é o encoberto, o escondido, o dissimulado, o que parece ser e não é como parece. O 
verdadeiro é o evidente ou o plenamente visível para a razão. 
 
Assim, a verdade é uma qualidade das próprias coisas e o verdadeiro está nas próprias coisas. 
Conhecer é ver e dizer a verdade que está na própria realidade e, portanto, a verdade depende 
de que a realidade se manifeste, enquanto a falsidade depende de que ela se esconda ou se 
dissimule em aparências. 
 
Em latim, verdade se diz veritas e se refere à precisão, ao rigor e à exatidão de um relato, no 
qual se diz com detalhes, pormenores e fidelidade o que aconteceu. Verdadeiro se refere, 
portanto, à linguagem enquanto narrativa de fatos acontecidos, refere-se a enunciados que 
dizem fielmente as coisas tais como foram ou aconteceram. Um relato é veraz ou dotado de 
veracidade quando a linguagem enuncia os fatos reais. 
 
A verdade depende, de um lado, da veracidade, da memória e da acuidade mental de quem 
fala e, de outro, de que o enunciado corresponda aos fatos acontecidos. A verdade não se 
refere às próprias coisas e aos próprios fatos (como acontece com a aletheia), mas ao relato e 
ao enunciado, à linguagem. Seu oposto, portanto, é a mentira ou a falsificação. As coisas e os 
fatos não são reais ou imaginários; os relatos e enunciados sobre eles é que são verdadeiros 
ou falsos. 
 
Em hebraico verdade se diz emunah e significa confiança. Agora são as pessoas e é Deus 
quem são verdadeiros. Um Deus verdadeiro ou um amigo verdadeiro são aqueles que 
cumprem o que prometem, são fiéis à palavra dada ou a um pacto feito; enfim, não traem a 
confiança. 
 
A verdade se relaciona com a presença, com a espera de que aquilo que foi prometido ou 
pactuado irá cumprir-se ou acontecer. Emunah é uma palavra de mesma origem que amém, 
que significa: assim seja. A verdade é uma crença fundada na esperança e na confiança, 
referidas ao futuro, ao que será ou virá. Sua forma mais elevada é a revelação divina e sua 
expressão mais perfeita é a profecia. 
 
Aletheia se refere ao que as coisas são; veritas se refere aos fatos que foram; emunah se 
refere às ações e as coisas que serão. A nossa concepção da verdade é uma síntese dessas 



três fontes e por isso se refere às coisas presentes (como na aletheia), aos fatos passados 
(como na veritas) e às coisas futuras (como na emunah). Também se refere à própria realidade 
(como na aletheia), à linguagem (como na veritas) e à confiança-esperança (como na emunah). 
Palavras como “averiguar” e “verificar” indicam buscar a verdade; “veredicto” é pronunciar um 
julgamento verdadeiro, dizer um juízo veraz; “verossímil” e “verossimilhante” significam: ser 
parecido com a verdade, ter traços semelhantes aos de algo verdadeiro. 
 
 
Diferentes teorias sobre a verdade 
 
Existem diferentes concepções filosóficas sobre a natureza do conhecimento verdadeiro, 
dependendo de qual das três ideias originais da verdade predomine no pensamento de um ou 
de alguns filósofos. Assim, quando predomina a aletheia, considera-se que a verdade está nas 
próprias coisas ou na própria realidade e o conhecimento verdadeiro é a percepção intelectual 
e racional dessa verdade. A marca do conhecimento verdadeiro é a evidência, isto é, a visão 
intelectual e racional da realidade tal como é em si mesma e alcançada pelas operações de 
nossa razão ou de nosso intelecto. Uma ideia é verdadeira quando corresponde à coisa que é 
seu conteúdo e que existe fora de nosso espírito ou de nosso pensamento. A teoria da 
evidência e da correspondência afirma que o critério da verdade é a adequação do nosso 
intelecto à coisa, ou da coisa ao nosso intelecto. 
 
Quando predomina a veritas, considera-se que a verdade depende do rigor e da precisão na 
criação e no uso de regras de linguagem, que devem exprimir, ao mesmo tempo, nosso 
pensamento ou nossas ideias e os acontecimentos ou fatos exteriores a nós e que nossas 
ideias relatam ou narram em nossa mente. Agora, não se diz que uma coisa é verdadeira 
porque corresponde a uma realidade externa, mas se diz que ela corresponde à realidade 
externa porque é verdadeira. O critério da verdade é dado pela coerência interna ou pela 
coerência lógica das ideias e das cadeias de ideias que formam um raciocínio, coerência que 
depende da obediência às regras e leis dos enunciados corretos. A marca do verdadeiro é a 
validade lógica de seus argumentos. 
 
Finalmente, quando predomina a emunah, considera-se que a verdade depende de um acordo 
ou de um pacto de confiança entre os pesquisadores, que definem um conjunto de convenções 
universais sobre o conhecimento verdadeiro e que devem sempre ser respeitadas por todos. A 
verdade se funda, portanto, no consenso e na confiança recíproca entre os membros de uma 
comunidade de pesquisadores e estudiosos. 
 
O consenso se estabelece baseado em três princípios que serão respeitados por todos: 
 
1. Que somos seres racionais e nosso pensamento obedece aos quatro princípios da razão 
(identidade, não-contradição, terceiro-excluído e razão suficiente ou causalidade); 
 
2. Que somos seres dotados de linguagem e que ela funciona segundo regras lógicas 
convencionadas e aceitas por uma comunidade; 
 
3. Que os resultados de uma investigação devem ser submetidos à discussão e avaliação 
pelos membros da comunidade de investigadores que lhe atribuirão ou não o valor de verdade. 



 
Existe ainda uma quarta teoria da verdade que se distingue das anteriores porque define o 
conhecimento verdadeiro por um critério que não é teórico e sim prático. Trata-se da teoria 
pragmática, para a qual um conhecimento é verdadeiro por seus resultados e suas aplicações 
práticas, sendo verificado pela experimentação e pela experiência. A marca do verdadeiro é a 
verificabilidade dos resultados. Essa concepção da verdade está muito próxima da teoria da 
correspondência entre coisa e idéia (aletheia), entre realidade e pensamento, que julga que o 
resultado prático, na maioria das vezes, é conseguido porque o conhecimento alcançou as 
próprias coisas e pode agir sobre elas. 
 
Em contrapartida, a teoria da convenção ou do consenso (emunah) está mais próxima da teoria 
da coerência interna (veritas), pois as convenções ou consensos verdadeiros costumam ser 
baseados em princípios e argumentos lingüísticos e lógicos, princípios e argumentos da 
linguagem, do discurso e da comunicação. Na primeira teoria (aletheia/correspondência), as 
coisas e as idéias são consideradas verdadeiras ou falsas; na segunda (veritas/coerência) e na 
terceira (emunah/consenso), os enunciados, os argumentos e as idéias é que são julgados 
verdadeiros ou falsos; na quarta (pragmática), são os resultados que recebem a denominação 
de verdadeiros ou falsos. 
 
Na primeira e na quarta teoria, a verdade é o acordo entre o pensamento e a realidade. Na 
segunda e na terceira teoria, a verdade é o acordo do pensamento e da linguagem consigo 
mesmos, a partir de regras e princípios que o pensamento e a linguagem deram a si mesmos, 
em conformidade com sua natureza própria, que é a mesma para todos os seres humanos (ou 
definida como a mesma para todos por um consenso). 
 
 
A verdade como evidência e correspondência 
 
Se observarmos a concepção grega da verdade (aletheia), notaremos que nela as coisas ou o 
Ser é o verdadeiro ou a verdade. Isto é, o que existe e manifesta sua existência para nossa 
percepção e para nosso pensamento é verdade ou verdadeiro. Por esse motivo, os filósofos 
gregos perguntam: Como o erro, o falso e a mentira são possíveis? Em outras palavras, como 
podemos pensar naquilo que não é, não existe, não tem realidade, pois o erro, o falso e a 
mentira só podem referir-se ao não-Ser? O Ser é o manifesto, o visível para os olhos do corpo 
e do espírito, o evidente. Errar, falsear ou mentir, portanto, é não ver os seres tais como são, é 
não falar deles tais como são. Como é isso possível? 
 
A resposta dos gregos é dupla: 
 
1. O erro, o falso e a mentira se referem à aparência superficial e ilusória das coisas ou dos 
seres e surgem quando não conseguimos alcançar a essência das realidades; 
 
2. O erro, o falso e a mentira surgem quando dizemos de algum ser aquilo que ele não é, 
quando lhe atribuímos qualidades ou propriedades que ele não possui ou quando lhe negamos 
qualidades ou propriedades que ele possui. Nesse caso, o erro, o falso e a mentira se alojam 
na linguagem e acontecem no momento em que fazemos afirmações ou negações que não 
correspondem à essência de alguma coisa. O erro, o falso e a mentira são um acontecimento 



do juízo ou do enunciado. [Juízo é uma proposição afirmativa (“S é P”) ou negativa (“S não é 
P”) pela qual atribuo ou nego a um sujeito S um predicado P. O predicado é um atributo 
afirmado ou negado do sujeito e faz parte (ou não) de sua essência.] 
 
Se eu formular o seguinte juízo: “Sócrates é imortal”, o erro se encontra na atribuição do 
predicado “imortal” a um sujeito “Sócrates”, que não possui a qualidade ou a propriedade da 
imortalidade. O erro é um engano do juízo quando desconhecemos a essência de um ser. O 
falso e a mentira, porém, são juízos deliberadamente errados, isto é, conhecemos a essência 
de alguma coisa, mas deliberadamente emitimos um juízo errado sobre ela. 
  
O que é a verdade? É a conformidade entre nosso pensamento e nosso juízo e as coisas 
pensadas ou formuladas. Qual a condição para o conhecimento verdadeiro? A evidência, isto 
é, a visão intelectual da essência de um ser. Para formular um juízo verdadeiro precisamos, 
portanto, primeiro conhecer a essência, e a conhecemos ou por intuição, ou por dedução, ou 
por indução. A verdade exige que nos libertemos das aparências das coisas; exige, portanto, 
que nos libertemos das opiniões estabelecidas e das ilusões de nossos órgãos dos sentidos. 
Em outras palavras, a verdade sendo o conhecimento da essência real e profunda dos seres é 
sempre universal e necessária, enquanto as opiniões variam de lugar para lugar, de época 
para época, de sociedade para sociedade, de pessoa para pessoa. Essa variabilidade e 
inconstância das opiniões provam que a essência dos seres não está conhecida e, por isso, se 
nos mantivermos no plano das opiniões, nunca alcançaremos a verdade. 
 
O mesmo deve ser dito sobre nossas impressões sensoriais, que variam conforme o estado do 
nosso corpo, as disposições de nosso espírito e as condições em que as coisas nos aparecem. 
Pelo mesmo motivo, devemos ou abandonar as ideias formadas a partir de nossa percepção, 
ou encontrar os aspectos universais e necessários da experiência sensorial que alcancem 
parte da essência real das coisas. No primeiro caso, somente o intelecto (espírito) vê o Ser 
verdadeiro. No segundo caso, o intelecto purifica o testemunho sensorial. 
 
Por exemplo, posso perceber que uma flor é branca, mas se eu estiver doente, a verei 
amarela; percebo o Sol muito menor do que a Terra, embora ele seja maior do que ela. Apesar 
desses enganos perceptivos, observo que toda percepção percebe qualidades nas coisas (cor, 
tamanho, por exemplo) e, portanto, as qualidades pertencem à essência das próprias coisas e 
fazem parte da verdade delas. 
 
Quando, porém, examinamos a idéia latina da verdade como veracidade de um relato, 
observamos que, agora, o problema da verdade e do erro, do falso e da mentira deslocou-se 
diretamente para o campo da linguagem. O verdadeiro e o falso estão menos no ato de ver 
(com os olhos do corpo ou com os olhos do espírito) e mais no ato de dizer. Por isso, a 
pergunta dos filósofos, agora, é exatamente contrária à anterior, ou seja, pergunta-se: Como a 
verdade é possível? 
 
De fato, se a verdade está no discurso ou na linguagem, não depende apenas do pensamento 
e das próprias coisas, mas também de nossa vontade para dizê-la, silenciá-la ou deformá-la. O 
verdadeiro continua sendo tomado como conformidade entre a idéia e as coisas – no caso, 
entre o discurso ou relato e os fatos acontecidos que estão sendo relatados -, mas depende 
também de nosso querer. 



 
Esse aspecto voluntário da verdade torna-se de grande importância com o surgimento da 
Filosofia cristã porque, com ela, é introduzida a idéia de vontade livre ou de livre-arbítrio, de 
modo que a verdade está na dependência não só da conformidade entre relato e fato, mas 
também da boa-vontade ou da vontade que deseja o verdadeiro. 
 
Ora, o cristianismo afirma que a vontade livre foi responsável pelo pecado original e que a 
vontade foi pervertida e tornou-se má-vontade. Assim sendo, a mentira, o erro e o falso 
tenderiam a prevalecer contra a verdade. Nosso intelecto ou nosso pensamento é mais fraco 
do que nossa vontade e esta pode forçá-lo ao erro e ao falso. 
 
Essas questões foram posteriormente examinadas pelos filósofos modernos, os filósofos do 
Grande Racionalismo Clássico, que introduzirão a exigência de começar a Filosofia pelo 
exame de nossa consciência – vontade, intelecto, imaginação, memória -, para saber o que 
podemos conhecer realmente e quais os auxílios que devem ser oferecidos ao nosso intelecto 
para que controle e domine nossa vontade e a submeta ao verdadeiro. 
 
É preciso começar liberando nossa consciência dos preconceitos, dos dogmatismos da opinião 
e da experiência cotidiana. Essa consciência purificada, que é o sujeito do conhecimento, 
poderá, então, alcançar as evidências (por intuição, dedução ou indução) e formular juízos 
verdadeiros aos quais a vontade deverá submeter-se. 
 
Tanto os antigos quanto os modernos afirmam que: 
 
1. A verdade é conhecida por evidência (a evidência pode ser obtida por intuição, dedução ou 
indução); 
 
2. A verdade se exprime no juízo, onde a ideia está em conformidade com o ser das coisas ou 
com os fatos; 
 
3. O erro, o falso e a mentira se alojam no juízo (quando afirmamos de uma coisa algo que não 
pertence à sua essência ou natureza, ou quando lhe negamos algo que pertence 
necessariamente à sua essência ou natureza); 
 
4. As causas do erro e do falso são as opiniões preconcebidas, os hábitos, os enganos da 
percepção e da memória; 
 
5. A causa do falso e da mentira, para os modernos, também se encontra na vontade, que é 
mais poderosa do que o intelecto ou o pensamento, e precisa ser controlada por ele; 
 
6. Uma verdade, por referir-se à essência das coisas ou dos seres, é sempre universal e 
necessária e distingue-se da aparência, pois esta é sempre particular, individual, instável e 
mutável; 
 
7. O pensamento se submete a uma única autoridade: a dele própria com capacidade para o 
verdadeiro. 
 



 
Quando os filósofos antigos e modernos afirmam que a verdade é conformidade ou 
correspondência entre a ideia e a coisa e entre a coisa e a ideia (ou entre a ideia e o ideado), 
não estão dizendo que uma ideia verdadeira é uma cópia, um papel carbono, um “xerox” da 
coisa verdadeira. Ideia e coisa, conceito e ser, juízo e fato não são entidades de mesma 
natureza e não há entre eles uma relação de cópia. O que os filósofos afirmam é que a ideia 
conhece a estrutura da coisa, conhece as relações internas necessárias que constituem a 
essência da coisa e as relações e nexos necessários que ela mantém com outras. Como disse 
um filósofo, a ideia de cão não late e a de açúcar não é doce. A ideia é um ato intelectual; o 
ideado, uma realidade externa conhecida pelo intelecto. A ideia verdadeira é o conhecimento 
das causas, qualidades, propriedades e relações da coisa conhecida, e da essência dela ou de 
seu ser íntimo e necessário. Quando o pensamento conhece, por exemplo, o fenômeno da 
queda livre dos corpos (formulado pela física de Galileu), isto não significa que o pensamento 
se torne um corpo caindo no vácuo, mas sim que conhece as causas desse movimento e as 
formula em conceitos verdadeiros, isto é, formula as leis do movimento. 
 
 
Uma outra teoria da verdade 
 
Quando estudamos a razão, vimos os problemas criados pelo inatismo e pelo empirismo. 
Vimos também a “revolução copernicana” de Kant, distinguindo as estruturas ou formas e 
categorias da razão e os conteúdos trazidos a ela pela experiência, isto é, a distinção entre os 
elementos a priori e a posteriori no conhecimento. Com a revolução copernicana kantiana, uma 
distinção muito importante passou a ser feita na Filosofia: a distinção entre juízos analíticos e 
juízos sintéticos. 
  
Um juízo é analítico quando o predicado ou os predicados do enunciado nada mais são do que 
a explicitação do conteúdo do sujeito do enunciado. Por exemplo: quando digo que o triângulo 
é uma figura de três lados, o predicado “três lados” nada mais é do que a análise ou a 
explicitação do sujeito “triângulo”. Quando, porém, entre o sujeito e o predicado se estabelece 
uma relação na qual o predicado me dá informações novas sobre o sujeito, o juízo é sintético, 
isto é, formula uma síntese entre um predicado e um sujeito. Assim, por exemplo, quando digo 
que o calor é a causa da dilatação dos corpos, o predicado “causa da dilatação” não está 
analiticamente contido no sujeito “calor”. Se eu dissesse que o calor é uma medida de 
temperatura dos corpos, o juízo seria analítico, mas quando estabeleço uma relação causal 
entre o sujeito e o predicado, como no caso da relação entre “calor” e “dilatação dos corpos”, 
tenho uma síntese, algo novo me é dito sobre o sujeito através do predicado. 
 
Para Kant, os juízos analíticos são as verdades de razão de Leibniz, mas os juízos sintéticos 
teriam que ser considerados verdades de fato. No entanto, vimos que os fatos estão sob a 
suspeita de Hume, isto é, fatos seriam hábitos associativos e repetitivos de nossa mente, 
baseados na experiência sensível e, portanto, um juízo sintético jamais poderia pretender ser 
verdadeiro de modo universal e necessário. 
 
Que faz Kant? Introduz a ideia de juízos sintéticos a priori, isto é, de juízos sintéticos cuja 
síntese depende da estrutura universal e necessária de nossa razão e não da variabilidade 
individual de nossas experiências. Os juízos sintéticos a priori exprimem o modo como 



necessariamente nosso pensamento relaciona e conhece a realidade. A causalidade, por 
exemplo, é uma síntese a priori que nosso entendimento formula para as ligações universais e 
necessárias entre causas e efeitos, independentemente de hábitos psíquicos associativos. 
Todavia, vimos também que Kant afirma que a realidade que conhecemos filosoficamente e 
cientificamente não é a realidade em si das coisas, mas a realidade tal como é estruturada por 
nossa razão, tal como é organizada, explicada e interpretada pelas estruturas a priori do sujeito 
do conhecimento.  
 
A realidade são nossas ideias verdadeiras e o kantismo é um idealismo. Vimos também, ao 
estudar a Filosofia contemporânea, que o filósofo Husserl criou uma filosofia chamada 
fenomenologia. Essa palavra vem diretamente da filosofia kantiana. Com efeito, Kant usa duas 
palavras gregas para referir-se à realidade: a palavra noumenon, que significa a realidade em 
si, racional em si, inteligível em si; e a palavra phainomenon (fenômeno), que significa a 
realidade tal como se mostra ou se manifesta para nossa razão ou para nossa consciência. 
Kant afirma que só podemos conhecer o fenômeno (o que se apresenta para a consciência, de 
acordo com a estrutura a priori da própria consciência) e que não podemos conhecer o 
noumenon (a coisa em si).  
 
Fenomenologia significa: conhecimento daquilo que se manifesta para nossa consciência, 
daquilo que está presente para a consciência ou para a razão, daquilo que é organizado e 
explicado a partir da própria estrutura da consciência. A verdade se refere aos fenômenos e os 
fenômenos são o que a consciência conhece. Ora, pergunta Husserl, o que é o fenômeno? O 
que é que se manifesta para a consciência? A própria consciência. Conhecer os fenômenos e 
conhecer a estrutura e o funcionamento necessário da consciência são uma só e mesma coisa, 
pois é a própria consciência que constitui os fenômenos. 
 
Como ela os constitui? Dando sentido às coisas. Conhecer é conhecer o sentido ou a 
significação das coisas tal como esse sentido foi produzido ou essa significação foi produzida 
pela consciência. O sentido, ou significação, quando universal e necessário, é a essência das 
coisas. A verdade é o conhecimento das essências universais e necessárias ou o 
conhecimento das significações constituídas pela consciência reflexiva ou pela razão reflexiva. 
 
Na perspectiva idealista, seja ela kantiana ou husserliana, não podemos mais dizer que a 
verdade é a conformidade do pensamento com as coisas ou a correspondência entre a ideia e 
o objeto. A verdade será o encadeamento interno e rigoroso das ideias ou dos conceitos (Kant) 
ou das significações (Husserl), sua coerência lógica e sua necessidade. A verdade é um 
acontecimento interno ao nosso intelecto ou à nossa consciência. Para Kant e para Husserl, o 
erro e a falsidade encontram-se no realismo, isto é, na suposição de que os conceitos ou as 
significações se refiram a uma realidade em si, independente do sujeito do conhecimento. Esse 
erro e essa falsidade, Kant chamou de dogmatismo e Husserl, de atitude natural ou tese 
natural do mundo. 
 
 
Uma terceira concepção da verdade 
 
Quando falamos sobre Filosofia contemporânea, fizemos referência a um tipo de filosofia 
conhecida como filosofia analítica. 



 
A filosofia analítica dedicou-se prioritariamente aos estudos da linguagem e da lógica e por isso 
situou a verdade como um fato ou um acontecimento linguístico e lógico, isto é, como um fato 
da linguagem. A teoria da verdade, nessa filosofia, passou por duas grandes etapas. 
 
Na primeira, os filósofos consideravam que a linguagem produz enunciados sobre as coisas – 
há os enunciados do senso-comum ou da vida cotidiana e os enunciados lógicos formulados 
pelas ciências. A pretensão da linguagem, nos dois casos, seria a de produzir enunciados em 
conformidade com a própria realidade, de modo que a verdade seria tal conformidade ou 
correspondência entre os enunciados e os fatos e coisas. 
 
Essa conformidade ou correspondência seria inadequada e imprecisa na linguagem natural ou 
comum (nossa linguagem cotidiana) e seria adequada, rigorosa e precisa na linguagem lógica 
das ciências. Por isso, a ciência foi definida como “linguagem bem feita” e concebida como 
descrição e “pintura” do mundo. No entanto, inúmeros problemas tornaram essa concepção 
insustentável. Por exemplo, se eu disser “estrela da manhã” e “estrela da tarde”, terei dois 
enunciados diferentes e duas pinturas diferentes do mundo. Acontece, porém, que esses dois 
enunciados se referem ao mesmo objeto, o planeta Vênus. Como posso ter dois enunciados 
diferentes para significar o mesmo objeto ou a mesma coisa? 
 
Um outro exemplo, conhecido com o nome de “paradoxo do catálogo ”, também pode ilustrar 
as dificuldades da teoria da verdade como correspondência entre enunciado e coisa, em que a 
correspondência é uma “pintura” da realidade feita pelas idéias. Se eu disser que existe o 
catálogo de todos os catálogos, onde devo colocar o “catálogo dos catálogos”? Isto é, o 
catálogo dos catálogos é um catálogo catalogado por ele mesmo junto com os outros 
catálogos, ou é um catálogo que não faz parte de nenhum catálogo? Se estiver catalogado, 
não pode ser catálogo de todos os catálogos, pois será necessário um outro catálogo que o 
contenha; mas se não estiver catalogado, não é o catálogo de todos os catálogos, pois em tal 
catálogo está faltando ele próprio. 
 
O que se percebeu nesse paradoxo é que a estrutura e o funcionamento da linguagem não 
correspondem exatamente à estrutura e ao funcionamento das coisas. Essa descoberta 
conduziu a filosofia analítica à ideia da verdade como algo puramente linguístico e lógico, isto 
é, a verdade é a coerência interna de uma linguagem que oferece axiomas, postulados e 
regras para os enunciados e que é verdadeira ou falsa conforme respeite ou desrespeite as 
normas de seu próprio funcionamento. 
 
Cada campo do conhecimento cria sua própria linguagem, seus axiomas, seus postulados, 
suas regras de demonstração e de verificação de seus resultados e é a coerência interna entre 
os procedimentos e os resultados com os princípios que fundamentam um certo campo de 
conhecimento que define o verdadeiro e o falso. Verdade e falsidade não estão nas coisas nem 
nas ideias, mas são valores dos enunciados, segundo o critério da coerência lógica. 
 
[…] 
 
 
 



As concepções da verdade e a História 
 
As várias concepções da verdade que foram expostas estão articuladas com mudanças 
históricas, tanto no sentido de mudanças na estrutura e organização das sociedades, como 
quanto no sentido de mudanças no interior da própria Filosofia. 
 
Assim, por exemplo, nas sociedades antigas, baseadas no trabalho escravo, a ideia da 
verdade como utilidade e eficácia prática não poderia aparecer, pois a verdade é considerada a 
forma superior do espírito humano, portanto, desligada do trabalho e das técnicas, e tomada 
como um valor autônomo do conhecimento enquanto pura contemplação da realidade, isto é, 
como theoria. 
 
Nas sociedades nascidas com o capitalismo, em que o trabalho escravo e servil é substituído 
pelo trabalho livre e em que é elaborada a ideia de indivíduo como um átomo social, isto é, 
como um ser que pode ser conhecido e pensado por si mesmo e sem os outros, a verdade 
tenderá a ser concebida como dependendo exclusivamente das operações do sujeito do 
conhecimento ou da consciência de si reflexiva autônoma. 
 
Também nas sociedades capitalistas, regidas pelo princípio do crescimento ou acumulação do 
capital por meio do crescimento das forças produtivas (trabalho e técnicas) e por meio do 
aumento da capacidade industrial para dominar e controlar as forças da Natureza e a 
sociedade, a verdade tenderá a aparecer como utilidade e eficácia, ou seja, como algo que 
tenha uso prático e verificável. Assim como o trabalho deve produzir lucro, também o 
conhecimento deve produzir resultados úteis. 
 
Numa sociedade altamente tecnológica, como a do século XX ocidental europeu e norte-
americano, em que as pesquisas científicas tendem a criar nos laboratórios o próprio objeto do 
conhecimento, isto é, em que o objeto do conhecimento é uma construção do pensamento 
científico ou um constructo produzido pelas teorias e pelas experimentações, a verdade tende 
a ser considerada a forma lógica e coerente assumida pela própria teoria, bem como a ser 
considerada como o consenso teórico estabelecido entre os membros das comunidades de 
pesquisadores. 
 
A verdade, portanto, como a razão, está na História e é histórica. Também as transformações 
internas à própria Filosofia modificam a concepção da verdade. A teoria da verdade como 
correspondência entre coisa e ideia, ou fato e ideia, liga-se à concepção realista da razão e do 
conhecimento, isto é, à prioridade do objeto do conhecimento, ou realidade, sobre o sujeito do 
conhecimento. Ao contrário, a concepção da verdade como coerência interna e lógica das 
ideias ou dos conceitos liga-se à concepção idealista da razão e do conhecimento, isto é, à 
prioridade do sujeito do conhecimento ou do pensamento sobre o objeto a ser conhecido. 
 
As concepções históricas e as transformações internas ao conhecimento mostram que as 
várias concepções da verdade não são arbitrárias nem casuais ou acidentais, mas possuem 
causas e motivos que as explicam, e que a cada formação social e a cada mudança interna do 
conhecimento surge a exigência de reformular a concepção da verdade para que o saber 
possa realizar-se. As verdades (os conteúdos conhecidos) mudam, a ideia da verdade (a forma 
de conhecer) muda, mas não muda a busca do verdadeiro, isto é, permanece a exigência de 



vencer o senso-comum, o dogmatismo, a atitude natural e seus preconceitos. É a procura da 
verdade e o desejo de estar no verdadeiro que permanecem. A verdade se conserva, portanto, 
como o valor mais alto a que aspira o pensamento. 
 
 
As exigências fundamentais da verdade 
 
Se examinarmos as diferentes concepções da verdade, notaremos que algumas exigências 
fundamentais são conservadas em todas elas e constituem o campo da busca do verdadeiro: 
 
1. Compreender as causas da diferença entre o parecer e o ser das coisas ou dos erros; 
 
2. Compreender as causas da existência e das formas de existência dos seres; 
 
3. Compreender os princípios necessários e universais do conhecimento racional; 
 
4. Compreender as causas e os princípios da transformação dos próprios conhecimentos; 
 
5. Separar preconceitos e hábitos do senso comum e a atitude crítica do conhecimento; 
 
6. Explicitar com todos os detalhes os procedimentos empregados para o conhecimento e os 
critérios de sua realização; 
 
7. Liberdade de pensamento para investigar o sentido ou a significação da realidade que nos 
circunda e da qual fazemos parte; 
 
8. Comunicabilidade, isto é, os critérios, os princípios, os procedimentos, os percursos 
realizados, os resultados obtidos devem poder ser conhecidos e compreendidos por todos os 
seres racionais. Como escreve o filósofo Espinosa, o Bem Verdadeiro é aquele capaz de 
comunicar-se a todos e ser compartilhado por todos; 
 
9. Transmissibilidade, isto é, os critérios, princípios, procedimentos, percursos e resultados do 
conhecimento devem poder ser ensinados e discutidos em público. Como diz Kant, temos o 
direito ao uso público da razão; 
 
10. Veracidade, isto é, o conhecimento não pode ser ideologia, ou, em outras palavras, não 
pode ser máscara e véu para dissimular e ocultar a realidade servindo aos interesses da 
exploração e da dominação entre os homens. Assim como a verdade exige a liberdade de 
pensamento para o conhecimento, também exige que seus frutos propiciem a liberdade de 
todos e a emancipação de todos; 
 
11. A verdade deve ser objetiva, isto é, deve ser compreendida e aceita universal e 
necessariamente, sem que isso signifique que ela seja “neutra” ou “imparcial ”, pois o sujeito do 
conhecimento está vitalmente envolvido na atividade do conhecimento e o conhecimento 
adquirido pode resultar em mudanças que afetem a realidade natural, social e cultural. 
 



Como disseram os filósofos Sartre e Merleau-Ponty, somos “seres em situação” e a verdade 
está sempre situada nas condições objetivas em que foi alcançada e está sempre voltada para 
compreender e interpretar a situação na qual nasceu e à qual volta para trazer transformações. 
Não escolhemos o país, a data, a família e a classe social em que nascemos – isso é nossa 
situação -, mas podemos escolher o que fazer com isso, conhecendo nossa situação e 
indagando se merece ou não ser mantida. 
 
A verdade é, ao mesmo tempo, frágil e poderosa. Frágil porque os poderes estabelecidos 
podem destruí-la, assim como mudanças teóricas podem substituí-la por outra. Poderosa, 
porque a exigência do verdadeiro é o que dá sentido à existência humana. Um texto do filósofo 
Pascal nos mostra essa fragilidade-força do desejo do verdadeiro: 
  
 

O homem é apenas um caniço, o mais fraco da Natureza: mas é um 
caniço pensante. Não é preciso que o Universo inteiro se arme para 
esmagá-lo: um vapor, uma gota de água são suficientes par a matá-lo. 
Mas, mesmo que o Universo o esmagasse, o homem seria ainda mais 
nobre do que aquilo que o mata, porque ele sabe que morre e conhece a 
vantagem do Universo sobre ele; mas disso o Universo nada sabe. Toda 
nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. É a partir dele que nos 
devemos elevar e não do espaço e do tempo, que não saberíamos 
ocupar. 
 
 
 

 
 

Retirado da Unidade 3, Capítulo 3 “As concepções de verdade”,  
do livro “Convite a Filosofia”, de Marilena Chauí 



 
 

Anexo 6 – Presentação e representação 
 

 
 Conhecimento imediato e direto: percepão ou intuição. Esse termo foi introduzido por 
Spencer, que fazia a distinção entre conhecimento presentativo (que se tem quando “o 
conteúdo de uma proposição é a relação entre dois termos, ambos diretamente presentes, 
como quando machuco o dedo e estou simultaneamente ciente da dor e da sua localização”) e 
o conhecimento representativo, que é a lembrança ou a imaginação do outro conhecimento. 
 
 

Conforme verbete “Presentação” (p. 926),  
do Dicionário de Filosofia de Abbagnano 



 
 

Anexo 7 – O que é objeto (objetivo, objetividade, objetivismo, objetificação, objetivação) 
e sujeito (subjetivo, subjetividade, subjetivismo)? 

 
 
 

Objeto: 
 
 
 Termo (ponto de chegada de uma atividade ou resultado de uma ação, objeto desta 
ação) de qualquer operação, ativa, passiva, prática, cognitiva ou linguística. O significado desta 
palavra é generalíssimo e corresponde ao significado de coisa (1º significado genérico – 
designando qualquer objeto ou termo, real e irreal, mental e físico, de que, de um modo 
qualquer, possa se tratar; 2º significado específico – denotando objetos naturais como tais. 
Corpo ou substância corpórea). Objeto é o fim a que se tende, a coisa que se deseja, a 
qualidade ou a realidade percebida, a imagem da fantasia, o significado expresso ou o conceito 
pensado. 
 
[…] 
 
Ao lado deste significado genérico e fundamental, em que este termo é insubstituível, encontra-
se algumas vezes na linguagem filosófica e na comum um significado mais restrito ou 
específico, segundo o qual o objeto só é objeto se tiver alguma validade: por exemplo, se é 
“real”, “externo”, “independente”. (ver Objetivo). No entanto, este segundo significado não 
elimina o principal, mas o pressupõe. 
 
 
Objetivo: 
 
 Esse adjetivo tem, à primeira vista, mais significados que o substantivo correspondente, 
visto que, além dos significados ligados a este último, serviu para significar: o que é válido para 
todos, o que é externo em relação à consciência ou ao pensamento, o que é independente do 
sujeito, o que está em conformidade com certos métodos e regras. Tais significados surgiram 
principalmente da determinação kantiana do objeto de conhecimento como objeto real ou 
empiricamente dado. É possível enumerar três significados fundamentais deste termo: 1º. o 
que existe como objeto. 2º. o que tem objeto. 3º. o que é válido para todos. 
 
 1º. O primeiro significado corresponde ao significado fundamental de objeto: objetivo é 
aquilo que existe como termo ou limite de uma operação ativa ou passiva. A essa definição 
corresponde em primeiro lugar o uso desse termo na última fase da escolástica, a partir de 
Duns Scot, quando foi entendido como o que existe como objeto do intelecto, enquanto 
pensado ou imaginado, sem que isso implique sua existência fora do intelecto, na realidade. 
[…] 
 Em todos esses casos, o objetivo não designa o que é real nem o que é irreal, mas 
simplesmente o que é objeto do intelecto e pode, numa segunda consideração, revelar-se real 
ou irreal. 



 
 2º. Em correspondência a limitação imposta por Kant ao objeto de conhecimento como 
objeto “real”, há um segundo significado de objetivo, como o que tem por objeto uma realidade 
empiricamente dada. Neste sentido, Kant afirma que o conhecimento é “objetivo”, ou 
“objetivamente válido”. Já em suas distinções terminológicas Kant inclui este significado: “Uma 
percepção que se refira unicamente ao sujeito, como modificação do seu estado, é sensação; 
uma percepção objetiva é conhecimento. Esta ou é uma intuição ou um conceito. Aquela se 
refere imediatamente ao objeto e é singular; este lhe diz respeito de modo mediato, por meio 
de uma marca, que pode ser comum a várias coisas”. (Crít. R. Pura, Dialética, livro I, seção I). 
Deste ponto de vista, “validade objetiva” e “realidade” coincidem. Kant diz: “Nossas 
considerações ensinam a realidade, ou seja, a validade objetiva do espaço em relação a tudo o 
que podemos defrontar no mundo externo como objeto” (ibid. § 3). […] Assim, objetivo é o 
empiricamente real, e para Kant o empiricamente real é produto de uma síntese que, para ser 
efetuada na consciência comum ou genérica, vale para todos os sujeitos pensantes, e não para 
um só deles (Prol. § 22). Kant diz: “Os juízos são subjetivos quando as representações se 
referem apenas a uma consciência em um sujeito e nele se unificam; ou são objetivos quando 
estão interligados em uma consciência de modo genérico, ou seja, necessário”. 
 
 3º. Essas considerações de Kant possibilitam uma transição para o terceiro significado 
fundamental de objetivo, o de “válido para todos”. Esse significado, muito difundido nas escolas 
criticistas e idealistas contemporâneas, foi bem expresso por Poincaré: “Uma realidade 
completamente independente do espirito que a concebe, a vê ou a sente, é uma 
impossibilidade. Se existisse um mundo externo neste sentido, ele nos seria inacessível. Mas o 
que chamamos de realidade objetiva é, em última análise, aquilo que é comum a vários seres 
pensantes e poderia ser comum a todos”. (la valeur de la science, 1905, p. 9). […] Este tipo de 
objetividade chama-se hoje intersubjetividade, e suas condições fundamentais são 
reconhecidas na posse e no uso de técnicas especiais que, em dado campo, garantam a 
comprovação e a aferição dos resultados de uma investigação. Portanto, “válidos para todos” 
significa também “intersubjetivamente válido”, ou “em conformidade com um método 
qualificado”. A esse mesmo conceito de objetividade ligam-se os significados de “independente 
do sujeito” e “externo à consciência”. O que é objetivo no sentido de ser válido para todos é de 
fato independente deste ou daquele sujeito, de suas preferências ou avaliações particulares; 
por outro lado, o único meio de que o sujeito dispõe para disciplinar ou frear suas preferências 
e avaliações é recorrer a procedimentos metodológicos qualificados. 
 
 
Objetividade: 
 
 1. Em sentido objetivo: caráter daquilo que é objeto. 
 
 2. Em sentido subjetivo: caráter da consideração que procura ver o objeto como ele é, 
não levando em conta as preferências ou os interesses de que o considera, mas apenas 
procedimentos intersubjetivos de averiguação e aferição. Neste sentido, a objetividade é um 
ideal de que a pesquisa científica se aproxima à medida que dispõe de técnicas convenientes. 
 



 3. Propriedade daquilo que vale independente do sujeito. Por exemplo, fala-se de 
objetividade dos valores ou do saber científico. Nessa acepção, o termo remete ao terceiro 
significado de objetivo. 
 
 
Objetivismo: 
 
 Qualquer doutrina que admita a existência de objetos (significados, conceitos, verdades, 
valores, normas) válidos independentemente das crenças e das opiniões dos diferentes 
sujeitos. 

 
 
 
 
 
Objetificação/objetivação: 
 
 Segundo Hartmann, este termo significa “tornar-se objeto para um sujeito” e define a 
natureza do conhecimento. A objetificação é o contrário da objetivação: está é a transformação 
de algo subjetivo em objetivo, enquanto a objetificação exprime o processo pelo qual um objeto 
independente do sujeito torna-se objeto de conhecimento. (Systematische Philosophie, 1931, § 
11). 
 
 
 <------> 
 
 
Sujeito: 
 
 Esse termo teve dois significados fundamentais: […] 2º. O eu, o espírito ou a 
consciência, como princípio determinante do mundo do conhecimento ou da ação, ou ao 
menos como capacidade de iniciativa em tal mundo. […] sujeito com capacidade autônoma de 
relações ou de iniciativas, capacidade que é contraposta ao simples ser “objeto” ou parte 
passiva de tais relações. 
 
 
Subjetivo: 
 
 Aquilo que pertence ao sujeito ou tem caráter de subjetividade. Esse adjetivo teve dois 
significados, correspondentes aos do termo sujeito, mas somente o segundo ainda é usado. 
[…] 
 2º. O significado de subjetivo como pertencente ao eu ou ao sujeito do homem […]. 
Entendia-se por objetiva “uma propriedade dos objetos”, e por subjetiva “uma representação da 
relação entre as coisas e nós, ou seja, uma relação com que as pensa”. […] Foi desse uso do 
adjetivo que Kant extraiu o novo significado atribuído ao substantivo sujeito. 
 
 



 
 
 
Subjetividade (consciência): 
 
 1. Caráter de todos os fenômenos psíquicos, porquanto fenômenos da consciência, ou 
seja, os que o sujeito relaciona consigo mesmo e chama de “meus”. 
 
 Consciência¹: Em geral, a possibilidade que tem cada um de dar atenção aos seus 
próprios modos de ser e as suas próprias ações, bem como de exprimi-los com a linguagem. 
 Consciência²: O uso filosófico desse termo tem pouco ou nada que ver com o significado 
comum (Consciência¹), de estar ciente dos próprios estados, percepções, ideias, sentimentos, 
volições […]. O significado que este termo na filosofia moderna e contemporânea, embora 
pressuponha genericamente essa acepção comum, é muito mais complexo: é o de uma 
relação da alma consigo mesma, de uma relação intrínseca ao homem, “interior” ou “espiritual”, 
pela qual ele pode conhecer-se de modo imediato e privilegiado e por isso julgar-se de forma 
segura e infalível. Trata-se, portanto, de uma noção em que o aspecto moral – a possibilidade 
de autojulgar-se – tem conexões estreitas com o aspecto teórico, a possibilidade de conhecer-
se de modo direto e infalível. 
 
 
Subjetivismo:  
 
 Termo moderno que designa a doutrina que reduz a realidade e os valores a estados ou 
atos do sujeito (universal ou individual). Neste sentido, o idealismo é subjetivismo porque reduz 
a realidade das coisas a estados do sujeito (percepções ou representações). 
 
 
 
 

Retirado dos respectivos verbetes do “Dicionário de Filosofia”  
de Nicola Abbagnano 



 
 

Anexo 8 – O que é signo (significado), símbolo, conceito e linguagem? 
 

Signo: 
 
 Qualquer objeto ou evento usado como menção de outro objeto ou evento. Esta 
definição, geralmente empregada ou pressuposto na tradição filosófica antiga e recente, e 
generalíssima e permite compreender na noção de signo qualquer possibilidade de referência: 
por exemplo, do efeito à causa ou vice-versa; da condição ao condicionado ou vice-versa; do 
estímulo de uma lembrança à própria lembrança; da palavra a seu significado; do gesto 
indicativo à coisa indicada; do indício ou do sintoma de uma situação à própria situação. Todas 
estas relações podem ser compreendidas pela noção de signo. No entanto, em sentido próprio 
e restrito, essa noção deve ser entendida como a possibilidade de referência de um objeto ou 
um acontecimento presente a um objeto ou acontecimento não-presente, ou cuja presença ou 
não-presença seja indiferente. Nesse sentido mais restrito, a possibilidade de uso do signo ou 
semiose é a característica fundamental do comportamento humano, porque permite a utilização 
do passado para a previsão e o planejamento do futuro. Neste sentido, pode-se dizer que o 
homem é eminentemente um animal simbólico, e que nesse seu caráter se radica a 
possibilidade de descoberta e de uso das técnicas em que consiste propriamente sua razão. 
 
 Significado: Entende-se por este termo a dimensão semântica do procedimento 
semiológico, ou seja, a possibilidade de um signo referir-se a seu objeto. Os aspectos (ou 
condições) fundamentais do significado são dois: 1º. Um nome, um conceito ou uma essência 
(p. ex., “Alessandro Manzoni”, “homem”, “autor de Os Noivos”), usados com a finalidade de 
delimitar e orientar a referência; 2º. O objeto (p. ex., respectivamente, Alessandro Manzoni, os 
homens, Alessandro Manzoni), ao qual o nome, o conceito ou a essência se referem. Os dois 
aspectos são inseparáveis; o segundo é função do primeiro porque é o nome ou conceito que 
determina a que objeto se faz ou não referência. 
 
 
Símbolo: 
 
 Esta palavra deriva do grego […], [e] significa “juntar” [um objeto ou evento através da 
menção de outro objeto ou evento]. O símbolo, portanto, assim como o signo, caracteriza-se 
pela remissão; isto permitiu, por um lado, incluir o símbolo na ordem dos signos, como caso 
específico, e, por outro, opô-lo aos signos porque, enquanto os signos compõe de modo 
convencional alguma coisa com outra, o símbolo, evocando a sua parte correspondente, 
remete a determina realidade que não é decidida pela convenção, mas pela recomposição de 
um inteiro. 
 
 
Conceito: 
 
 Em geral, todo processo que possibilite a descrição, a classificação a previsão dos 
objetos cognoscíveis. Assim, entendido, este termo tem significo generalíssimo e pode incluir 
qualquer espécie de sinal ou procedimento semântico, seja qual for o objeto a que se refere, 



abstrato ou concreto, próximo ou distante, universal ou individual. […] Embora o conceito seja 
normalmente indicado por um nome, não é o nome, visto que diferentes nomes podem exprimir 
o mesmo conceito ou diferentes conceitos podem ser indicados, por equívoco, pelo mesmo 
nome. […] O conceito tampouco se refere necessariamente a coisa ou fatos reais, pois pode 
haver conceitos de coisas inexistentes ou passadas, cuja existência não é verificável nem tem 
um sentido específico. Enfim, o alegado caráter de universalidade subjetiva ou validade 
intersubjetiva do conceito na realidade é simplesmente sua comunicabilidade de signo 
linguístico: a função primeira e fundamental do conceito é a mesma da linguagem: a 
comunicação. 
 A noção de conceito da origem a dois problemas fundamentais: um sobre a natureza do 
conceito e outro sobre a função do conceito. […] 
 A) O problema da natureza do conceito recebeu duas soluções fundamentais: 1ª. O 
conceito é a essência das coisas, mais precisamente a sua essência necessária, pelo qual não 
podem ser de modo diferente daquilo que são; 2ª. O conceito é um signo […] do objeto 
(qualquer que seja) e se acha em relação de significação com ele. 
 [...] 
 B) A função pode ser concebida de duas maneiras fundamentais diferentes: como final e 
como instrumental. Função final é atribuída ao conceito pela sua interpretação como essência, 
visto que, por esta interpretação, o conceito não tem outra função senão exprimir ou revelar a 
substância das coisas. Desse ponto de vista, a função identifica-se com a própria natureza do 
conceito. Quando, porém, se admite a teoria simbólica do conceito, admite-se ipso facto 
também a sua instrumentalidade; e essa instrumentalidade pode ser aclarada e descrita nos 
seus múltiplos aspectos. […] 
 1º. A primeira função atribuída ao conceito é a de descrever os objetos da experiência 
para permitir o seu reconhecimento. 
 2º. A segunda função atribuída ao conceito é a econômica. A essa função vincula-se o 
caráter classificador do conceito. 
 3º. A terceira função do conceito é organizar os dados a experiência de modo que se 
estabeleçam entre eles nexos de natureza lógica. 
 4º. A quarta função do conceito, hoje considerada fundamental nas ciências físicas, é a 
previsão. […] Por ela, o conceito é um meio ou procedimento antecipador ou projetante. 
 
 
Linguagem: 
 
 Em geral, o uso de signos intersubjetivos, que são os que possibilitam a comunicação. 
Por uso entende-se: 1º. Possibilidade de escolha (instituição, mutação, correção) dos signos; 
2º. Possibilidade de combinação de tais signos de maneiras limitadas e repetíveis. Este 
segundo critério diz respeito as estruturas sintáticas da linguagem, enquanto o primeiro se 
refere ao dicionário da linguagem. […] 
 A linguagem distingue-se da língua, que é um conjunto particular organizado de signos 
intersubjetivos. A distinção entre linguagem e língua foi estabelecida por Ferdinand de 
Saussure, que a definia da seguinte forma: “A língua é um produto social da faculdade de 
linguagem e ao mesmo tempo um conjunto de convenções necessárias adotas pelo corpo 
social para permitir o exercício desta faculdade nos indivíduos. Tomada em conjunto, a 
linguagem é multiforme e heteróclita; sobreposta a domínios diversos – físico, fisiológico e 
psíquico – também pertence ao domínio individual e ao domínio social; não se deixa classificar 



em categoria alguma de fatos humanos porque não se sabe como determinar a unidade” 
(Cours de linguistique générale, 1916, p. 15).  
 Do ponto de vista geral ou filosófico, o problema da linguagem é o problema da 
intersubjetividade dos signos, do fundamento desta intersubjetividade. O problema da “origem” 
da linguagem, discutido nos séculos XVII e XIX, é uma de suas formas; as duas soluções 
típicas são apenas dois modos de garantir a intersubjetividade dos signos linguísticos. Dizer 
que a linguagem tem origem em convenções significa simplesmente que essa 
intersubjetividade é fruto de um acordo, de um contrato entre os homens, e dizer que a 
linguagem se origina da natureza significa simplesmente que esta intersubjetividade é 
garantida pela relação entre o signo linguístico e a coisa ou com o estado subjetivo a que ele 
se refere. 
 

Retirado dos respectivos verbetes do “Dicionário de Filosofia”  
de Nicola Abbagnano 



 
 

Anexo 9 – O que é ética e, de modo específico, o utilitarismo? 
 

 
 Ética: 
 
  Em geral, ciência da conduta. Existem duas concepções fundamentais desta 
ciência: 1ª. A que a considera como ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser 
orientada e dos meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da natureza 
do homem; 2ª. A que a considera como a ciência do móvel da conduta humana e procura 
determinar tal móvel com vistas a dirigir ou disciplinar esta conduta. 
  Essas duas concepções, que se entremesclaram de várias maneiras na 
Antiguidade e no mundo moderno, são profundamente diferentes e falam duas línguas 
diversas. A primeira fala a língua do ideal para o qual o homem se dirige por sua natureza e, 
por conseguinte, da “natureza”, “essência” ou “substância” do homem. Já a segunda fala dos 
“motivos” ou “causas” da conduta humana, ou das “forças” que a determinam, pretendendo 
ater-se ao conhecimento dos fatos. A confusão entre ambos os pontos de vista heterogêneos 
foi possibilitada pelo fato de que ambas costumam apresentar-se com definições 
aparentemente idênticas de bem logo mostra a ambiguidade que ela oculta, visto que bem 
pode significar ou o que é (pelo fato que é) ou o que é objeto de desejo, de aspiração etc., e 
estes dois significados correspondem exatamente às duas concepções de ética acima 
distintas. 
 De fato, é característica da concepção 1ª a noção de bem como realidade perfeita ou 
perfeição real, ao passo que na concepção 2ª encontra-se a noção de bem como objeto de 
apetite. Por isso, quando se afirma que o “bem é a felicidade”, a palavra “bem” tem um 
significado completamente diferente daquele que se encontra na afirmação “o bem é o prazer”. 
A primeira asserção (no sentido em que é feita, p. ex., por Aristóteles e por Tomás de Aquino), 
significa: “a felicidade é o fim da conduta humana, de dedutível da natureza racional do 
homem”, ao passo que a segunda asserção significa “o prazer é o móvel habitual e constante 
da conduta humana”. Como o significado e o alcance das duas asserções são, portanto, 
completamente diferentes, sempre se deve ter em mente a distinção entre ética do fim e ética 
do móvel, nas discussões sobre ética. Tal distinção, ao mesmo tempo que divide a história da 
ética, permite ver como são irrelevantes muitas das discussões a que deu ensejo e que outra 
causa não têm senão a confusão entre os dois significados propostos. 
 
 
 
 Utilitarismo: 
 
  Embora se possa dizer que a identificação do bom com o útil remonta a Epicuro, 
do ponto de vista histórico, o utilitarismo é uma corrente de pensamento ético, político e 
econômico inglês dos séculos XVIII e XIX. Stuart Mill afirmou ter sido o primeiro a usar a 
palavra utilitatista (utilitarian), extraindo-a de uma expressão usada por Galt em Annals of Paris 
(1812); de fato, a ele se deve o sucesso desse nome. Contudo, essa palavra foi usada 
ocasionalmente por Bentham, a primeira vez em 1781. Os aspectos essenciais do utilitarismo 
podem ser resumidos do modo seguinte: 



  1º. Em primeiro lugar, o utilitarismo é a tentativa de transforma a ética em ciência 
positiva da conduta humana, ciência que Bentham queria tornar “exata como a matemática” 
(Introduction to the Principles of Morals, em Works, I, p. V). Essa característica faz do 
utilitarismo um aspecto fundamental do movimento positivista, ao mesmo tempo em que lhe 
garante um lugar importante na história da ética. 
  2º. Por conseguinte, o utilitarismo substitui a consideração do fim, derivado da 
natureza metafísica do homem, pela consideração dos móveis que levam o homem a agir. 
Nisto, liga-se à tradição hedonista, que vê no prazer o único móvel a que o homem ou, em 
geral, o ser vivo obedece. Nesse aspecto, assim como no precedente, o utilitarismo foi tratado, 
sobretudo, por Jeremy Bentham (1748-1832). 
  3º. Reconhecimento do caráter supra-individual ou intersubjetivo do prazer como 
móvel, pelo que a finalidade de qualquer atividade humana é “a maior felicidade possível, 
compartilhada pelo maior número possível de pessoas”: formula enunciada primeiramente por 
Cessare Beccaria (Dei delitti e delle pene, 1764, § 3) e aceita por Bentham e por todos os 
utilitaristas ingleses. A aceitação desta fórmula supõe a coincidência entre utilidade individual e 
utilidade pública, que foi admitida por todo o liberalismo moderno. As obras de James Mill e de 
Stuart Mill dedicaram-se principalmente a justificar essa coincidência. Para James Mill, ela 
decorria da lei da associação psicológica: cada um deseja a felicidade alheia porque ela está 
intimamente associada com a sua própria felicidade (Analysis of the Phenomena of the Human 
Mind, ed. 1869, II, pp. 351 ss.). Para Suart Mill essa mesma vinculação estava ligada ao 
sentimento de unidade humana, que Comte evidenciara com sua religião da humanidade 
(Utilitarianism, 2ª ed., 1871, p. 61). 
 4ª Associação estreita entre utilitarismo com as doutrinas da nascente ciência 
econômica. Dois dos fundadores dessa ciência, Malthus (1766-1834) e David Ricardo (1772-
1823), foram utilitaristas e compartilharam o espírito positivo e reformador do utilitarismo. 
 5ª No campo político e social, o espírito reformador dos utilitaristas, que se preocuparam 
em pôr sua doutrina moral a serviço de reformas que deveriam aumentar o bem-estar e a 
felicidade dos homens em vários campos. Nesse aspecto, o utilitarismo também foi 
denominado radicalismo. 
 
 

Retirado dos respectivos verbetes do “Dicionário de Filosofia”  
de Nicola Abbagnano 

 
 

 
  Ver também: http://pt.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo 



 
Anexo 10 – O que é fenômeno (aparência, fato, coisa em si) e fenomenologia? 

 
 

 Fenômeno: 
 

1. O mesmo que aparência (v.). Neste sentido o fenômeno é a aparência 
sensível que se contrapõe à realidade, podendo ser considerado 
manifestação desta, ou que se contrapõe ao fato, do qual pode ser 
considerado idêntico (c. FATO). 

 
Aparência: Na história da filosofia, esse termo teve dois significados 
diametralmente opostos. 1º. Ocultação da realidade; 2º. Manifestação ou 
revelação da realidade. Conforme o 1º significado, a aparência vela ou 
obscurece a realidade das coisas, de tal modo que está só pode ser 
conhecida quando se transpõe a aparência e se prescinde dela. Pelo 2º 
signficado, a aparência é o que manifesta ou revela a realidade, de tal 
modo que esta encontra na aparência a sua verdade, a sua revelação. 
Com base no 1º significado, conhecer significa libertar-se das aparência; 
pelo 2º significado, conhecer significa confiar na aparência, deixá-la 
aparecer. No primeiro caso, a relação entre aparência e verdade é de 
contradição e oposição; no segundo, é de semelhança ou identidade. 
Estas duas concepções de aparência intricaram-se de várias formas na 
história da filosofia ocidental. De um lado, esta nasceu do esforço de atingir 
saber mais sólido transpondo os limites da aparência, isto é, das opiniões, 
dos sentidos, das crenças populares ou míticas. De outro, procurou, com 
igual constância, ter em conta a aparência ("salvar os fenômenos"), 
reconhecendo assim que nela se manifesta, em alguma medida, a própria 
realidade. 
 
Fato: Em geral, uma possibilidade objetiva de confirmação, constatação ou 
verificação, portanto também de descrição ou previsão – objetiva no 
sentido de que todos podem adotá-la nas condições adequadas. "É fato 
que x" significa que x pode ser verificado ou confirmado por qualquer um 
que disponha dos meios adequados, e que pode ser descrito e previsto de 
forma passível de aferição. A noção de fato é moderna, sendo mais 
restritira e específica que a de realidade; nasceu sobretudo para indicar os 
objetos da pesquisa científica, que devem poder ser reconhecidos por 
qualquer pesquisador competente. Portanto, no que se refere à sua 
validade, o fato é independente de opiniões, prejulgamentos e mesmo de 
juízos e valorações que não sejam inerentes ao uso de instrumentos 
capazes de confirmá-lo. Assim, tem duas características fundamentais: a) 
referência a um método apropriado de confirmação ou verificação; b) 
independência em relação a crenças subjetivas ou pessoais de quem 
emprega o método. 
 



2. A partir do século XVIII, em virtude da reabilitação da aparência como 
manifestação da realidade aos sentidos e ao intelecto do homem, a 
palavra fenômeno começa a designar o objeto específico do conhecimento 
humano que aparece em condições particulares, características das 
estruturas cognitivas do homem. Nesse sentido, a noção de fenômeno é 
correlativa com a de coisa em si (v.), a ela remetendo-se por oposição 
contrária. À medida que se reconhece que os objetos de conhecimento se 
revelam segundo os modos e as formas próprias da estrutura cognitiva do 
homem, e que por isso eles não são as "coisas em si mesmas", ou seja, as 
coisas como são ou poderiam ser fora da relação cognitiva com o homem, 
o objeto de conhecimento humano configura-se como fenômeno, ou seja, 
como coisa aparente nessas condições, o que obviamente não significa 
coisa enganosa ou ilusória. É na filosofia do século XVIII que se dá este 
passo. Hobbes, que em princípio reavaliou o fenômeno como aparência 
geral [...], não atribuiu nenhuma singificação limitativa ou corretiva à 
palavra fenômeno, com a qual designa qualquer objetos possível do 
conhecimento humano. Maupertuis, que nas Cartas de 1752 afirma que a 
extensão é um fenômeno como todas as coisas corpóreas [...], exprime 
contudo a convicção, bastante comum em seu tempo, da limitação do 
conhecimento humano, e foi desta convicção que Kant partiu para a sua 
distinção entre fenômeno e númeno. Segundo Kant, o fenômeno é, em 
geral, o objeto de conhecimento enquanto condicionado pelas formas de 
intuição (tempo e espaço) e pelas categorias do intelecto. Diz: "Fenômeno 
é o que não pertence ao objeto em si mesmo, mas se encontra sempre na 
relação entre ele e o sujeito, sendo inseparável da representação que este 
tem dele. Por isso mesmo, os predicados do espaço e do tempo são 
atribuídos aos objetos dos sentidos como tais, e nisso não há ilusão. Ao 
contrário, se atribuo à rosa em si a cor vermelha, a Saturno os anéis ou a 
todos os objetos externos em si a extensão, sem levar em conta a relação 
desses objetos com o sujeito e sem limitar meu juízo a essa relação, então 
nasce a ilusão". [...] Tal significado, no qual se estabelecia um filosofema 
muito difundido no século XVIII, permaneceu como um dos significados 
fundamentias desse termo, mais precisamente aquele com relação ao qual 
se fala de fenomenismo. Esse signficado caracteriza-se pela limitação de 
validade do conhecimento humano. Nesse sentido, fenômeno não é o 
objeto que se manifesta, mas o objeto que se manifesta ao homem nas 
condições limitativas específicas que essa relação implica. 

 
3. Todavia, na filosofia contemporânea, a partir das Investigações lógicas 

(1900-1901) de Husserl, fenômeno começou a indicar não só o que 
aparece ou se manifesta ao homem em condições particulares, mas aquilo 
que aparece ou se manifesta em si mesmo, como é em si mesmo, na sua 
essência. É verdade que para Husserl o fenômeno neste sentido não é 
uma manifestação natural ou espontânea da coisa: exige outras condições, 
que são impostas pela investigação filosófica como fenomenologia. O 
sentido fenomenológico de fenômeno como revelação da essência [...] 
soma-se portanto ao significado crítico de fenômeno, sem contudo eliminá-



lo. Foi nele que Heidegger insistiu, considerando o fenômeno como o 
aparecer puro e simples do ser em si e distinguindo-o assim da simples 
aparência [...], que é indício do ser ou alusão ao ser (que contudo 
permance escondido) e que, por isso, é o não manifestar-se ou esconder-
se do ser [...]. Obviamente, neste sentido a noção de fenômeno não se 
opõe mais à coisa em si: o fenômeno é o em-si da coisa em sua 
manifestação, não constituindo, pois, uma aparência da coisa, mas 
identificando-se com seu ser. 

 
Podemos agora resumir da seguinte maneira os três signficados atualmente 
em uso da palavra fenômeno: 1) aparência pura e simples (ou fato puro e 
simples), considerada ou não como manifestação da realidade ou fato real; 2) 
objeto do conhecimento humano, qualificado e delimitado pela relação com o 
homem; 3) revelação do objeto em si. 
 

 
 Fenomenologia: 
 
 Descrição daquilo que aparece ou ciência que tem como objetivo ou projeto essa 
descrição. [...] a única noção viva de fenomenologia é a anunciada por Husserl em 
Investigações Lógicas [...] correlativa ao 3º significado de fenômeno e depois desenvolvida por 
ele mesmo nas obras seguintes. O próprio Husserl preocupou-se em eliminar a confusão entre 
psicologia e fenomenologia. Esclareceu que psicologia é a ciências dos dados de fato; os 
fenômenos que ela considera são acontecimentos reais que, juntamente com os sujeitos a que 
pertencem, inserem-se no mundo espacio-temporal. A fenomenologia (que ele chama de "pura" 
ou "transcendental") é uma ciência de essências (portanto, "eidética"), e não de dados de fato, 
possibilitada apenas pela redução eidética, cuja tarefa é expurgar os fenômenos psicológicos 
de suas características reais ou empíricas e levá-los para o plano da generalidade essencial. A 
redução eidética, vale dizer, a transformação dos fenômenos em essências, também é redução 
fenomenológica em sentido estrito, porque transforma estes fenômenos em irrealidades. Com 
esse significado, a fenomenologia constitui uma corrente filosófica particular, que pratica a 
filosofia como investigação fenomenológica, ou seja, valendo-se da redução fenomenológica e 
da epoché (v.). Os resultados fundamentais a que esta investigação levou, em Husserl, podem 
ser resumidos da maneira seguinte: 1º. O reconhecimento do caráter intencional da 
consciência (v.), em virtude do qual a consciência é um movimento de transcedência em 
direção ao objeto e o objeto se dá ou se apresenta à consciência "em carne e osso" ou 
"pessoalmente"; 2º. Evidência da visão (intuição) do objeto devida à presença efetiva do objeto; 
3º. Generalização da noção de objeto, que compreende não somente as coisas materiais, mas 
também as formas de categorias, as essências e os "objetos ideais" em geral [...]; 4º caráter 
privilegiado da "percepção imanente", ou seja, da consciência que o eu tem das suas próprias 
experiências, porquanto nessa percepção aparecer e ser coincidem perfeitamente, ao passo 
que não coincidem na intuição do objeto externo, que nunca se identifica com suas aparições à 
consciência, mas permanece além delas [...]. 
 
Epoché: Suspensão do juízo, que caracteriza a atitude dos céticos antigos, particularmente de 
Pírron; consiste em não aceitar nem refutar, em não afirmar nem negar. [...] Na filosofia 
contemporânea, com Husserl e a filosofia fenomenológica em geral, a epoché tem finalidade 



diferente: a contemplação desinteressada, ou seja, uma atitude desvinculada de qualquer 
interesse natural ou psicológico na existência das coisas do mundo ou do próprio mundo na 
sua totalidade. Com a epoché, diz Husserl, "pomos fora de ação a tese geral própria da atitude 
natural e colocamos entre parênteses tudo o que ela compreende; com isso, a totalidade do 
mundo natural que está sempre 'aqui para nós', 'ao alcance da mão', e que continuará a 
permancer como 'realidade' para a consciência, ainda que nos agrade colocá-la entre 
parênteses. Ao fazê-lo, como é de minha plena liberdade fazer, não nego o mundo, como se 
fosse um sofista, não ponho em dúvida o seu existir, como se fosse cético, mas exerço a 
epoché fenomenológica, que me veta absolutamente qualquer juízo sobre o existente espácio-
temporal" [...]. A epoché fenomenológica distingue nitidamente a filosofia de todas as outras 
ciências que estão interessadas na existência do mundo e dos objetos nele compreendidos; 
por isso, faz do filosofar uma atitude puramente contemplativa, à qual pode revelar-se, em sua 
genuinidade, a própria essência das coisas [...]. 
 

Retirado dos respectivos verbetes do “Dicionário de Filosofia”  
de Nicola Abbagnano 



 
Anexo 11 – O que é metafísica, ontologia e epistemologia (teoria do conhecimento-

gnosiologia, filosofia da ciência)? 
 

 
 Metafísica: 
 
 Ciência primeira, por ter como objeto o objeto de todas as outras ciências, e como 
princípio um princípio que condiciona a validade de todos os outros. Por essa pretensão de 
prioridade (que a define), a metafísica pressupõe uma situação cultural determinada, em que o 
saber já se organizou e se dividiu em diversas ciências, relativamente independentes e 
capazes de exigir a determinação de suas inter-relações e sua integração com base num 
fundamento comum. Essa era precisamente a situação que se verificava em Atenas em 
meados do séc. IV a.c. graças à obra de Platão e de seus discípulos, que contribuíram 
poderosamente para o desenvolvimento da matemática, da física, da ética e da política.  
 O próprio nome dessa ciência, que costuma ser atribuído ao lugar que coube aos textos 
relativos de Aristóteles na coletânea de Andronico de Rodes (séc. I a.C), mas que Jaeger 
atribui a um peripatético anterior a Andronico (Aristóteles; trad. it., p. 517), presta-se a 
expressar bem a sua natureza, porquanto ela vai além da física, que é a primeira das ciências 
particulares, para chegar ao fundamento comum em que todas se baseiam e determinar o 
lugar que cabe a cada uma na hierarquia do saber; isso explica, senão a origem, pelo menos o 
sucesso que esse nome teve. Platão apresentou a exigência da formação dessa ciência 
suprema depois de esclarecer a natureza das ciências particulares que constituem o currículo 
do filósofo: aritmética, geometria, astronomia e música: "Penso que, se o estudo de todas 
essas ciências que arrolamos for feito de tal modo que nos leve a entender seus pontos 
comuns e seu parentesco, percebendo-se as razões pelas quais estão intimamente 
interligadas, o seu desenvolvimento nos levará ao objetivo que temos em mira e nosso trabalho 
não será debalde; caso contrário, será" (Rep., 531 c-d). Nessa ciência das ciências, Platão 
reconhecia a dialética (v.), cuja tarefa fundamental seria criticar e joeirar as hipóteses que cada 
ciência adota como fundamento, mas que "não ousam tocar porque não estão em condições 
de explicá-las" (Rep., 533 c).  
 A semelhante filosofia Aristóteles dava o nome de "filosofia primeira" ou "ciência que 
estamos procurando" e apresentava seu projeto nos treze problemas enumerados no terceiro 
(B) livro da Metafísica. Esses problemas versam todos, direta ou indiretamente, sobre as 
relações entre as ciências e seus objetos ou princípios relativos: sobre a possibilidade de uma 
ciência que estude todas as causas (996 a 18) ou todos os princípios primeiros (996 a 26) ou 
todas as substâncias (997 a 15) ou também as substâncias e seus atributos (997 a 25) e as 
substâncias não sensíveis (997 a 34) e sobre outros problemas (como os das partes que 
constituem todas as coisas, da possível diversidade de natureza entre os princípios, da 
unidade do ser, etc), todos situados na zona de intersecção e de encontro das disciplinas 
científicas particulares e de interesse comum para elas.  
 Portanto, a M., como foi entendida e projetada por Aristóteles, é a ciência primeira no 
sentido de fornecer a todas as outras o fundamento comum, ou seja, o objeto a que todas elas 
se referem e os princípios dos quais todas dependem. A M. implica, assim, uma enciclopédia 
das ciências, um inventário completo e exaustivo de todas as ciências, em suas relações de 
coordenação e subordinação, nas tarefas e nos limites atribuídos a cada uma, de modo 
definitivo (v. ENCICLOPÉDIA). A M. apresentou-se ao longo da história sob três formas 



fundamentais diferentes: 1ª. como teologia; 2ª. como ontologia; 3ª. como gnosiologia. A 
caracterização hoje corrente de M. como "ciência daquilo que está além da experiência" pode 
referir-se apenas à primeira dessas formas históricas, ou seja, à M. teológica; trata-se também 
de uma caracterização imperfeita, porquanto leva em conta uma característica subordinada, 
por isso inconstante, dessa metafísica. 
 
1ª. O conceito de M. como teologia consiste em reconhecer como objeto da M. o ser mais 
elevado e perfeito, do qual provêm todos os outros seres e coisas do mundo. O privilégio de 
prioridade atribuído à M. decorre, neste caso, do caráter privilegiado do ser que é seu objeto: é 
o ser superior a todos e do qual todos os outros provêm. 
 
2ª. A segunda concepção fundamental é a da M. como ontologia ou doutrina que estuda os 
caracteres fundamentais do ser: os que todo ser tem e não pode deixar de ter. As principais 
proposições da M. ontológica são as seguintes: 1ª existem determinações necessárias do ser, 
ou seja, determinações que nenhuma foram ou maneira de ser pode deixar de ter. 2ª. Tais 
determinações estão presentes em todas as formas e modos de ser particulares. 3ª. Existem 
ciências que têm por objeto um modo de ser particular, isolado em virtude de princípios 
cabíveis. 4ª. Deve existir uma ciência que tenha por objeto as determinações necessárias do 
ser, estas também reconhecíveis em virtude de um princípio cabível. 5ª. Essa ciência precede 
todas as outras e é, por isso, ciência primeira, porquanto seu objeto está implícito nos objetos 
de todas as outras ciências e, consequentemente, seu princípio condiciona a validade de todos 
os outros princípios. 
 
3ª. O terceiro conceito de M. como gnosiologia é expresso por Kant. Na verdade, a origem 
desse conceito deve ser identificada na noção de filosofia primeira de Bacon: "Uma ciência 
universal, que seja mãe de todas as outras e que, no progresso das doutrinas, constitua a parte 
comum do caminho, antes que as sendas se separem e se desunam." Segundo Bacon, tal 
ciência deveria ser "o receptáculo dos axiomas que não pertençam às ciências particulares, 
mas sejam comuns a numerosas ciências"(De augm. sci ent., III, 1). Esse conceito de filosofia 
primeira tem uma história, que é a do conceito positivista da filosofia, que tem em comum com 
o conceito kantiano de M. a maior ênfase nos princípios dos que nos objetos da ciência. 
Segundo Kant, M. é o estudo das formas ou princípios cognitivos que, por serem constituintes 
da razão humana — aliás de toda razão finita em geral —, condicionam todo saber e toda 
ciência, e de cujo exame, portanto, é possível extrair os princípios gerais de cada ciência. 
 
 Ontologia: 
 

1. Doutrina do ser e das suas formas. [...] 
2. Depois de Wolff e Kant (que dá o nome de O. ou metafísica à sua gnosiologia 

crítica), o termo O. foi usado, no mais das vezes, como sinônimo de metafísica. 
Ainda hoje, a maior parte dos estudiosos discorre indiferentemente sobre O. ou 
metafísica. 

 
Ser: Preliminarmente, convém distinguir os dois usos fundamentais deste termo: 1º) 
o uso predicativo, em virtude do qual dizemos "Sócrates é homem", ou "a rosa é 
vermelha"; 2º) o uso existencial, em virtude do qual dizemos "Sócrates é" (=existe) 
ou "a rosa é" (=existe). 



 
 
"Em primeiro lugar, seguindo Sócrates e os sofistas, Platão distinguiu dois sentidos 
para a palavra Ser: o sentido forte, em que Ser significa realidade ou existência (o 
Ser é), e o sentido mais fraco, em que Ser é o verbo ser como verbo de ligação, isto 
é, o verbo que permite ligar um sujeito a um predicado (por exemplo: O homem é 
mortal). Distinguiu, assim, dois sentidos para o verbo ser: o sentido existencial e o 
sentido predicativo. Por exemplo: 'O homem é' (existe) e 'O homem é mortal'. Em 
segundo lugar, afirmou que, no sentido forte de Ser, existem múltiplos seres e não 
um só, mas cada um deles possui os atributos do Ser de Parmênides (identidade, 
unidade, eternidade, imutabilidade). Esses seres são as idéias ou formas imateriais, 
que constituem o mundo verdadeiro, o mundo inteligível. São seres reais as idéias do 
bem, do belo, do justo, do homem, dos astros, do amor, do animal, do vegetal, etc. 
Em terceiro lugar, afirmou que, no sentido mais fraco do verbo de ligação ou da 
predicação, cada idéia é um sujeito real, que possui um conjunto de predicados reais 
ou de propriedades essenciais e que a fazem ser o que ela é em si mesma. Uma 
idéia é (existe) e uma idéia é uma essência ou conjunto de qualidades essenciais 
que a fazem ser o que ela é necessariamente (possui predicados verdadeiros). Por 
exemplo, a justiça é (há a idéia de justiça) e há seres humanos que são justos 
(possuem o predicado da justiça como parte de sua essência). Dessa maneira, cada 
idéia, em si mesma, é una, idêntica a si mesma, eterna e imutável – uma idéia é. Ao 
mesmo tempo, cada idéia difere de todas as outras pelo conjunto de qualidades ou 
propriedades internas e necessárias pelas quais ela é uma essência determinada, 
diferente das demais (a idéia de homem é diferente da idéia de planeta, que é 
diferente da idéia de beleza, que é diferente da idéia de coragem, etc.)". 

 
 Epistemologia: 
 
 Termo de origem grega que apresenta duas acepções de fundo. Num primeiro sentido 
[...], é sinônimo de gnosiologia ou de teoria do conhecimento. 
 Num segundo sentido, é sinônimo de filosofia da ciência. Os dois significados estão 
estritamente interligados, pois o problema do conhecimento, na filosofia moderna e 
contemporânea, entrelaça-se (e às veze se confunde) com o da ciência. 
 
 Teoria do conhecimento (gnosiologia): (in Epistemology, rar. Gnoseology, fr. 
Gnoséologie, rar. Épstemologie, al. Erkenntnistheorie, rar. Gnoseologie, it. Teoria della 
conoscenza, gnoseologia, epistemologia. Em alemão, o termo Gnoseologie, cunhado pelo 
wolffiano Baumgarten, teve pouco sucesso, ao passo que o termo Erkenntnistheorie, 
empregado pelo kantiano Reinhold (Versuch einer neuen Theorie des menschlichen 
Vorstellungsvermögens,1789) foi comumente aceito. Em inglês, o termo Epistemology foi 
introduzido por J. F. Ferrier (Institutes of Metaphysics, 1854) e é o único empregado 
comumente; gnoseology é bem raro. Em francês, emprega-se comumente Gnoséologie e, mais 
raramente, Épistemologie. Todos esses nomes têm o mesmo significado: não indicam, como 
muitas vezes se crê ingenuamente, uma disciplina filosófica geral, como a lógica, a ética ou a 
estética, mas um modo de tratar um problema nascido de um pressuposto filosófico específico, 
no âmbito de determinada corrente filosófica, que é o idealismo (no sentido 1º, v. IDEALISMO). 



 O problema cujo tratamento é tema específico da teoria do C. é a realidade das coisas 
ou, em geral, do "mundo externo". A teoria do C. apoia-se em dois pressupostos: 1º. O 
conhecimento é uma "categoria" do espírito, uma "forma" da atividade humana ou do "sujeito", 
que pode ser indagada em universal e em abstrato, isto é, prescindindo dos procedimentos 
cognoscitivos particulares de que o homem dispõe fora e dentro da ciência; 2º. O objeto 
imediato do conhecimento é, como acreditava Descartes, apenas a ideia ou a representação; e 
a ideia é uma entidade mental, exista apenas "dentro" da consciência ou do sujeito que a 
pensa. Trata-se, portanto, de verificar: 1º. Se a essa ideia corresponde uma coisa qualquer, ou 
entidade "externa", isto é, existente "fora" da consciência; 2º. No caso de uma resposta 
negativa, existe alguma diferença, e qual, entre ideias irreais ou fantásticas e ideias reais. 
Esses são problemas já discutidos por Berkeley e retomados por Fichte em Doutrina da ciência 
(1794), que constituem o tema dominante de uma rica literatura filosófica, especialmente 
alemã, da segunda metade do século passado aos primeiros decênios deste.  
 Por origem e formulação, a teoria do C. é idealista. Mesmo as soluções chamadas 
"realistas" são formas de idealismo, na medida em que as entidades que reconhecem como 
"reais" são, muito frequentemente, consciências ou conteúdos de consciência. A Escola de 
Marburgo (H. Cohen, 1842-1918; P. Natorp, 1854-1924) identificava a teoria do C. com a lógica 
e reduzia a três as disciplinas filosóficas fundamentais: lógica, ética e estética. O Problema do 
conhecimento na filosofia e na ciência da época moderna (4 vols., 1906-50) de Ernest Cassirer 
(1874-1945) é a obra mais  importante dedicada ao problema do conhecimento nesse 
significado tradicional. 
 A teoria do C. começou a perder o primado e também o significado quando se começou 
a duvidar da validade de um de seus pressupostos, isto é, que o dado primitivo do 
conhecimento é "interior" à consciência ou ao sujeito e que, portanto, a consciência ou o sujeito 
devem ir para fora de si mesmos (o que, em princípio, é impossível) para apreender o objeto. 
Kant, em "Refutação do Idealismo", acrescentada à segunda edição de Crítica da Razão Pura 
(1787), demonstrara a sua falta de fundamento. Os analistas contemporâneos também rejeitam 
o primeiro pressuposto da teoria do C, isto é, que o conhecimento é uma forma ou categoria 
universal que pode ser indagada como tal: assumem como objeto de indagação os 
procedimentos efetivos ou a linguagem científica, e "conhecimento" em geral. Portanto, a teoria 
do C. perdeu seu significado na filosofia contemporânea e foi substituída por outra disciplina, a 
metodologia (v.), que é a análise das condições e dos limites de validade dos procedimentos 
de investigação e dos instrumentos lingüísticos do saber científico. 
 
 Filosofia da ciência: 
 
 Esse ramo particular de atividade filosófica inclui, no sentido mais lato, a reflexão crítica 
sobre o conteúdo conceitual, as metodologias e as implicações culturais das várias ciências. 
Como discurso "metacientífico", a origem da filosofia da ciência pode ser buscada nas origens 
do pensamento ocidental, ainda que a reflexão grega sobre a natureza, os métodos, os 
objetos, o alcance e o limite de nosso conhecimento do mundo devesse ser mais propriamente 
considerada nos âmbitos gerais da ontologia, da gnosiologia, da lógica e da metodologia. A 
filosofia da ciência, na sua acepção atual, ganha forma com as relfexões filosóficas sobre a 
revolução científica do século XVII, de que é emblemática a obra de Bacon. 



 
Anexo 12 – O que é existência e existencialismo? 

 
 

 EXISTÊNCIA - Em geral, qualquer delimitação ou definição do ser, ou seja, um 
modo de ser de algum modo delimitado e definido. Este, que é o significado mais geral, 
também pode ser considerado um dos significados particulares do termo, do qual é possível, 
então, enunciar três significados: 1º. o modo de ser determinado ou determinável; 2º. o modo 
de ser real ou de fato; 3º. o modo de ser próprio do homem. 
 
 […] 
 
 3º. O terceiro significado específico desse termo é o que restringe ao modo de ser 
do homem no mundo. Esse significado encontra-se no existencialismo (v.) como 
filosofia, cujo tema é a análise desse modo de ser. Já nos séculos XVIII e XIX a alguns 
filósofos ocorreu insistir no significado específico da E. como modo de ser das criaturas 
finitas, dos entes criados. Viço observou que Descartes não deveria ter dito "Penso, logo 
sou", mas "Penso, logo existo"; a E. é o modo de ser próprio da criatura, porquanto significa 
estar embaixo ou em cima, e supõe substância, ou seja, o Ser divino que a sustem e a cria 
{Prima Risp. ai Giorn. dei Lett., § 3). Essa distinção foi aceita e adotada por Gioberti {Intr. alio 
studio delia fil., 1840, II, cap. 4), mas não era suficiente para fazer da E. o tema de uma nova 
especulação. Outro passo nessa direção pode ser visto na chamada "filosofia da fé" de 
Hamann e Jacobi, que insistiu na irredutibilidade da E. à razão. Para Jacobi, a filosofia de 
Spinoza era o protótipo de toda filosofia que identifica E. com razão e, portanto, não deixa lugar 
à fé. Contra Spinoza, recorre a Hume, que identificou a E. com a fé, ou melhor, com a crença 
{Hume, über den Glauben, 1787). Schelling aderiu a essa tese na última fase de sua filosofia, 
que ele chamou de filosofia positiva e expôs nas obras intituladas Filosofia da mitologia e 
Filosofia da revelação. Para Schelling, a razão só consegue determinar as condições 
negativas da E., as condições que determinam o modo em que a E. deve ser pensada, 
dado que o seja. Mas a condição positiva, graças à qual o ser existe, extrapola a filosofia 
negativa ou racional porque é criação, vontade de Deus de revelar-se; só essa diz respeito 
ao quod sit, à E. (Werke, II, III, pp. 57ss.). A polêmica de Schelling dirigia-se contra Hegel, 
assim como a de Jacobi visava a Spinoza. Mas mesmo nessas polêmicas a E., conquanto 
não fosse considerada solúvel pela razão ou pelo conceito, não é identificada com o 
modo de ser específico do homem e própria dele apenas.  
 Esse passo foi dado por Kierkegaard, que também preparou o instrumento fundamental 
para a análise da E.: o conceito de possibilidade. Kierkegaard remete-se explicitamente à 
polêmica, a que já aludimos, contra a redução de E. a conceito: "A E. corresponde à 
realidade individual, ao indivíduo (o que Aristóteles já ensinou); está fora do conceito, 
que, de qualquer forma, não coincide com ela. Para um animal, uma planta, um homem, a 
E. (ser ou não ser) é algo de muito decisivo; o indivíduo por certo não tem uma E. 
conceitual" {Diário,X2,  A 328). Mas a E. como individualidade é apenas a E. humana. No 
mundo animal, é mais importante a espécie do que o indivíduo; no mundo humano o 
indivíduo não pode ser sacrificado à espécie. Nesse sentido, a singularidade da E. torna-a 
o modo de ser fundamental do homem. Tal modo de ser foi analisado por Kierkegaard no 
seu tríplice aspecto de relacionar-se com o mundo, consigo mesmo e com Deus. Mas nesses 
três aspectos de relacionar-se nada tem de necessário: é instável e precário. Em todo caso, 



não é constituído por laços fortes e imutáveis, mas por simples possibilidades que até podem 
ser perdidas. Aos olhos de Kierkegaard, portanto, a E. como modo de ser constituído 
pelas relações do homem consigo mesmo, com o mundo e com Deus é analisável em um 
conjunto de possibilidades cujo caráter é justamente não possuir, por si mesmo, 
nenhuma garantia de realização. Certamente Deus pode conferir segurança e infalibilidade a 
tais possibilidades (porque para Ele "tudo é possível"), mas até mesmo o relacionar-se do 
homem com Deus é apenas possível, e não necessário. Dessa interpretação da E. em 
termos de possibilidade nascem as características fundamentais da E., que são a 
angústia, como relacionamento do homem com o mundo, desesperação, como 
relacionamento do homem consigo mesmo, e paradoxo, como relacionamento do 
homem com Deus (v. EXISTENCIALISMO).Com isso, são estabelecidas as características da 
noção de E., no significado em que geralmente é empregada pela corrente existencialista da 
filosofia contemporânea. A E. é: 1º.) o modo de ser próprio do homem; 2º) o 
relacionamento do homem consigo mesmo e com o outro (mundo e Deus); 3º.) 
relacionamento que se resolve em termos de possibilidade. Essas características 
constituem a inspiração fundamental e comum das teorias da E. na filosofia contemporânea. 
Em virtude da segunda delas, diz-se que a E. é um modo de ser em situação, 
entendendo-se por situação o conjunto de relações analisáveis que vinculam o homem 
às coisas do mundo e aos outros homens.  
 Na filosofia contemporânea, foi Heidegger o primeiro a formular uma análise da E. com 
bases nessas características. Em primeiro- lugar, ele restringiu rigorosamente o significado de 
E. ao modo de ser do homem, empregando, para indicar o ser dos outros entes finitos, o 
termo "presença" (Vorhandenheii): "A natureza do Ser-aí consiste na sua E. As 
características que podem ser extraídas desse ente nada têm a ver portanto com as 
'propriedades' de um ente presente 'que tem este ou aquele aspecto', mas são sempre e 
somente possíveis modos de ser. Toda modalidade de ser desse ente é primordialmente 
ser. Por isso, o termo Ser-aí [Dasein], pelo qual indicamos tal ente, exprime o ser, e não a 
qüididade, como ocorre quando se diz pão, casa, árvore" {Sein und Zeit, § 9). Heidegger 
afirmava com igual clareza a resolubilidade da E., assim entendida em suas possibilidades. "O 
Ser-aí", diz ele, "é sempre a sua possibilidade, e ele não a 'tem' do mesmo modo como 
um ente presente [isto é, uma coisa] possui uma propriedade. Por ser essencialmente 
possibilidade, o Ser-aí pode, em sendo, 'escolher-se' e conquistar-se, ou então perder-
se, ou seja, não se conquistar, ou só se conquistar aparentemente. Ele só pode perder-
se ou não se ter ainda conquistado porque, em seu modo de ser, comporta uma 
possibilidade de autenticidade, ou seja, de apropriar-se de si mesmo" {Ibid.,§ 9). Da 
natureza possível da E. deriva, portanto, para a E. a alternativa entre o modo de ser 
inautêntico, que é o da E. cotidiana e impessoal, dominada pela tagarelice, pela curiosidade e 
pelo equívoco (v.), e a E. autêntica, que é a de quem reconhece e escolhe a possibilidade mais 
própria do seu ser. Essa possibilidade própria é a da morte: essa conclusão constitui a 
característica da filosofia de Heidegger (v. EXISTENCIALISMO). 
 Mas as análises de Heidegger evidenciaram algumas características da E. que se 
mostraram válidas para compreendê-la e interpretá-la, mesmo fora dos compromissos 
ontológicos ou metafísicos de que partiam aquelas análises. A E. como possibilidade é 
transcendência para o mundo e, como tal, é ato de projetar. Mas o ato de projetar é, ao 
mesmo tempo, inclusão do ser-aí projetante no mundo e sua submissão às condições do 
mundo. "O projeto de possibilidades, em conformidade com sua essência, vai ficando cada vez 
mais rico do que a posse em que o projetante se achava anteriormente. Mas semelhante posse 



só pode pertencer ao ser-aí porque este, enquanto projetante, sente-se imerso no meio do 
ente. Mas, com isso, e em conseqüência de sua efetividade, o ser-aí já perde outras 
possibilidades. Mas é justamente essa perda de determinadas possibilidades do poder-ser-no-
mundo, implícita na inclusão no ente, que põe adiante do ser-aí com seu mundo as 
possibilidades realmente alcançáveis no projeto do mundo" (Wesen des Grundes, III; trad. it., p. 
68). Para quem observa não só outras formas de existencialismo, mas também outras 
doutrinas contemporâneas (instrumentalismo, naturalismo, neo-empirismo) e a postura das 
ciências modernas em suas pesquisas sobre o homem (biologia, psicologia, sociologia), parece 
extremamente importante e fecunda essa interpretação da E. como ato de projetar, em que 
o projetante já está condicionado pelas coisas ou pelos entes de cujas relações parte 
seu projeto, encontrando-se por isso diante de possibilidades limitadas. Essa 
interpretação também serve de base para entender a liberdade finita do homem. 
Heidegger diz: "prova transcendental da finitude da liberdade do ser-aí é que o projeto concreto 
do mundo, em seu impulso, ganha força e só se torna posse com a perda [de possibilidades 
determinadas], Será que nisso não se mostra com clareza a essência finita da liberdade em 
geral?" (Ibid., III; trad. it., p. 69). 
 Essas características da E. são reconhecidas, ainda que com tônicas diferentes, pelas 
outras formas do existencialismo contemporâneo. Para Jaspers, também a E. é E. possível, 
definida pelas relações consigo mesma e com a Transcendência (Phil., I, p. 13). Mas são as 
relações com a Transcendência que dominam a E. na filosofia de Jaspers: as relações 
do homem consigo mesmo e com o mundo são consideradas apenas formas 
imperfeitas, aproximadas e, em última análise, ilusórias e desastrosas do 
relacionamento do homem com a Transcendência. Mas o relacionamento com a 
Transcendência não se inclui entre as possibilidades humanas: desse modo, essas 
possibilidades são examinadas e avaliadas com base naquilo que, para o homem, é uma 
impossibilidade efetiva e suprema (Ibid., III, pp. 4 ss.). Possibilidade, transcendência, projeto 
são também os termos com que a E. é analisada por Sartre, que, romanticamente, vê nela a 
aspiração para o infinito, definindo o homem como 'o ser que projeta ser Deus" {L'être et 
le néant, 1943, p. 653).  
 Embora a possibilidade existencial tenha sido o tema dominante do 
existencialismo contemporâneo, com muita freqüência suas características específicas 
foram esquecidas ou negadas. Tais características podem ser assim expostas: 1ª. Uma 
possibilidade sempre tem dois aspectos inseparáveis, em virtude dos quais é, 
simultaneamente, possibilidade-de-sim e possibilidade-de-não. Nada garante a 
realização infalível de uma possibilidade, mas tampouco nada exclui infalivelmente a sua 
realização. Reduzir uma possibilidade ao seu aspecto positivo significa transformá-la em 
determinação necessitante, em alguma coisa que não pode não ser. Reduzir a 
possibilidade ao seu aspecto negativo significa transformá-la em uma determinação 
negativa igualmente necessitante, ou seja, em alguma coisa que não pode ser. Em 
ambos os casos, abandona-se o terreno da possibilidade para entrar no da necessidade 
(v.). 2ª.  A possibilidade é uma determinação finita, sujeita a limites e condições que, ao 
mesmo tempo em que a efetivam e validam, delimitam seu âmbito. Portanto, a frase 
"possibilidade infinita" deve ser considerada contraditória: uma possibilidade infinita é, 
na verdade, possibilidade de nada porque não comporta definição nem delimitação. 
Analogamente, a frase "todas as possibilidades" deve ser considerada sem sentido, se 
tomada sem outras determinações (do tipo, p. ex., "de que x dispõe" ou "que a situação  
y comporta"), visto que a totalidade absoluta das possibilidades constituiria a garantia 



infalível da realização de cada uma delas, privando-as precisamente do caráter de 
possibilidade. 3ª. Com os procedimentos disponíveis identifica-se um campo de 
possibilidades para estabelecer a distinção entre as possibilidades efetivas ou 
autênticas e as fictícias. Os domínios da indagação científica e da atividade humana em geral 
podem ser considerados campos de possibilidades nesse sentido. 
 
 
 
 EXISTENCIALISMO - Costuma-se indicar por esse termo, desde 1930 
aproximadamente, um conjunto de filosofias ou de correntes filosóficas cuja marca comum não 
são os pressupostos e as conclusões (que são diferentes), mas o instrumento de que se valem 
na análise da existência. Essas correntes entendem a palavra existência no significado 3º., 
vale dizer, como o modo de ser próprio do homem enquanto é um modo de ser no 
mundo, em determinada situação, analisável em termos de possibilidade. A análise 
existencial é, portanto, a análise das situações mais comuns ou fundamentais em que o 
homem vem a encontrar-se. Nessas situações, obviamente, o homem nunca é e nunca 
encerra em si a totalidade infinita, o mundo, o ser ou a natureza. Portanto, para o 
existencialismo, o termo existência tem significado completamente diferente do de 
outros termos como consciência, espírito, pensamento, etc, que servem para interiorizar 
ou, como se diz, tornar "imanente" no homem a realidade ou o mundo em sua totalidade. 
Existir significa relacionar-se com o mundo, ou seja, com as coisas e com os outros 
homens, e como se trata de relações não-necessárias em suas várias modalidades, as 
situações em que elas se configuram só podem ser analisadas em termos de 
possibilidades. Esse tipo de análise foi possibilitada pela fenomenologia de Husserl, que 
elaborou o conceito de transcendência. Segundo esse conceito, nas relações entre 
sujeito cognoscente e objeto conhecido ou, em geral, entre sujeito e objeto (não só no 
conhecimento, mas também no desejo, na volição, etc), o objeto não está dentro do 
sujeito mas permanece fora, e dá-se a ele "em carne e osso" (Ideen, I, § 43). Esse 
conceito manteve-se rigoroso na filosofia de Husserl, mas exerceu grande influência no 
existencialismo, para o qual as relações entre o ser-aí (isto é, o ente que existe, o 
homem) e o mundo sempre se configuraram como transcendência. 
 Essa formulação do problema filosófico opõe o existencialismo a todas as formas, 
positivistas ou idealistas, do romantismo oitocentista. O Romantismo afirma que no homem age 
uma força infinita (Humanidade, Razão, Absoluto, Espírito, etc.) de que ele é apenas 
manifestação. O existencialismo afirma que o homem é uma realidade finita, que existe e age 
por sua própria conta e risco. O Romantismo afirma que o mundo em que o homem se 
encontra, como manifestação da força infinita que age no homem, tem uma ordem que garante 
necessariamente o êxito final das ações humanas. O existencialismo afirma que o homem está 
"lançado no mundo", isto é abandonado ao determinismo do mundo, que pode tornar vãs ou 
impossíveis, as suas iniciativas. O Romantismo afirma que a liberdade, como ação do princípio 
infinito, é infinita, absoluta, criadora e capaz de produções novas e originais a cada momento. 
O existencialismo afirma que a liberdade do homem é condicionada, finita e obstada por muitas 
limitações que a todo momento podem torná-la estéril e fazê-la reincidir no que já foi ou já foi 
feito. O Romantismo afirma o progresso contínuo e fatal da humanidade. O existencialismo 
desconhece ou ignora a noção de progresso porque não pode entrever nenhuma garantia dele. 
O Romantismo tem sempre certa tendência espiritualista, tende a exaltar a importância da 
interioridade, da espiritualidade e dos valores ditos espirituais, em detrimento do que é 



terrestre, material, mundano, etc. O existencialismo reconhece sem pudores a importância e o 
peso que têm para o homem a exterioridade, a materialidade, a ''mundanidade" em geral, 
donde as condições dá realidade humana que estão compreendidas sob esses termos: 
necessidades, uso e produção das coisas, sexo, etc. O Romantismo considera insignificantes 
certos aspectos negativos da experiência humana, como a dor, o fracasso, a doença, a morte, 
porque não dizem respeito ao princípio infinito que se manifesta no homem e, portanto, "não 
existem" para ele. O existencialismo considera tais aspectos particularmente significativos para 
a realidade humana e insiste neles ao interpretá-la. 
 A antítese em que acabam por encontrar-se os temas fundamentais do existencialismo 
diante dos do Romantismo é um índice das diferentes categorias de que se valem as duas 
diretrizes para interpretar a realidade: entendendo por categoria um instrumento de análise, isto 
é, um instrumento para a descrição e a interpretação da própria realidade. Dissemos que a 
análise existencial é analise de relações: estas se acentuam em torno do homem, mas 
imediatamente vão para além dele, porque o vinculam (de diversos modos, que é preciso 
determinar) à realidade e ao mundo de que faz parte ou, em outras palavras, aos outros 
homens ou às coisas. Ora, essas relações não têm natureza estática, não são, por ex., 
relações só de identidade, de semelhança etc. As relações do homem com as coisas são 
constituídas pelas possibilidades, que o homem possui (em medida mais ou menos 
ampla, conforme as diversas situações naturais e históricas) de usar as coisas e de 
manipulá-las (com o trabalho) em vista das próprias necessidades. E as relações com os 
outros homens consistem em possibilidades — de colaboração, de solidariedade, de 
comunicação, de amizade etc.: possibilidades que têm também graus e formas 
diferentes, conforme as diversas condições naturais, sociais e históricas. Ora, que 
alguma coisa seja possível, significa que eu espero esse algo e que o projeto 
ativamente. As possibilidades humanas têm, portanto, em geral, o caráter antecipatório 
(porque voltado para o futuro) das expectativas ou dos projetos; e as regras que os 
disciplinam, desde as da ciência e da técnica às do costume, da moral, do direito, da 
religião etc., servem para dar às expectativas e projetos certo fundamento, certa garantia 
de êxito. Assim, por ex., as regras da técnica servem para garantir que um certo objeto (uma 
casa, uma máquina) possa ser construído ou produzido de modo a satisfazer uma determinada 
necessidade; as regras da moral servem para garantir que as relações humanas possam 
desenvolver-se da forma mais pacífica e ordenada possível etc. As expectativas ou projetos 
permanecem, todavia, o que são, isto é, possibilidades, cuja realização é mais ou menos 
segura, mas nunca infalível (uma casa pode cair ou resultar mais ou menos cômoda para os 
seus habitantes, uma máquina pode resultar errada ou inútil, as relações humanas podem 
desenvolver-se da ordem à desordem, da paz à hostilidade etc.). Por isso, a categoria 
descritiva e interpretativa fundamental de que o existencialismo se vale é propriamente a 
do possível. 
  
 
 As várias direções do existencialismo podem reconhecer-se e distinguir-se a partir do 
significado que dão à categoria do possível e do uso que dela fazem. Podem-se, daí, distinguir-
se três diretrizes principais que assumem como seu fundamento, respectivamente: 1) a 
impossibilidade do possível; 2) a necessidade do possível; 3) a possibilidade do possível. 
 1) Já por volta da metade do séc. XIX, Kierkegaard insistira na importância da categoria 
do possível e, por isso, é a Kierkegaard que remontam mais comumente os filósofos da 
existência. Mas Kierkegaard insistira também no aspecto nulificante do possível, o qual 



torna problemáticas e negativas tanto as relações do homem com o mundo, como as 
relações do homem consigo mesmo e com Deus. De fato, as relações do homem com o 
mundo são dominadas, segundo Kierkegaard, pela angústia, a qual faz sentir ao homem 
como o possível rói e destrói toda expectativa ou capacidade humana e como derrota qualquer 
cálculo e perspicácia com o jogo do acaso e das possibilidades insuspeitadas (Conceito da 
Angústia, 1844). A relação do homem consigo mesmo, que constitui o eu, é dominada pela 
desesperação, isto é, pela condição na qual o homem vem a encontrar-se, ou porque percorre 
uma possibilidade após outra sem deter-se, ou porque esgota as suas limitadas possibilidades 
e o futuro se fecha diante dele (A Doença Mortal, 1849). A própria relação com Deus, que 
parece oferecer ao homem um caminho de salvação da angústia e do desespero (porque "para 
Deus tudo é possível"), na medida em que, por sua vez, é desprovida de garantia e 
dominada pelo paradoxo, não pode oferecer certeza nem repouso (Temor e Tremor, 1843; 
Diário, passim). Desse modo, Kierkegaard, enquanto empostava a análise inteira da 
existência humana sobre a categoria do possível, entendia o possível exclusivamente no 
seu aspecto ameaçador e negativo: no possível via, mais do que "aquilo que pode não 
se realizar", "aquilo que é impossível que se realize".  
 É a mesma interpretação que perfilha a filosofia de Heidegger. Heidegger iluminou, é 
verdade, em análises que ficaram clássicas, o fato de a existência ser transcendência e 
projeto; mas também fez ver como transcendência e projeto seriam, no fim, impossíveis, 
porque a transcendência fica aquém do que deveria transcender e o projeto é dominado 
e anulado por aquilo que já é ou foi. O caráter da existência que acaba prevalecendo na 
filosofia de Heidegger é a efetividade ou factualidade, pelo qual o Ser-aí está lançado no 
mundo, em meio aos outros entes, no mesmo nível deles e, com isso, abandonado a ser o que 
de fato é. Desse modo, a existência pode ser somente o que já foi. As suas 
possibilidades não são aberturas para o futuro, mas recaem no passado e não fazem 
mais do que reapresentar como futuro o próprio passado. Por isso, o transcender, o 
projetar, é uma impossibilidade radical um nada nulificante. Não sobra outra alternativa 
autêntica senão a de antecipar ou projetar esse mesmo nada. Isso é o "viver-para-a-morte", 
isto é, para "a possibilidade da impossibilidade da existência" (Sein und Zeit, § 53). A 
"possibilidade da impossibilidade" seria uma contradição em termos se aqui possibilidade não 
significasse "compreensão". A existência é essencialmente, radicalmente impossível; o 
que é possível é a compreensão dessa impossibilidade. O viver para a morte é, 
precisamente, tal compreensão. A característica da filosofia de Heidegger (ao menos na sua 
primeira fase, que é a única que se pode designar como existencialista) é, como se viu, a 
transformação do conceito de possibilidade, como instrumento da análise da existência, no de 
impossibilidade.  
 O mesmo fato verifica-se na filosofia de Jaspers. De um extremo a outro da sua 
Filosofia, Jaspers fala da existência possível e a sua análise é explicitamente análise das 
possibilidades da existência. Mas, como para Heidegger, tais possibilidades não são, no fundo, 
para ele, mais do que outras tantas impossibilidades. Eu não posso ser senão o que sou 
(Phil., II, pág. 182), não posso tornar-me se não o que sou; não posso querer se não o 
que sou; e o que sou é a situação em que me encontro e sobre a qual não posso nada 
(Ibid., I, pág. 145). Jaspers explicitamente diz que as expressões "eu escolho", "eu quero", 
significam na realidade "eu devo" (Ich muss; Phil., II, pág. 186), o que quer dizer: a 
possibilidade de ser, de agir, de querer, de escolher, é na realidade a impossibilidade de 
agir, escolher e querer de modo diferente de como se é, isto é, das condições de fato 
implícitas na situação que nos constitui. 



 O mesmo predomínio do conceito de possibilidade e a sua mesma transformação final 
no de impossibilidade, pode-se encontrar no existencialismo de Sartre. Para esse 
existencialismo, a possibilidade última da realidade humana, a sua escolha originária, é o 
projeto fundamental em que se inserem todos os atos e as volições particulares de um ser 
humano. Tal projeto é fruto de uma liberdade sem limites, isto é, absoluta e incondicionada: de 
uma liberdade que faz do homem uma espécie de Deus criador do seu mundo e o torna 
responsável pelo próprio mundo. O homem é, de fato, definido por Sartre como "o ser que 
projeta ser Deus" (Être et néant, pág. 653). Mas trata-se de um Deus falido. O seu projeto se 
resolve em todo caso em um fracasso. O que na doutrina de Heidegger e de Jaspers é 
operado pela necessidade factual que limita e, enfim, destrói toda possibilidade de 
transcendência do próprio fato, é, na doutrina de Sartre, operado pela infinidade das 
possibilidades que se eliminam e se destroem reciprocamente em um jogo fútil e vão 
que dá náusea: já que nenhuma delas possui maior validade ou solidez do que a outra e 
é, por isso, verdadeiramente impossível escolher entre uma e outra, a não ser 
cegamente. Uma escolha absoluta, ou “absolutamente livre", como a que Sartre atribui ao 
homem é perfeitamente idêntica à "não-escolha" ou à "escolha da escolha" de Heidegger e 
Jaspers, no sentido de que não é de modo algum uma escolha, mas, antes, a própria 
impossibilidade de escolher. Mais uma vez, o conceito do possível se transformou sub-
repticiamente no do impossível. 
 Dessa orientação deriva a noção do existencialismo como de uma "filosofia negativa" ou 
"filosofia da angústia", ou "do fracasso", noção não de todo exata porque não pode referir-se 
senão a uma só dentre as correntes existencialistas, e ainda, só a certos aspectos seus. Dessa 
noção corrente derivou depois o uso generalizado do termo, enquanto é empregado para 
designar não só certas diretrizes literárias e artísticas, mas também costumes, atitudes, e até 
modos de vestir. Tal uso generalizado, embora ainda mais impróprio do que a noção corrente 
que o fez nascer, pode-se explicar observando que, na maior parte dos casos, serve para 
chamar polemicamente a atenção sobre os aspectos mais desfavoráveis, negativos e 
desconcertantes da vida humana: isto é, sobre aqueles aspectos que são peculiares dela 
enquanto é um simples pode ser, completamente desprovido de qualquer garantia de 
estabilidade e de certeza. A literatura chamada existencialista tende, de fato, a sublinhar as 
vicissitudes humanas menos respeitáveis e mais tristes, pecaminosas e dolorosas, além da 
incerteza dos empreendimentos, quer bons quer maus, e a ambiguidade do próprio bem que 
pode originar o seu contrário. De modo semelhante, atitudes, costumes, modos de vestir, são 
chamados "existencialistas" enquanto pretendem ser formas de protesto contra o otimismo 
superficial e a respeitabilidade burguesa da sociedade contemporânea. De qualquer modo que 
se queira julgar dessas manifestações, cujo caráter superficial e grotesco é às vezes evidente, 
mas cuja responsabilidade não se deve deixar recair na corrente filosófica de que estamos 
falando, é claro que o existencialismo tem agido, dessa forma, como uma poderosa força 
destrutiva do dogmatismo absolutista do séc. XIX, dos seus mitos otimistas e do seu sentido de 
segurança fictícia, que foi, aliás, tão duramente desmentido pelas vicissitudes dos últimos 
decênios. Não há dúvida, pois, sobre a função resolutiva e liberadora que essa forma de 
existencialismo exercitou nos últimos dois decênios; mas também não há dúvida sequer sobre 
a sua incapacidade de preparar instrumentos válidos que tragam uma contribuição à solução 
positiva dos problemas que interessam ao homem. 
 
2) Se a primeira interpretação reduz as possibilidades humanas a reais impossibilidades, 
a segunda interpretação as considera, no extremo oposto, como potencialidades, no 



sentido aristotélico do termo. Assim entendido, o possível perde o seu aspecto negativo 
e preocupante, já que uma potencialidade é sempre "destinada a realizar-se" (Lavelle, Du 
temps et de l'éternité, 1945, pág. 261). Essa transformação do possível, de categoria da 
instabilidade e da incerteza problemática a categoria da estabilidade e da certeza, é 
operada dependurando as possibilidades existenciais em uma Realidade absoluta de 
que elas derivariam a sua garantia de realização infalível. Para Lavelle, essa realidade 
absoluta é o Ser (De l'être, 1928; De L'Acte, 1937; Du temps et de l'éternité, 1945). Para Le 
Senne (Obstacle et Valeur, 1934), a realidade absoluta é entendida como Valor infinito. Como 
Ser, a realidade absoluta é entendida também para Marcel, o qual, porém, julga que o ser 
se revela só no mistério de que se circunda e que, por isso, a única atitude possível do 
homem diante dele é a do amor e da fidelidade (Journal Métaphysique, 1927; Être et Avoir, 
1935; Du Refus à l'Invocation, 1940). Mas, de qualquer modo que se entenda a realidade 
absoluta, as possibilidades existenciais, uma vez que se considerem fundadas nela, se 
transformam em róseas perspectivas de sucesso pelas quais nada do que o homem 
verdadeiramente é, ou dos seus valores fundamentais, pode perder-se, desde que a 
essas possibilidades se concede uma garantia absoluta e transcendente. Essa corrente 
do existencialismo, que tem caráter e finalidade preferentemente religiosa, tem, filosoficamente, 
o defeito de constituir um panegírico da realidade humana mais do que uma tentativa de 
compreendê-la e de propiciar uma justificação post factum da experiência humana, muito 
semelhante à tentada pelas filosofias românticas. Se se admitir que todas as possibilidades 
existenciais estão destinadas a realizar-se, enquanto fundadas no Ser ou no Valor, apenas se 
cobrem com um manto verbal os insucessos e as misérias do homem. Se se admitir, ao 
contrário, que nem todas as possibilidades humanas estão fundadas no Ser e no Valor, e que 
nem todas estão destinadas a realizar-se, propõe-se o embaraçoso problema de fornecer um 
critério para reconhecer quais são aquelas possibilidades realmente fundadas: problemas para 
cuja solução o pressuposto do seu fundamento transcendente não traz nenhuma contribuição. 
 
3) Enfim, para uma terceira interpretação própria do existencialismo italiano, as 
possibilidades existenciais devem ser assumidas e mantidas como tais, sem transformá-
las nem em impossibilidade nem em potencialidade. Nesse caso, a perspectiva aberta 
por uma possibilidade não é nem a realização infalível nem a impossibilidade radical, 
mas, de preferência, uma pesquisa tendente a estabelecer os limites e as condições da 
própria possibilidade e, portanto, o grau de garantia relativa ou parcial que ela pode 
oferecer. Essa diretriz de existencialismo acentua a tendência naturalista e empirista já 
presente, embora de forma oculta ou imperfeita, nas outras diretrizes (N. Abbagnano, Struttura 
dell'esistenza, 1939 ; Jntroduzione all'esistenzialis-mo, 1942; Filosofia, religione, scicinza, 1948; 
Possibilità e liberta, 1956; existencialismo Paci, Principi di una filosofia dell'essere, 1939 ; 
Pensiero, esistenza, valore, 1940; Tempo e Relazione, 1954). Segundo essa diretriz, a 
pesquisa dos limites e das condições a que subjaz toda possibilidade humana, não pode ser 
feita senão mediante a utilização das técnicas de verificação e de controle de que a indagação 
positiva ou científica dispõe em todos os campos. Se uma hipótese, uma teoria ou, em geral, 
uma proposição não é senão um "pode ser", que abre uma certa perspectiva para o futuro, a 
sua validade consiste não só no poder ser posta à prova, mas no poder repropor-se, depois da 
prova, ainda como um "poder ser" para o futuro. Por isso, os critérios em uso nas ciências e, 
em geral, nas disciplinas particulares para decidir da validade das suas proposições e da 
realidade dos seus objetos, podem ser assumidos como determinações ou especificações do 
critério da possibilidade; ou reciprocamente esse último pode ser assumido como a 



generalização de critérios específicos. Desse ponto de vista, o homem nem é lançado sem 
defesa de encontro à falência e ao fracasso, nem destinado ao triunfo final; mas possui 
as garantias, parciais e limitadas, que lhe são oferecidas pelas suas técnicas e pelos 
seus modos de vida experimentados, além das garantias oferecidas pelas 
possibilidades, que elas lhe abrem, de encontrar e experimentar novas possibilidades. 
Cfr. A. Santucci, existencialismo e filosofia italiana, 1959. 



 
Anexo 13 – O que é marxismo (materialismo x idealismo, dialética (lógica), materialismo 

histórico e materialismo dialético)? 
 

 
 ... 



 
Anexo 14 – O que é humanismo? 

 
 
 Esse termo é usado para indicarduas coisas diferentes: I) o movimento literário e 
filosófico que nasceu na Itália na segunda metade do séc. XIV, difundindo-se para os 
demais países da Europa e constituindo a origem da cultura moderna; II) qualquer 
movimento filosófico que tome como fundamento a natureza humana ou os limites e 
interesses do homem. 
 
I) Em seu primeiro significado, que é o histórico, o H. é um aspecto fundamental do 
Renascimento (v.), mais precisamente o aspecto em virtude do qual o Renascimento é o 
reconhecimento do valor do homem em sua totalidade e a tentativa de compreendê-lo 
em seu mundo, que é o da natureza e da história. Nesse sentido, costuma-se dizer que o H. 
se inicia com a obra de Francesco Petrarca (1304-74). Os principais humanistas italianos são: 
Coluccio Salutati (1331-1406), Leonardo Bruni (1374-1444), Lorenzo Valia (1407-57), 
Giannozzo Manetti (1396-1459), Leonbattista Alberti (1404-72), Mario Nizolio (1498-1576). 
Entre os humanistas franceses: Charles de Bouelles (1470 ou 75-1553), Petrus Ramus (1515-
72), Michel E. de Montaigne (1533-92), Pierre Charron (1541-1603), Francisco Sanchez (1562-
1632), Justo Lipsio (1547-1606). Entre os espanhóis, lembramos Ludovico Vives (1492-1540) 
e, entre os alemães, Rodolfo Agrícola (1442-85). As bases fundamentais do H. podem ser 
assim expostas: 
 

1ª. Reconhecimento da totalidade do homem como ser formado de alma e corpo e 
destinado a viver no mundo e a dominá-lo. O curriculum de estudos medieval era 
elaborado para um anjo ou uma alma desencarnada. O H. reivindica para o homem o 
valor do prazer (Raimondi, Filelfo, Valia); afirma a importância do estudo das leis, da 
medicina e da ética contra a metafísica (Salutati, Bruni, Valia); nega a superioridade 
da vida contemplativa sobre avida ativa (Valia); exalta a dignidade e a liberdade do 
homem, reconhece seu lugar central na natureza e o seu destino de dominador 
desta (Manetti, Pico delia Mirandola, Ficino).  
 
2ª. Reconhecimento da historicidade do homem, dos vínculos do homem com o 
seu passado, que, por um lado, servem para uni-lo a esse passado e, por outro, 
para distingui-lo dele. Desse ponto de vista, é parte fundamental do H. a exigência 
filológica, que não é apenas a necessidade de descobrir os textos antigos e restituir-lhes 
a forma autêntica,estudando e colecionando os códices, mas também é a necessidade 
de encontrar neles o autêntico significado de poesia ou de verdade filosófica ou religiosa 
que contenham. A admiração pela Antigüidade e seu estudo nunca faltaram na Idade 
Média; o que caracteriza o H. é a exigência de descobrir a verdadeira cara da 
antigüidade, libertando-a dos sedimentos acumulados durante a Idade Média. 
3ª. Reconhecimento do valor humano das letras clássicas. É por esse aspecto que o 
H. tem esse nome. Já na época de Cícero e Varrão, a palavra humanitas significava a 
educação do homem como tal - que os gregos chamavam de paidéia-, eram 
chamadas de "boas artes" as disciplinas que formam o homem, por serem próprias do 
homem e o diferenciarem dos outros animais (AULO GÉLIO, Noct. Att.,XIII, 17). As boas 
artes, que ainda hoje são denominadas disciplinas humanísticas, não tinham para o H. 



valor de fim, mas de meio, para a "formação de uma consciência realmente humana, 
aberta em todas as direções, por meio da consciência histórico-crítica da tradição 
cultural" (GARIN, L'educazione umanistica in Itália,p. 7) (v. CULTURA). 
 
4ª. Reconhecimento da naturalidade do homem, do fato de o homem ser um ser 
natural, para o qual o conhecimento da natureza não é uma distração imperdoável 
ou um pecado, mas um elemento indispensável de vida e de sucesso. O 
reflorescimento do aristotelismo, da magia e das especulações naturalistas (graças a 
Telésio, G. Bruno e Campanella) constituem o prelúdio da ciência moderna. 
 
 

II) O segundo significado dessa palavra nem sempre tem estreitas conexões com o primeiro. 
Pode-se dizer que, comesse sentido, o H. é toda filosofia que tome o homem como 
"medida das coisas", segundo antigas palavras de Protágoras. Exatamente nesse sentido, 
e com referência à frase de Protágoras, F. C. S. Schiller deu o nome de H. ao seu pragmatismo 
(Studies in Humanism, 1902). Foi com o mesmo sentido que Heidegger entendeu o H., mas 
para rejeitá-lo; viu nele a tendência filosófica a tomar o homem como medida do ser, e a 
subordinar o ser ao homem, em vez de subordinar, como deveria, o homem ao ser, e a ver no 
homem apenas "o pastor do ser" (Holzwege, 1950, pp.101-02). Referindo-se a um sentido 
análogo, Sartre aceitou a qualificação de H. para o seu existencialismo (L'existencialisme est 
un humanisme, 1949). Em sentido mais geral, pode-se entender por H. qualquer tendência 
filosófica que leve em consideração as possibilidades e, portanto, as limitações do 
homem, e que, com base nisso, redimensione os problemas filosóficos. 
 
 
No léxico filosófico atual fala-se de H. a propósito: a) das doutrinas que vêem no homem – e 
não fora do homem -, o centro da realidade e do saber; b) das teorias que visam a 
salvaguardar a "dignidade" do homem diante das forças que a ameaçam (nesta acepção, 
costuma-se falar em H. existencialista, cristão, marxista etc.). Quanto às contestações do 
século XX ao H. (sentido a), v. ANTI-HUMANISMO.  



Página 68: [1] [46] Comentário      05/10/2011 14:46:00 

Busca inicial pelos núcleos fundamentais do tema, dispondo-os em uma sequência entre si que 
conformem sub-unidades de aprendizagem, as quais darão a visão geral do tema agora 
reduzido. Tais sub-unidades de aprendizagem, em interação com outras demais derivadas de 
temáticas diversas e que possui relação com esta, vão compondo unidades de aprendizagem, 
e estas, em interação, a totalidade maior do conteúdo programático, que refere-se, no seu nível 
maior de generalização, à realidade concreta em sua amplitude.  
 
“Se encaramos o programa em sua extensão, observamos que ele é uma totalidade cuja 
autonomia se encontra nas inter-relações de suas unidades que são, também, em si, 
totalidades, ao mesmo tempo em que são parcialidades da totalidade maior. 
Os temas, sendo em si totalidades, também são parcialidades que, em interação, constituem 
as unidades temáticas da totalidade programática. 
Na ‘redução’ temática, que é a operação de ‘cisão’ dos temas enquanto totalidades se buscam 
seus núcleos fundamentais, que são as suas parcialidades. Desta forma, ‘reduzir’ um tema é 
cindi-lo em suas partes para, voltando-se a ele como totalidade, melhor conhecê-lo. Na 
‘codificação’ se procura re-totalizar o tema cindido, na representação de situações existenciais. 
Na ‘descodificação’, os indivíduos, cindindo a codificação como totalidade, apreendem o tema 
ou os temas nela implícitos ou a ela referidos. Este processo de ‘descodificação’ que, na sua 
dialeticidade, não morre na cisão, que realizam na codificação como totalidade temática, se 
completa na re-totalização da totalidade cindida, com que não apenas a compreendem mais 
claramente, mas também vão percebendo as relações com outras situações codificadas, todas 
elas representações de situações existenciais.” — malaggi 
 

Página 68: [2] [47] Comentário      05/10/2011 14:47:00 

“Neste esforço de ‘redução’ da temática significativa, a equipe reconhecerá a necessidade de 
colocar alguns temas fundamentais que, não obstante, não foram sugeridos pelo povo, quando 
da investigação. 
A introdução destes temas, de necessidade comprovada, corresponde, inclusive, à 
dialogicidade da educação, de que tanto temos falado. Se a programação educativa é 
dialógica, isto significa o direito que também têm os educadores-educandos de participar dela, 
incluindo temas não sugeridos. A estes, por sua função, chamamos ‘temas dobradiça’. Como 
tais, ora facilitam a compreensão entre dois temas no conjunto da unidade programática, 
preenchendo um possível vazio entre ambos, ora contêm, em si, as relações a serem 
percebidas entre o conteúdo geral da programação e a visão do mundo que esteja tendo o 
povo. Daí que um destes temas possa encontrar-se no ‘rosto’ de unidades temáticas.” 
 
Ou seja, o educador na educação dialógica deve também ter a opção de inserir temas de 
investigação que ache necessário a conscientização do educando-educador, e que não fora 
sequer sugerido por este (pelo motivo que o mesmo sequer seja, para o discente, uma visão de 
fundo, resultado de sua imersão na realidade - no caso do povo -, ou das suas formas ainda 
não sistematizadas de contato com as áreas do saber - no caso dos alunos da educação 
básica). Assim, o professor não deve abster-se de assumir, em diversos momentos, a sua 
autoridade enquanto educador-educando, para propor temas que visem, justamente, 
conscientizar de forma qualitativamente superior as formas de percepção do mundo de seus 
educandos. — malaggi 
 

Página 92: [3] [59] Comentário      05/10/2011 14:50:00 

Aqui Freire parece explicitar o caráter dialético existente entre infraestrutura e superestrutura 
das formações sociais, partindo da ótica de análises de Althusser, visto que explicita que o 
manter as condições reais e concretas de opressão (as relações de produção capitalistas) 
necessita na superestrutura uma ação fomentadora-ideológica dos pressupostos desta 
infraestrutura na consciência dos homens, para que os mesmos ajustem-se aos ditames da 



sociedade... Processo realziado pelos Aparelhos Ideológicos do Estado capitalista constituído, 
das quais a educação é um destes (e um dos principais)...  
 
Ainda, em Marx e Engels já se achava a preocupação em desmistificar a questão do fator 
econômico (a infraestrutura) como o único determinante da evolução da história das 
sociedades... 
 
“Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, determina a 
história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu afirmamos, uma vez se 
quer, algo mais do que isso. Se alguém o modifica, afirmando que o fator econômico é o único 
fato determinante, converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda. A situação 
econômica é a base, mas os diferentes fatores da superestrutura que se levanta sobre ela – as 
formas políticas da luta de classes e seus resultados, as constituições que, uma vez vencida 
uma batalha, a classe triunfante redige, etc, as formas jurídicas, e inclusive os reflexos de 
todas essas lutas reais no cérebro dos que nelas participam, as teorias políticas, jurídicas, 
filosóficas, as ideias religiosas e o desenvolvimento ulterior que as leva a converter-se num 
sistema de dogmas – também exercem sua influência sobre o curso das lutas históricas e, em 
muitos casos, determinam sua forma, como fator predominante. Trata-se de um jogo recíproco 
de ações e reações entre todos esses fatores, no qual, através de toda uma infinita multidão de 
acasos (isto é, de coisas e acontecimentos cuja conexão interna é tão remota ou tão difícil de 
demonstrar que podemos considerá-la inexistente ou subestimá-la), acaba sempre por impor-
se, como necessidade, o movimento econômico. Se não fosse assim, a aplicação da teoria a 
uma época histórica qualquer seria mais fácil que resolver uma simples equação de primeiro 
grau.” 
 
— malaggi 
 

Página 93: [4] [61] Comentário      05/10/2011 14:52:00 

Aqui para mim reside uma compreensão fenomenal da natureza do processo de ensino-
aprendizagem que desautoriza qualquer pessoa a relacionar Paulo Freire com uma pedagogia 
de caráter não-diretivo. Coloca o autor, brilhantemente, que respeitarmos a visão de mundo do 
povo é necessário, como premissa básica de pensar materialista histórico-dialético, da qual 
deriva inclusive uma opção por, justamente, nunca transformar os homens em objetos de 
incidência de uma ação de invasão cultural. E, acrescentando a esta análise, coloca que, 
nestes mesmos termos, não pode o professor, ou a liderança, basear sua atuação educativa 
somente nos interesses do aluno e do povo. Resulta óbvio que muitos destes interesses 
podem ser utilizados como meio para o início do processo educativo, porém apassivar-se 
somente a elas é de certa forma sufocar nos alunos o desenvolvimento de saberes que, 
mesmo eles não identificando de maneira imediata como essencial a suas vidas, ou como 
objeto que reside dentro de seus campos de interesse atual, serão muito importantes para que 
possam constituírem-se como sujeitos pensantes, críticos, “vacinados” contra a manipulação, 
contra a invasão, bem como aptos a ultrapassar a sua visão ainda limitada, ou focalizada, da 
realidade concreta... Ainda, para mim reside aqui, mesmo que de maneira não sistematizada 
em conceitos psicológicos, a noção de que a educação deve sempre puxar o desenvolvimento 
dos alunos a frente por meio do aprendizado, e não, justamente, apassivar-se com o que o 
aluno já desenvolveu de funções psicológicos ou conhecimentos, e realizar somente 
aprendizagem que estejam dentro deste nível de desenvolvimento. Ou seja, aqui reside para 
mim em estágio embrionário uma concepção muito próxima a de Vygotsky quando do conceito 
de Zona de Desenvolvimento Proximal...  
 
No texto, diz ainda Freire sobre suas reflexões, contextualizando-as em um exemplo: 
 



“Se, em um dado momento histórico, a aspiração básica do povo não ultrapassa a 
reivindicação salarial, a nosso ver, a liderança pode cometer dois erros. Restringir sua ação ao 
estimulo exclusivo desta reivindicação [ou seja, no que se refere a ZDP, manter-se no nível de 
desenvolvimento real do aluno como parâmetro sobre o que ele pode/consegue aprender], ou 
sobrepor-se a esta aspiração, propondo algo que está mais além dela. Algo que não chegou a 
ser ainda para o povo um ‘destacado em si’. [ou seja, buscar ensinar algo que está fora da ZDP 
do aluno, e que, portanto, não pode ser ainda apropriado sequer com a ajuda de um adulto]” 
 
Logo, levando em conta isso, o que deve ser feito, através do diálogo (ou da interação social 
mediada pela linguagem e que coloca em inter-subjetividade os pensamentos dos sujeitos do 
processo, em Vygotsky), é incorporar o que é interesse imediato do aluno, porém, propondo 
sempre, através da problematização, que o mesmo reflita sobre coisas que estão ligadas a 
este interesse e que constituem-se como dimensões necessárias a sua compreensão. Assim, o 
professor tenderá sempre por priorizar a aprendizagem puxando o desenvolvimento, por meio 
da sua intervenção pedagógica, e fará com que o aluno não seja, por um lado, desprezado em 
seu interesse, e, de outro, não será o professor pautado somente pelo o que deseja o aluno... 
— malaggi 
 

Página 139: [5] [Vitor Mal68] Comentário   Vitor Malaggi   05/10/2011 15:38:00 

Acredito que o autor do artigo fez mais duas incompreensões do pensamento de 
Freire, com base nas citações abaixo (de outros autores do qual ele se apropria): 
 
“Muita gente leva, certamente, um grande susto ou tem talvez uma grande 
decepção quando, lendo os escritos de Paulo Freire e procurando neles o 
instrumento para a libertação do mundo, encontra o diálogo. 
Por certo, como comenta Jesus Arroyo, tais pessoas teriam desejado, seguramente, 
que Paulo Freire apresentasse outros instrumentos para a libertação, instrumentos 
violentos como guerras, sangue, no estilo de tantos outros 'revolucionários'. Não. 
Tais instrumentos não aparecem no pensamento de Freire. Para ele, o real 
instrumento da libertação é o diálogo. (JORGE, 1979, p. 33)” 
 
Para mim está é uma leitura reacionária da contribuição de Freire sobre o processo 
de libertação... Freire afirma que o diálogo é o instrumento da libertação por 
excelência, mas coloca diversas vezes, na Pedagogia do Oprimido, que o diálogo é 
práxis, é transformação das estruturas opressoras e, como tal, pode resultar em 
momentos diversos onde os oprimidos não irão mais permitir que os opressores 
instaurem a “cultura do silêncio” antes impostas a eles. Relata Freire que neste caso 
os opressores podem sentir-se violentados, porém tal ação nem sequer se aproxima 
do sentido da violência da sociedade opressora, posto que ela é uma ação de 
defesa da vida, da vocação dos homens de serem mais... Nestes termos, pensar 
que todas estas condições ocorram sem tensões que, eventualmente (e a história 
mostra isso bem), acabem em lutas armadas ou guerra, é ser ingênuo e/ou 
reacionário... 
 
Por fim: 
 
“A transformação do mundo é um dever de todos os homens. Esta, porém, segundo 
o pensamento freireano, não deve ter como modelo ou método a luta armada. A 
verdadeira transformação é a da denúncia de um mundo injusto e a proclamação de 
um mundo mais justo e equânime.” 
 
Aqui, além da questão anteriormente colocado, o autor faz uma leitura de Freire que 
o coloca como um autor idealista, em que a transformação do mundo na verdade é 
uma transformação da consciência que o sujeito tem do mundo... Somente 
denunciar o mundo injusto, e proclamar um outro mundo mais justo e equiname 
possível, não se faz transformação, já bem coloca Freire, ao dizer que a 
transformação deve incidir sempre nas estruturas reais e conretas que mantém a 



soceidade opressora de pé, que, no contexto das análises marxistas em que Freire 
se apóia, e a das relações de produção capitalistas, que tem como base a 
propriedade privada dos meios de produção... 
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Novamente aqui cabe criticar esta generalização feita pelo autor, de que tudo partiria do 
educando, numa visão de Freire como adotando um centralismo do aluno no processo 
educativo, bem ao estilo escolanovista. Freire coloca várias vezes a necessidade dos 
educadores intervirem no processo, sendo que esta intervenção muitas vezes se caracteriza 
como o educador propondo temáticas de investigação, o educador realizando análises a serem 
apropriadas pelos educandos... Isso fica claro para mim nas discussões de Freire sobre a 
investigação temática, onde ele coloca a importância do educador ou dos investigadores de 
inserirem conteúdos programáticos importantes para a conscientização dos educandos / povo, 
mesmo sem estes terem sido citados ou vislumbrados pelos mesmos... Também, no Extensão 
ou Comunicação, Freire coloca a importância do educador “tomar as rédeas” do processo 
educativo em diversos momentos, seja para que ele tenha uma organicidade ou para explicar 
conceitos, realizar análises, as quais ajudem os educandos a apreenderem melhor o objeto de 

conhecimento que está mediatizando ambos... 
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Bem, a questão de que a realidade, enquanto mundo da consciência, de um ser dialogante 
seria incompreensível e insignificativo para o outro é totalmente contrária a própria noção de 
fenomenologia apresentada pelo autor no artigo, quando cita a intersubjetividade 
transcendental que Hussrel proporia a partir da noção que a construção do mundo pela 
consciência se dá no intercâmbio entre os sujeitos... Logo, para estes sujeitos, o mundo não 
seria incompreensível e sem sentido, mas seria com sentido para os seres que dialogam entre 
si e entram num acordo sobre o significado do que dialogam... 
 
Agora, isso não elemina a questão de se refletir se, mesmo nestas condições, Freire seguiria 
este pressupostos fenomenológico intersubjetivo e, desta forma, adereria a um idealismo onde 
a consciência (ou as consciência em intersubjetividade) (re)criam a realidade... 
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 O marxismo-leninismo, enquanto contribuição efetivada por Lenin a teoria marxista, postulava 
na sua prática política a importância do centralismo democrático para as condições históricas 
da luta revolucionária na antiga Rússia. Tal centralismo realiza a análise de que as massas, 
subjugadas materialmente pela emergente sociedade capitalista russa, não possuiam em sua 
totalidade (ou seja, em todos os seus membros constituintes) a consciência de classe 
necessária para engajar-se na práxis revolucionária. Logo, o partido preconizado na 
abordagem marxista-leninista acreditava que “[...] os operários nem se quer podiam ter 
consciência social-democrata. Está [a consciência comunista revolucionária] só podia ser 
introduzida de fora”, e, nestes termos, o partido se constitui como de quadros. Ou seja, o 
partido capta nas massas populares seus representantes com maior desenvolvimento da 
consciência de classe, para ajudar então a intervir politicamente junto as massas em seu 
âmbito geral. As massas, sozinhas, espontaneamente, não poderiam desenvolver a 
consciência de classe necessária a revolução, sendo necessária a intervenção de um partido 
enquanto instrumento centralizado que apresenta-se como um guia das massas para a 
revolução. 
 
Paulo Freire critica em seus escritos a noção de que, na atuação política junto as massas, se 
esta visa a libertação, os homens do povo sejam tratados como objetos, e não como sujeitos. 
Coloca que se as massas forem conduzidas, através de propagandas, de slogans 
revolucionários, e não engajem-se na luta pela mudança na sociedade participando ativamente 
desta com as lideranças revolucionária, através da práxis dialogica, então tal processo é falso e 
não é revolução, posto que é a mesma manipulação que a sociedade opressora fazia com as 
massas, objetificando-as, só que agora feita por quem julga poder levar as massas 
passivamente as transformações. 
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Logo, aqui verifica-se a influência do conceito de esclarecimento, do ideal iluminista, tal como 
Kant propôs e Marx, posteriormente, irá também se apropriar, porém colocando o 
conhecimento em nível de práxis social...  
 
Influência em Freire no sentido da autonomia enquanto existencialização de uma busca 
constante do sujeito pela liberdade, pela disposição do sujeito em usar seu conhecimento e sua 
ação numa práxis participativa no seio da sociedade, visando transformá-la... Sapere aude! 
Iluminista, tornado práxis em Marx... 
 
“Esclarecimento [Aufklrärung] é a saída do homem de sua menoridade auto-imposta. 
Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem a direção de outrem. 
Esta menoridade é auto-imposta se a sua causa não se contra na falta de entendimento, mas 
de decisão e de coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! 
'Tem coragem de servir-te de teu próprio entendimento!' é, portanto, o lema do Esclarecimento”. 
  
(Immanuel Kant, em resposta a pergunta: “O que é Esclarecimento?”) 
 
 
“Segundo Kant, todos (homem ou mulher) podem alcançar esclarecimento sobre qualquer 
assunto, embora a grande maioria não queira praticar ou desenvolver tal condição moral, seja 
por comodismo, oportunismo, medo ou preguiça. Logicamente, em seu processo social de 
formação (Bildung), todo indivíduo vive uma situação de menoridade em algum momento ou 
fase de sua vida. Neste caso, a menoridade é natural, pois confunde-se com imaturidade, tal 
como a imaturidade da semente em relação à árvore que ela pode vir a ser, já que nenhuma 
pessoa nasce pronta. No entanto, Kant questiona aquelas autoridades (principalmente 
religiosas) que, através do medo ou do constrangimento, mantenham seus sujeitos em 
menoridade quando já teriam condições intelectuais de não sê-lo; e ironiza aqueles sujeitos 
que, por comodismo, oportunismo ou preguiça, vivam uma situação de menoridade auto-
imposta. Portanto, ser esclarecido não é apenas ter um profundo conhecimento sobre um 
assunto (condição de Scholar), mas combinar isso com a conquista da autonomia – passo 
moral fundamental apenas dado por uma minoria. Nesse sentido, todos potencialmente podem 
esclarecer-se, já que possuem capacidade de pensar, mas nem todos conseguem superar o 
medo, a preguiça ou o interesse particular para alcançar a condição de esclarecimento.” 
 
http://www.espacoacademico.com.br/031/31tc_kant.htm 
 
 
Autonomia, concluíndo, que somente se faz no exercício do respeito mútuo da autonomia dos 
demais sujeitos... 
 

Página 221: [10] [guri 117] Comentário   guri    05/10/2011 15:58:00 

O autor ressalta novamente: “Deve-se insistir que o término desta ação transitiva não é o objeto 
[de conhecimento], senão outro sujeito. O objeto não é senão o meio de comunicação, aquele 
que a torna possível, ou seja o conteúdo da comunicação mesma. Isto permite (obriga, na 
verdade) a descartar o esquema tradicional da relação sujeito-objeto, embora contrarie noções 
adquiridas e fortemente enraizadas na filosofia [e psicologia, igualmente]. Ao introduzir-se esta 
quarta relação constitutiva do pensamento, que é a relação dialógica, se adverte que foi 
tradicionalmente mal estabelecida a relação primeira, ou seja, a relação epistemológica do 
sujeito pensante com o objeto pensado”. 
 
Ou seja, aqui reside uma crítica epistemológica radical, de Nicol (e de Freire, por consequência 
da apropriação deste autor no “Extensão ou Comunicação?”) a toda visão da relação entre 
sujeito-objeto sem considerar a necessária presença de um outro sujeito no ato de 
conhecimento, para que o mesmo seja possível. Assim, a descrição S<->O torna-se inválida 
para esta posição, como estabelecida, por exemplo, na base conceitual de Piaget. Deve-se 
pensar, neste contexto, conforme o esquema: 
 
S<->O<->S 



 
Utilizar isso para criticar a apropriação de Freire em conjunto com Piaget para constituir a 
arquitetura pedagógica por projetos de aprendizagem, tal como postulada por Carvalho, 
Fagundes... 
 

 


