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RESUMO 

 

A presente tese tem como objeto de estudo a visão epistemológica de Paulo 

Freire e como questão central sua compreensão sobre o ato pedagógico 

enquanto  ato gnosiológico e suas conseqüências para a práxis docente. A tese 

original afirma que perpassa a obra freireana uma compreensão sobre o 

conhecimento que situa o ato pedagógico como situação gnosiológica, 

compreensão esta indispensável a uma práxis educacional libertadora. Para 

identificar essa compreensão, a presente pesquisa de caráter bibliográfico e 

qualitativa foi realizada a partir de indicações do próprio Paulo Freire sobre o 

ato de ler/estudar e da abordagem hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, 

utilizando o diálogo com os textos do autor, em busca dos sentidos capazes de 

responder às questões desdobradas na presente tese. O trabalho apresenta, 

além de uma pré-compreensão do tema, os resultados dos exercícios 

dialógicos mantidos com os textos de Freire sobre o conhecimento e a 

educação como situação gnosiológica. Oportunamente foram construídos 

mapas conceituais dos achados da autora, para melhor visualização espacial 

do leitor bem como diálogos com três estudiosos do pensamento freireano. O 

pensamento freireano sobre o conhecimento e a educação enquanto situação 

gnosiológica engloba as seguintes dimensões, além da dimensão 

epistemológica propriamente dita: dimensão histórico-filosófica; dimensão 

político-ideológica; dimensão comunicativa e dialógica; dimensão ética e 

estética; dimensão pedagógico-cultural; e dimensão institucional e de gestão. A 

compreensão pelo educador dessas dimensões bem como sobre o Ciclo de 

Ensinar e Aprender  podem contribuir de modo significativo para uma práxis 

docente capaz de percorrer o caminho do diálogo problematizador, aquele que 

pode tornar o ato pedagógico num ato verdadeiramente gnosiológico, capaz de 

auxiliar homens e mulheres em seu processo de humanização. 

 

Palavras-chave:  Conhecimento, Educação, Paulo Freire, Ciclo Gnosiológico, 

Ciclo de Ensinar e Aprender 

 



RÈSUMÉ 

L'objet de la présente thèse est la perspective épistémologique de Paulo Freire 

et, au coeur du questionnement, sa compréhension de l'acte pédagogique en 

tant qu'acte de gnose et ses conséquences pour la pratique des enseignants. 

La thèse originale défend l'existence en filigrane, dans les travaux de Freire, 

d'une compréhension sur la connaissance qui situe l'acte pédagogique comme 

situation gnosiologique, compréhension perçue comme l'essentielle pour une 

praxis éducative. Pour identifier cette compréhension, la présente recherche 

bibliographique et qualitative a été menée à partir d'indications de Paulo Freire 

lui-même sur l'acte de lire/étudier et sur l'approche herméneutique de Hans-

Georg Gadamer, en utilisant le dialogue avec les textes de l'auteur, à la 

recherche des sens capables de répondre aux questions issues de cette thèse. 

Le document présente, en plus d'une pré-compréhension du sujet, les résultats 

des exercices dialogiques avec les textes de Freire sur la connaissance et 

l'éducation en tant que situation gnosiologique. De plus, des cartes 

conceptuelles ont été construites à partir des conclusions de l'auteur pour une 

meilleure visualisation spatiale du lecteur ainsi que les dialogues avec les trois 

savants de la pensée de Freire. La pensée de Freire sur la connaissance et 

l'éducation comme une position gnosiologique englobe, au-delà de la dimension 

épistémologique elle-même, les dimensions suivantes: la dimension historico-

philosophique, la dimension politico-idéologique, la dimension communicative et 

dialogique, la dimension éthique et esthétique, la dimension pedagogico-

culturelle, et la dimension institutionnelle et de gestion. La compréhension de 

ces dimensions par l'éducateur ainsi que sur le Cycle d'enseigner et 

d'apprendre peut contribuer de manière significative à une praxis de 

l'enseignement capable de traverser la voie du dialogue problematisant, celui 

qui peut faire de l'acte pédagogique un acte véritablement gnosiologique, 

capable d'aider les hommes et les femmes dans leurs processus 

d'humanisation. 

Mots-clés: Connaissance, éducation, Paulo Freire, Cycle Gnosiologique, Cycle 

d'enseigner et d'apprendre. 



RESUMEN 

 

La presente tesis doctoral tiene como objeto de estudio la visión epistemológica 

de Paulo Freire y como punto central su comprensión del acto pedagógico 

como un acto gnoseológico e sus consecuencias para la praxis docente. La 

tesis original afirma, que en la obra de Freire hay una comprensión sobre el 

conocimiento ubicando el acto pedagógico como una situación gnoseológica, 

comprensión esta, indispensable a una praxis educacional libertadora. Para 

identificar esa comprensión, la presente investigación de carácter bibliográfica y 

cualitativa fue realizada a partir de indicaciones del propio Paulo Freire sobre el 

acto de leer/estudiar y del abordaje hermenéutico de Hans-Georg Gadamer, 

utilizando el diálogo con los textos del autor, buscando los sentidos capaces de 

responder a las cuestiones desarrolladas en la tesis. El trabajo presenta, 

además de una pre-comprensión del tema, los resultados de los ejercicios 

dialógicos mantenidos con los textos de Freire sobre el conocimiento y la 

educación como situación gnoseológica. Oportunamente fueron construidos 

mapas conceptuales de los hallados de la autora, para una mejor visualización 

espacial del lector, así como de los diálogos con tres estudiosos del 

pensamiento de Paulo Freire. El pensamiento de Freire sobre el conocimiento y 

la educación como situación gnoseológica abarca las siguientes dimensiones, 

aparte de la dimensión epistemológica propiamente dicha: dimensión histórico-

filosófica; dimensión político-ideológica; dimensión comunicativa y dialógica; 

dimensión ética y estética; dimensión pedagógico-cultural; y dimensión 

institucional y de gestión. La comprensión por el educador de esas 

dimensiones bien como sobre el Ciclo de Enseñar y Aprender pueden contribuir 

de modo significativo para una praxis docente capaz de recorrer el camino del 

diálogo problematizador, aquel que puede tornar el acto pedagógico un acto 

verdaderamente gnoseológico, capaz de auxiliar hombres y mujeres en su 

proceso de humanización. 

 

Palabras-clave: Conocimiento, Educación, Paulo Freire, Ciclo Gnoseológico, 

Ciclo de Enseñar y Aprender. 
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CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

OO  CCAAMMIINNHHOO  SSEE  FFAAZZ  AAOO  CCAAMMIINNHHAARR  

 

  

O pensamento freireano apresenta originalidades que o projetam 

como dos mais profícuos pensadores contemporâneos, cuja obra 

permanece sendo investigada por estudiosos de variadas áreas, da 

arquitetura à ciência política, da lingüística à ecologia. Uma das  

originalidades mais importantes da obra de Paulo Freire situa-se, no nosso 

modo de compreender, na sua visão antropológica do conhecimento, uma 

categoria essencial que perpassa todo o pensamento sócio-filosófico e 

político-pedagógico freireano. 

Como professora da área de fundamentos filosóficos da educação 

nas Universidades Federais de Pernambuco e Rio Grande do Norte, a 

leitura da obra de Paulo Freire sempre se fez necessária e obrigatória, 

suscitando freqüentemente questões e desafios interpretativos. Atuando em 

diversos processos formativos junto a professores da rede pública de 

ensino e alfabetizadores de jovens e adultos, buscamos ancorar nossas 

atividades docentes,  sobretudo nos conteúdos do pensamento freireano.  

Temas centrais como dialogicidade, problematização do ensino, 

democratização da escola, leitura do mundo e leitura da palavra, 

consciência crítica, educação humanista e libertadora, dentre outros que 

sempre nos instigaram à reflexão, são como “pedras preciosas” num lindo 

colar de um ideário pedagógico que se expressou (e continua se 

expressando) em inúmeras vivências concretas na realidade de povos 

diversos, numa dinamicidade dialética que mantém seu pensamento vivo e 

em permanente reconstrução. No entanto, lembrando a carismática figura 

de D. Hélder Câmara, impressionou-me, desde muito, o “fio invisível” que 

mantém unidas as pedras do colar.  
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No nosso modo de ver esse fio é a compreensão epistemológica de 

Paulo Freire que une os temas centrais de seu original pensamento 

pedagógico.  Essa idéia foi reforçada em diálogos mantidos em 2006,  com 

o Professor João Francisco de Souza, amigo de Paulo Freire e um dos mais 

profundos conhecedores de sua obra, quando nos falava sobre a 

necessidade de pesquisas quanto ao pensamento epistemológico freireano, 

território ainda pouco explorado nos trabalhos acadêmicos, na sua visão. 

Nessa mesma direção, fazemos nossa a indagação apresentada por 

um dos mais importantes interlocutores de Freire, o Professor  Carlos 

Alberto Torres: - “Em que artigo ou livro se encontra exposta 

detalhadamente sua filosofia da educação?”. E ele mesmo responde: “Essa 

filosofia não está explícita nem é detidamente analisada em livro nenhum, 

mas está presente no conjunto de seu pensamento; por isso, para entender 

a produção intelectual de Freire, somos forçados a olhar o conjunto dela.” 

(TORRES, 1997, p. 174). 

A mesma pergunta e a mesma resposta se aplicam ao pensamento 

epistemológico de Paulo Freire, nosso objeto de estudo.  Assim, aliando 

motivações pessoais e profissionais, identificando nosso interesse sempre 

recorrente pelas questões sobre o conhecimento desde a realização de 

nossos estudos de mestrado em filosofia na Universidade Federal de 

Pernambuco, situamos no que chamamos de Teoria Freireana do 

Conhecimento  e na sua visão da educação enquanto situação gnosiológica 

nosso objeto de estudo para a presente tese de doutorado.  Podemos 

afirmar, ainda, que a íntima conexão entre o conhecimento com os núcleos 

centrais do pensamento freireano sempre esteve presente em nossas 

aulas, comentários e palestras para educadores, como uma espécie de 

compreensão prática, existencial, que passou a exigir um aprofundamento 

crítico para se converter no produto acadêmico que ora esboçamos. 

Importante se torna esclarecer que a expressão epistemologia,  não 

é utilizada aqui no seu sentido restrito de “teoria científica da ciência”. Neste 

estudo, em harmonia com o pensamento do Professor Antônio Joaquim 

Severino (2008), podemos dizer que epistemologia designa o estudo 
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filosófico de caráter descritivo e crítico sobre o conhecimento como 

processo antropológico, suas condições de ocorrência, alcance, valor, 

validade, manifestações. 

Desse modo, visando estabelecer um primeiro projeto interpretativo, 

formulamos algumas perguntas norteadoras que nos pudessem guiar numa 

espécie de “colóquio” preliminar com o autor e que foram assim elaboradas: 

Para Paulo Freire:  

� O que é conhecer? Ou, o que é o ato de conhecimento? 

� Como se conhece? Ou, como ocorre o conhecimento? 

� Qual o seu papel na experiência humana, suas imbricações 

com a educação, com o processo de humanização e 

repercussões na ação docente do educador? 

 

Essas perguntas representaram um fio condutor para nos direcionar ao 

alcance do objetivo proposto no projeto de doutorado, a saber: compreender o 

pensamento freireano sobre o conhecimento e o ato de conhecer e suas 

implicações para o ato pedagógico.  Leituras e releituras feitas no início do 

doutorado nos auxiliaram a chegar àquela que identificamos como nossa 

questão central: Qual a visão freireana do ato pedagógico como ato 

gnosiológico e sua implicação na práxis docente? 

Diante desta questão nos foi possível formular a tese-resposta inicial que 

passaremos a desenvolver, assim enunciada: uma concepção 

epistemológica perpassa a obra freireana, situando o ato pedagógico 

como ato  gnosiológico.  

Percebemos também, com o próprio Freire, que a visão que o professor 

tem sobre o conhecimento determina em muito sua visão do papel que a 

educação, a escola e o próprio educador possuem frente às gerações novas. 

Só uma visão do conhecimento a partir da experiência humana concreta pode 

contribuir de forma consistente na formação do educador-aprendente, aquele 

que se entende e entende os educandos como sujeitos do conhecimento, 
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sujeitos esses capazes de protagonizarem uma educação verdadeiramente 

humanista e libertadora, favorecedora da construção de uma sociedade menos 

desigual. Sendo assim,  a visão antropológica do conhecimento se torna 

indispensável para uma práxis docente comprometida com uma educação 

humanista e libertadora. 

Nesse cenário, conseqüentemente, ressaltamos o papel  que a escola 

pública representa (especialmente para as crianças e jovens das camadas 

populares): um canal privilegiado de acesso ao conhecimento sistematizado, 

produzido histórica e coletivamente. No entanto, o quadro atual da escola 

pública brasileira, mesmo registrando avanços significativos nesse início de 

milênio, continua apresentando problemáticas crônicas: os parcos resultados 

obtidos pelos estudantes em avaliações nacionais e internacionais; as 

alarmantes estatísticas referentes ao analfabetismo (de jovens e adultos e 

funcional), à evasão, à repetência e à reprovação; a ainda a persistente 

desvalorização do profissional docente; as precárias condições de trabalho de 

incontáveis educadores, com raras exceções; a gangorra das políticas de 

governo e ausência de políticas públicas de Estado comprometidas  com a 

qualidade da escola pública; os rituais burocráticos dentro e fora da escola; os 

currículos anacrônicos e as práticas  educativas conservadoras  e 

desestimulantes são alguns dos seus evidentes problemas.  

Diante do quadro acima entidades governamentais, estudiosos e 

pesquisadores, autoridades, entidades de classe e comunidades buscam 

respostas sobre suas causas e encaminhamentos de soluções ou minimização 

de seus perniciosos efeitos.  

Apesar das exigências múltiplas que recaem sobre a escola pública – 

muitas delas estranhas à sua natureza e finalidade – destaca-se como sua 

principal função a de mediadora/articuladora do conhecimento junto às novas 

gerações. Essa mediação/articulação exige a reconstrução permanente da 

organização de sua dinâmica processual, ainda que condicionada, obviamente, 

pelas concepções, diretrizes, ideologias e finalidades que a norteiam política e 

pedagogicamente. Preocupado com a escola enquanto espaço privilegiado de 

mediação do conhecimento, enriquecido com a experiência à frente da 
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Secretaria Municipal da Cidade de Educação de São Paulo (1989.a 1991), 

Freire afirma numa visão de futuro: 

 

A escola pública que desejo é a escola onde tem lugar de 
destaque a apreensão crítica do conhecimento significativo 
através da relação dialógica. É a escola que estimula o aluno a 
perguntar, a criticar, a criar; onde se propõe a construção do 
conhecimento coletivo, articulando o saber popular e o saber 
crítico, científico, mediados pelas experiências no mundo. 
(FREIRE, 2005, p. 83).   

 

Desta forma, aponta, dentre outras, algumas ações necessárias à luta 

pela superação da situação caótica da escola pública: 

� Melhoria das condições materiais dos prédios escolares  ( com 

vistas à dignidade e o prazer); 

� Ouvir, num exercício democrático e dialógico, todos os sujeitos 

envolvidos no processo educacional (educandos, educadores, 

gestores, funcionários, pais, comunidades) para identificar suas 

críticas, necessidades e sugestões; 

� Criação, a partir de exaustiva discussão, de um novo currículo, 

comprometido com as necessidades e expectativas das 

populações; 

� Uso “bem-feito” do tempo escolar. 

 

Claro que as ações acima expostas não esgotam a lista de providências 

necessárias à melhoria da escola pública, ao alcance da escola sonhada por 

Freire, uma escola competente, democrática, séria sem ser sisuda,  alegre e 

capaz de responder aos interesses dos educandos, com aprendizagens 

significativas. 

Elegemos, neste trabalho, uma outra ação indicada por Freire, 

recortando, na sua proposta, a necessidade de uma reflexão sobre o 

conhecimento e o ato de construção do conhecimento e suas implicações 

para a práxis educativa do educador, pois acreditamos que seu pensamento 
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em torno da práxis docente contribui para um novo paradigma na formação 

docente. Esse paradigma aponta para a necessidade de formação de um 

educador reflexivo, investigador, crítico e aprendente.  

Reflexão, pesquisa, crítica e aprendizagem são ações cognoscitivas que 

estão ancoradas numa certa visão epistemológica. Para compreender essa 

visão, conseqüentemente, torna-se necessário “clarificar” esses conceitos, 

aprofundar seus  significados  e seus desdobramentos na práxis educativa que 

se pretenda seja reflexiva, investigativa, crítica e aprendente, também. 

A convicção sobre a natureza qualitativa de nosso trabalho e a exigência 

interpretativa que lhe é intrínseca nos remeteu também a estudos sobre esse 

tipo de abordagem. Como encontrar esses conceitos e suas 

interdependências? Lendo, estudando, buscando compreender e interpretar os 

textos de Paulo Freire, tendo em vista encontrar respostas às perguntas que 

possam elucidar nossa questão norteadora e aprofundar o exame da tese 

inicial, constante na página 17. Para o enfrentamento dessa difícil tarefa, 

passamos à construção de uma trajetória metodológica capaz de nortear a 

busca a que nos propomos realizar e encontramos no próprio pensamento 

freireano e na hermenêutica filosófica gadameriana, princípios e indicações 

práticas que julgamos de fundamental apoio e direção na construção do 

presente trabalho.  

O texto visto na ótica da hermenêutica gadameriana é aquilo que se dá à 

compreensão do intérprete, se apresentando como uma unidade de sentido 

completa e diante do qual temos expectativas de sentido forjadas pelas nossas 

experiências (a relação com a coisa que se busca compreender, a pertença a 

uma tradição, por exemplo) “A compreensão de um texto, seja oral ou escrito, 

depende, em todo caso, de condições comunicativas que ultrapassam o mero 

conteúdo fixo do que nele é dito.” (GADAMER, 2004, p. 395), pois ele não se 

constitui num objeto dado (de modo unívoco), mas é um processo de 

entendimento. 

Percebemos que Hans-Georg Gadamer e sua hermenêutica filosófica, 

em muitos pontos se aproximam do autor pernambucano, especialmente no 
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que diz respeito à dialogicidade, condição essencial ao processo de 

compreensão. Para Gadamer o diálogo é o maior fato cultural da humanidade. 

Para Freire, a dialogicidade é o selo do conhecimento. Em textos freireanos 

encontramos indicações e recomendações quanto ao processo de leitura e 

compreensão de textos, onde estão indicadas as necessárias atitudes do 

estudante/leitor sobre o autor/texto: a assunção da condição de sujeito perante 

o texto que deve se caracterizar por uma atitude crítica e não de 

“encantamento” perante o que se lê. Ter uma postura de sujeito diante da 

leitura é estar inquieto intelectualmente falando, é “estudar o estudo de quem, 

estudando, o escreveu.” (FREIRE, 2007b, p. 10). 

O estudo não envolve apenas uma relação leitor-texto, mas amplia-se, 

englobando a própria realidade existencial de todos os sujeitos envolvidos e 

suas expressões, suas idéias, suas ações. Estudar é ter uma atitude curiosa e 

de indagação. Para que o fruto dessas atitudes não se perca, Freire 

recomenda, na obra supracitada, o registro  as observações e questões através 

das “fichas de idéias”  propostas por Mills.  

Assim, na condução desse trabalho, nos inspiramos ainda nas 

colocações de Wright Mills (1982) quando propõe, em contraposição às 

atitudes burocráticas, formalistas, herméticas e instrumentais do pesquisador, 

uma prática artesanal, ou seja, a vinculação da vida pessoal com a vida social 

e a história bem como uma atitude de perguntar em busca da compreensão 

sobre a sua realidade em suas múltiplas dimensões. 

Freire ressalta a necessidade de uma conduta humilde de se perceber 

diante do texto como um investigador que necessita retomá-lo – pois “nem 

sempre o texto se dá facilmente ao leitor” (FREIRE, 2007b, p. 12) e esforçar-se 

por melhor compreendê-lo. Quem lê, continua Freire (FREIRE, 2007b, p. 113), 

tem de “refazer o esforço gnosiológico anteriormente feito por quem escreveu”, 

sem se tornar uma espécie de “paciente” do ato gnosiológico do autor.  

Nossa tarefa, então, é o da leitora que busca “garimpar” nos textos que 

tratam da presente temática, as idéias, reflexões, afirmativas, indagações, 

enfim, construir uma compreensão sobre o conteúdo epistemológico do 
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pensamento freireano e seu entendimento da educação enquanto situação 

gnosiológica e suas implicações na práxis docente. 

Ao final de nossa pesquisa constituímos  da seguinte maneira nosso 

texto. Da Parte I que denominamos de O CAMINHAR , além do presente 

capítulo 1 de caráter introdutório, temos o capítulo 2  que trata da abordagem 

metodológica  escolhida,  a Hermenêutica, onde buscamos situar a “lente” que 

nos auxiliou na compreensão/interpretação das leituras da obra freireana que 

abordam a temática da presente tese, destacando as contribuições da 

hermenêutica filosófica, especialmente dos pensamentos de Martin Heidegger 

e Hans Georg Gadamer. Completa essa Parte o  capítulo 3 dedicado a uma 

visão ainda que panorâmica da realidade vivida por Paulo Freire em suas 

múltiplas experiências, especialmente aquelas que o marcam em sua trajetória 

docente.  

Na Parte II desse trabalho denominado O OLHAR, observando o 

contributo da hermenêutica filosófica, apresentamos no capítulo 4 uma prévia-

compreensão da questão central situando aqueles que julgamos ser os núcleos 

centrais do pensamento epistemológico freireano. Esse capítulo construído 

como um projeto interpretativo preliminar que serviu como fio condutor para os 

aprofundamentos posteriores, partindo das anteriores leituras da autora.  

Na Parte III, intitulada OS HORIZONTES, está o cerne do trabalho. No 

capítulo 5, através de perguntas, num exercício dialógico diretamente com os 

textos freireanos, situamos nossa compreensão sobre sua Teoria do 

Conhecimento. O capítulo 6 aborda a visão de Freire sobre a educação 

enquanto situação verdadeiramente gnosiológica.  

Na Parte IV, denominada O CÍRCULO, buscamos no Capítulo 7 

dialogar com alguns interlocutores de Paulo Freire sobre a sua teoria do 

conhecimento. Finalizando, apresentamos as considerações finais no capítulo 

8, onde são retomados o objetivo, a questão norteadora, a tese central bem 

como os sentidos alcançados por esse trabalho, sua contribuição e 

perspectivas de ações futuras visando seu desdobramento. Neste momento o 

CIRCULO tal como pensado, inicialmente, e seguindo a lógica da 
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hermenêutica gadameriana1 passa a ser percebido como em um movimento 

que o transforma em ESPIRAL. Assim, em um CIRCULO/ESPIRAL 

finalizamos sem concluir a aventura criadora, expressão tomada de Paulo 

Freire, significando a incompletude e abertura às novas contribuições. 

                                                 
1 Objeto de capitulo que segue. 
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CAPÍTULO 2 

PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS  EE  TTRRAAJJEETTÓÓRRIIAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  

Todo processo investigativo, inclusive o que demanda 

compreensão/interpretação de textos, se dá num continuum que vai se 

delineando como um percurso metodológico. Gonsalves (2003, p. 61) 

considera que “a questão metodológica é bem mais ampla e indica um 

processo de construção, um movimento que o pensamento realiza para 

compreender  a realidade social “. E qualquer texto ou situação que possa ser 

compreendida. 

Podemos considerar, tendo como referência o pensamento de Espósito 

(BICUDO & ESPÓSITO,1997), que nossa investigação é de natureza 

qualitativa, na modalidade fenomenológico-hermenêutica. Nosso objeto de 

estudo reclama uma compreensão/interpretação dos significados dos textos 

freireanos que abordam  a temática em foco, levando-se em conta os contextos 

onde emergem.  

A professora Maria Inês Fini (apud  BICUDO & ESPÓSITO,1997) alerta 

para o fascínio que a fenomenologia pode exercer sobre pesquisadores 

imaturos e românticos, asseverando que a pesquisa fenomenológica não deixa 

de ser rigorosa, mesmo que se dê  no mundo do vivido do próprio sujeito 

pesquisador,  diferenciando-se, no entanto, do modelo tradicional de caráter 

positivista. Fini ainda afirma que quando a pesquisa se norteia por uma 

interrogação que se dirige para a  busca de conteúdos –  nosso caso -  que 

serão interpretados,  possui um caráter hermenêutico. 

A pesquisa de caráter fenomenológico parte de uma interrogação sobre 

a qual o pesquisador se debruça numa atitude permanente de questionamento 

e aprofundamento rigorosos, pois entende que “a compreensão do fenômeno 

não se esgota nunca” (BICUDO & ESPÓSITO, 1997, p.24). 

O pesquisador que adere à modalidade fenomenológico-hermenêutica 

busca através de sua investigação, compreender um dado objeto  - no nosso 
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caso, textos – ação que se constitui, segundo Espósito (BICUDO & 

ESPÓSITO, 1997, p. 88),   “ num estado constante de projeção em direção às 

diversas possibilidades que vão sendo despertadas, à medida que o homem se 

encontra com o mundo e o interroga, compreende, re-interpreta e expressa 

esta perspectiva.”  Para alcançar essa compreensão/interpretação, prossegue 

Fini, o pesquisador  lança mão de um referencial teórico que fundamente suas 

reflexões, que direcione seu olhar. O olhar fenomenológico do pesquisador 

busca apreender o fenômeno, ou seja, busca ver o modo peculiar do objeto 

existir.  O nosso olhar dirigido às fontes bibliográficas tem as contribuições de 

M. Heidegger e Hans-Georg Gadamer, além, claro, de indicações oferecidas 

pelo próprio Paulo Freire, já indicadas na introdução. 

Hermenêutica: da arte interpretativa à filosofia 

“A disciplina clássica que se ocupa da arte de compreender textos é a 

hermenêutica”, afirma Hans-Georg Gadamer (GADAMER, 2005, p. 231), um 

dos mais importantes nomes da hermenêutica filosófica contemporânea. Que 

arte é essa? Que compreensão é essa? A que tipo de hermenêutica se refere 

Gadamer?  

Hans-Georg Gadamer, nascido em Breslau, na Alemanha, foi um 

homem privilegiado, assim retrata sua vida acadêmica que registra, dentre 

outros fatos, um doutoramento aos 23 anos, sob a orientação de Paul Nartop e 

a condição de aluno de  Edmond Husserl e Martin Heidegger2.  

Preocupa-se com uma grave questão: Por que, na visão do historicismo 

e do positivismo, as ciências do espírito deveriam ter métodos próprios para 

                                                 
2 Estudou Filosofia desde os 18 anos de idade, tendo aprofundado estudos sobre o historicismo, a 
filosofia antiga e a fenomenologia além de ter se dedicado à filologia clássica. Professor, reitor de 
Universidade, editor e autor, fundador e presidente da Associação Alemã de Hegel, viveu mais de um 
século, tendo falecido em Heidelberg, local onde foi presidente e membro emérito da Academia de 
Ciências de Heidelberg. Entre os anos de 1936 e 1959, portanto um ano antes da publicação de sua obra 
básica VERDADE E MÉTODO (Warheit und Methode, 1960), Gadamer ministrou sete cursos sobre 
Introdução às Ciências do Espírito nos quais desenvolveu uma hermenêutica própria para essas ciências. 
Nessa obra desenvolve sua proposta de hermenêutica filosófica apresentando os seus traços 
fundamentais, desdobrados em três partes centrais: A liberação da questão da verdade a partir da 
experiência da arte; A extensão da questão da verdade à compreensão nas ciências do espírito e A 
virada ontológica da hermenêutica no fio condutor da linguagem. Complementos e índice foram 
publicados depois num segundo tomo ou volume, com artigos e ensaios além de índices e uma auto-
apresentação do autor. 
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alcançar o status de ciência, conforme os parâmetros das ciências da 

natureza? Para responder essa indagação, identifica que tal exigência se 

instala principalmente quando as ciências da natureza passam a classificar 

tudo o que não atendesse ao seu padrão como “subjetivo” ou “estético”, 

significando esses termos a ausência de racionalidade, de cientificidade. 

Prossegue perguntando: como ocorreu essa decadência que conduziu as 

ciências do espírito a conviver com a dominação excludente das ciências da 

natureza se a tradição humanística, até Kant, possuía status de reconhecido 

conhecimento e, eventualmente, lançava mão de procedimentos daquelas 

ciências?  

Algumas respostas são propostas pelo criador da hermenêutica 

filosófica, como por exemplo: Seria da natureza das ciências do espírito ter 

métodos capazes de garantir a validade universal? 

“Não existe um método próprio das ciências do espírito.” (GRONDIN, 

1999, p. 182). Concordando com o naturalista Helmholtz, Gadamer afirma que 

as ciências do espírito têm “muito mais a ver com o emprego de um tato, do 

que com a adoção de quaisquer métodos”. (GRONDIN, 1999, p.182). O caráter 

científico das ciências do espírito está mais na base da tradição cultural 

(humanista) do que da  idéia de ciência moderna. 

O que Gadamer busca é principalmente a conquista ou reconquista da 

compreensão mais adequada possível da espécie de conhecimento próprio das 

ciências do espírito. Para ele, as ciências do espírito são ciências de 

compreensão e precisam buscar sua auto-concepção. Para isso uma 

hermenêutica é fundamental, a hermenêutica filosófica. 

Iniciemos com a última questão: a que hermenêutica se refere 

Gadamer? Para respondê-la, ainda que numa visão panorâmica, temos a 

necessidade de situar a hermenêutica como “arte interpretativa” e sua posterior 

configuração de “hermenêutica filosófica”. 

Compreender em que a Hermenêutica Gadameriana  nos auxilia na 

construção do nosso objeto de estudo exige que situemos, ainda que numa 

visão panorâmica, a hermenêutica como “arte interpretativa” e sua posterior 
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configuração de “hermenêutica filosófica”, para destacar os contributos que 

nesta última encontramos para a construção de nossa trajetória metodológica. 

Martin Heidegger e a consolidação de uma Hermenêutica Filosófica 

Quase sempre se estabelece uma relação entre Hermenêutica e 

Hermes, o mensageiro dos deuses na mitologia grega. Platão, em diversos 

escritos, apresentará   diferentes aplicações do termo hermenêutica : ora ela se 

aplica à dimensão religiosa, ora à arte de vaticinar mas é no Crátilo que o 

filósofo ,  apresenta o significado do nome Hermes, afirmando : 

 

[...] ele parece referir-se ao discurso, às características de 
intérprete (hermeneus), de mensageiro, de desenvolto no furto, 
de enganador com palavras e hábil comerciante (...) todas 
essas atividades relacionam-se com o poder do discurso”. 
(HERMANN, 2002, p. 21-22). 

 

A origem do termo, pois, é grega, vem do verbo hermeneuein, que pode 

ser traduzido como “interpretar” e do substantivo hermeneia que significa 

interpretação.  O verbo hermeneuein apresenta três orientações: dizer, traduzir 

e explicar, revelando a complexidade do ato interpretativo e, desde então, 

apontando para a relação pensamento (interior) e linguagem (o que expressa e 

torna compreensível o pensamento). 

Ainda no mundo antigo e na Idade Média, o termo se aplica de modo 

mais específico à esfera sacral onde o hermeneus, o intérprete, seria capaz de 

desvelar o sentido oculto dos textos sagrados. É Agostinho quem exorta o 

estudioso a se elevar do sentido literal e moral para o sentido espiritual. 

Também fornecerá um tratado de hermenêutica, o “De Doctrina Christiana”. 

Agostinho antecipa algo importante: a necessidade de se buscar o contexto 

histórico, sobretudo do Velho Testamento, além de chamar a atenção para o 

cuidado do intérprete em relação às “fábulas supersticiosas das Escrituras”. 

Sua idéia de “palavra interior” influenciará o pensamento de Gadamer, como 

veremos adiante, servindo de fundamentação para a universalidade da 

experiência hermenêutica. 
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Foi precursor da hermenêutica contemporânea o filósofo alemão ligado 

ao Romantismo, Friedrich Danill Ernst Schleiermacher (1768-1834), por alguns 

denominado de Pai da Hermenêutica Moderna. Com ele a hermenêutica 

ultrapassa sua condição mais técnica para se tornar uma compreensão geral 

da estrutura da interpretação. No seu pensamento podemos destacar as 

seguintes originalidades: o pré-conhecimento da totalidade como condição 

interpretativa; a apropriação intuitiva do autor; o “sentir-com”; a compreensão 

inicial pela totalidade e a dialeticidade todo< > partes e a pertença ou 

pertencimento do intérprete e da obra no mesmo âmbito. O círculo 

hermenêutico, que será desenvolvido por Heidegger mais adiante, começa a 

surgir. 

Será Wilhelm Dilthey (1833-1911), por sua vez, o autor que almejará  

colocar a hermenêutica a serviço de uma filosofia da orientação, por considerar 

que ela teria condições de constituir-se num método capaz de “dar conta” da 

facticidade humana, da experiência humana que não pode ser reduzida ao 

fenômeno natural investigado pelas ciências da natureza. A hermenêutica se 

constituiria, pois, como uma alternativa viável de obtenção do conhecimento 

por um caminho diferente daquele percorrido pelas ciências naturais e seu 

método científico. 

Dilthey preocupa-se com a validade das ciências do espírito, 

notadamente a história. Contrário à visão hegeliana da história como realização 

do Espírito Absoluto bem como à visão positivista que buscava reduzir a 

dimensão histórica a fenômeno da natureza sujeita ao mesmo esquema de 

investigação causal. 

Asseverando que a estrutura do mundo humano é uma estrutura 

histórica e tudo o que se produz nessa estrutura  é também histórico, inclusive 

a filosofia, Dilthey concluiu que todo entendimento humano seria interpretação 

e nenhuma interpretação poderia ser definitiva. Abre-se a questão da 

temporalidade que mais tarde Heidegger e Gadamer aprofundarão em sua 

relação com as possibilidades de conhecimento. 
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“A filosofia hermenêutica é coisa de Gadamer”, afirmou Heidegger. De 

fato, é Gadamer que apresenta a mais consistente contribuição à hermenêutica 

contemporânea. Para melhor compreender essa contribuição, porém, 

necessitamos situar a especial  influência heideggeriana na construção da 

filosofia hermenêutica gadameriana. 

Heidegger, é bem verdade, ao final da década de 20, “abandona” a 

discussão hermenêutica. No entanto, seu livro mais importante SER E TEMPO 

(Sein und Zeit, 1927) é uma obra de referência e fundamental na construção de 

uma hermenêutica filosófica, inspiradora que foi do seu mais famoso discípulo 

nessa área, Hans-Georg Gadamer. Na referida obra o autor alemão vincula a 

hermenêutica à interpretação do ser, seu tema central. 

Em Ser e Tempo, Heidegger apresenta inicialmente uma crítica ao 

pensamento filosófico ocidental, afirmando que  sua  história é a do 

esquecimento do ser, da busca ontológica do ser que fora reduzido a um 

enfoque predominantemente “técnico”. Para desenvolver a temática cria um 

método, a “hermenêutica filosófica”, que parte da historicidade e temporalidade 

daquele que indaga sobre o ser, o Dasein, o ser-aí, o modo humano de ser no 

mundo. 

A questão do ser é tão antiga quanto a filosofia. Os pensadores pré-

socráticos, ao apresentarem suas indagações e respostas sobre o ser, o 

faziam numa perspectiva de totalidade, ou seja, sem as dicotomias futuras que 

se apresentariam nessa reflexão temática como, por exemplo, transcendência-

imanência, permanência-devir, realidade-aparência. Os pré-socráticos 

entendiam que a aparência da Natureza seria a expressão do próprio ser que 

assim se manifestava, ele mesmo, e não uma “representação”.  

O filósofo Platão é apontado por Heidegger como um dos principais 

responsáveis pela dicotomização do ser, especialmente porque distingue 

pensamento e realidade, criando duas realidades: uma visível – da realidade 

imperfeita - e outra invisível – da idéia, perfeita; uma corruptível e outra 

incorruptível.  A tradicional metafísica manteve essa visão dualista platônica 

também para o mundo do conhecimento: “a idealidade é aquilo que sustenta o 
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sentido e o significado. A realidade é o conteúdo dessa idealidade.” (STEIN, 

2004, p. 25). 

Essas dicotomias alimentaram a antiga e ainda atual polêmica entre as 

ciências da natureza e as ciências do espírito e estão na base da estrutura 

técnico-científica que prevalece até nossos dias.  A distinção entre ser e ente 

acarretou, na metafísica ocidental, a falsa concepção de o homem enquanto 

ente (um ser concreto, na perspectiva heideggeriana) seria inacabado, 

inconcluso e o ser seria aquilo que resiste à mudança, ao inacabamento. Essa 

visão dicotômica aprofundou a divisão entre ser e devir, entre ser e tempo. 

Heidegger considera que essas e outras categorias utilizadas para 

“dizer” o ser não servem para tal. O esforço por “compreender” o ser e em 

identificar sua essência não atinge o “sentido” procurado já que as 

possibilidades de “conceituá-lo” seriam infinitas. O ser se encontra, afirma o 

pensamento heideggeriano, onde o que acontece pode ser compreendido, o 

que significa dizer que a compreensão não é só uma possibilidade, mas o 

modo original de vida humana, na medida em que o ser-aí tem o sentido de 

sua própria existência e a capacidade de indagar sobre ela, buscando o(s)  

seu(s)  sentido(s), ou seja, “aquilo em que se sustenta a compreensibilidade de 

alguma coisa (...) aquilo que se pode articular na abertura da compreensão”, 

conforme Heidegger (HERMANN, 2002, p. 35).   

A compreensão se dá, então, pela não dicotomização de ser e mundo. O 

ser-aí, o Dasein, é o mesmo ser-no-mundo (que se sabe e se sabe no mundo) 

e a compreensão se dá numa perspectiva de totalidade (o mundo é o próprio 

ser e o homem é o ser-no-mundo) e não de distanciamento, como na 

tradicional estrutura sujeito > objeto ( o sujeito ou ser que compreende o objeto 

que se dá a conhecer) 

Colocando a compreensão como modo original da vida humana e não 

como uma (entre outras) forma de cognição, Heidegger desdobrará essa idéia-

matriz em interessantes e fundamentais contributos para a formulação de uma 

hermenêutica filosófica do ser. Em primeiro lugar, o ser-aí possui uma estrutura 

prévia existencial que o faz “sentir-se” no mundo, inserir-se, situar-se, projetar-
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se. Essa estrutura foi denominada de pré-compreensão, uma espécie de 

aparato, uma proto-interpretação do mundo – temporal e histórica - que pré-

existe a qualquer enunciado. Ela é uma compreensão prática, podendo ser 

ainda definida como uma habilidade existencial do ser-aí (o homem, o ser 

existente) que o situa no mundo. Assim, nela e dela vivemos todos os seres 

humanos. 

O compreender, prossegue, torna necessária a existência de uma 

estrutura projetiva, englobando não só o que é, mas também o que pode ser. 

Esse compreender, por sua feita, se dá a partir de uma historicidade e uma 

temporalidade não sendo, pois, imutável, inamovível, pelo contrário, torna-se 

um compreender existencial, que lança-se para frente, que constitui um 

“projeto”. A pré-compreensão e o compreender, por sua temporalidade, geram 

uma circularidade, entendida por Heidegger de natureza positiva, em 

contraposição à idéia de que o círculo seria vicioso e sustentaria sempre erros 

de interpretação. A questão, continua, é que a maneira de estar no círculo seja 

adequada. Explica o próprio autor : 

 

O círculo não deve ser rebaixado a um vitiosum  [defeito 
perverso], mesmo que apenas tolerado. Nele se esconde a 
possibilidade positiva do conhecimento mais originário que 
decerto só pode ser apreendida de modo autêntico se a 
interpretação tiver compreendido que sua primeira, única e 
última tarefa é não se deixar guiar, na posição prévia, visão 
prévia e concepção prévia, por conceitos ingênuos e “chutes”. 
(HEIDEGGER apud HERMANN, 2002, p. 36). 

 

A estrutura circular da compreensão não é vista como viciosa ou 

negativa, pois significa, antes de tudo, a possibilidade que o ser-aí tem de 

proceder a uma leitura do mundo. No entanto, torna-se uma exigência (nessa 

circularidade) a superação da posição prévia, da visão prévia e condição 

prévia, ou seja, dos preconceitos e dos imediatismos. É a pré-compreensão 

que nos possibilita reconhecer e ler o mundo para projetá-lo. Para Heidegger, 

compreender é menos um conhecimento e mais uma atitude frente à nossa 

facticidade (a existencialidade e a temporalidade são as características dessa 
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facticidade), uma busca de “ler” a vida através de “esboços e rascunhos” que 

se encontram na base histórica e existencial de nossa relação com o mundo.  

No desdobrar-se desse compreender surge a exigência necessária de 

superação das ingenuidades, das superficialidades e respostas prontas, numa 

atitude de busca e de abertura ao novo, pois não estamos simplesmente 

sujeitos, à mercê dessas pré-estruturas. Nossa compreensão do mundo se dá 

a partir de um projeto interpretativo que se corporifica na linguagem e essa 

linguagem nos desvela as significações do mundo. Por tudo o que foi colocado 

evidencia-se a necessidade de um compreender interpretativo. 

Interpretar seria o desmembramento da compreensão. Em outras 

palavras, na interpretação a “compreensão se apropria, compreendendo, do 

que se compreendeu. Na interpretação, a compreensão não se torna coisa 

diversa, e sim ela mesma.” (GRONDIN, 1999, p.164). A primeira tarefa da 

interpretação seria trazer à consciência aquilo que está presente na estrutura 

da pré-compreensão a fim de evitar equívocos e superar a superficialidade 

(preconceitos, imediatismos, o “popular”) O escopo da interpretação é tornar 

“transparente” a pré-compreensão, mas não se limita a isso. Interpretar, para 

Heidegger “não é tomar conhecimento do que se compreendeu, mas elaborar 

as possibilidades projetadas na compreensão.” (HERMANN, 2002, p. 35). 

Aqui também Heidegger busca diferenciar-se do pensamento tradicional 

que indicava a interpretação como um meio de compreensão. Contrariamente, 

o autor em estudo afirmará que primariamente existe a compreensão e a 

interpretação se constituiria numa configuração ou elaboração da 

compreensão, uma auto-apropriação, ou seja, uma auto-compreensão.   

O pensamento heideggeriano, a partir das idéias acima expostas, bate 

de frente com a concepção tradicional de verdade aceita pela tradição filosófica 

ocidental como “conformidade entre o enunciado e a coisa” ou como 

“apreensão da essência”, isto é, como conformidade e identidade que fixariam 

o ser numa espécie de “representação”.  Heidegger “dissolve a questão 

gnosiológica típica da filosofia moderna, que propõe o conhecer dentro do 
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cognoscente e depois não consegue sair do teatro interior da mente”. (REALE 

& ANTISERI, 2003, p. 584-585).  

O que ele vai criticar é a visão que privilegia o “olhar” e secundariza o 

“horizonte” onde se dá esse olhar. O problema é a prevalência da subjetividade 

(o “olhar”) sobre o existencial, o temporal (o “horizonte”), como se o ser 

estivesse estático, imóvel, descolado da existência. A facticidade é mais 

importante do que a “consciência” como ponto de partida na busca do ser e da 

verdade. A verdade não é adequação ou conformidade definida pelo sujeito. 

Ela é, antes, uma abertura, uma possibilidade, é o que se manifesta, o que se 

desvela ao ser-aí, o Dasein, no mundo prático, no mundo da facticidade. A 

verdade não é, pois, absoluta, é temporal, situa-se na historicidade e torna-se 

condição de possibilidade. Nasce do admirar-se, do permitir que os fenômenos 

da vida se mostrem. Qualquer busca de uma verdade atemporal e fora da 

experiência humana seria então uma fuga. De forma contundente sintetiza 

nosso autor em destaque: 

 

Afirmar “verdades eternas” e confundir a “idealidade” do ser-
aí, fundada nos fenômenos, com um sujeito absoluto e 
idealizado, são procedimentos que pertencem aos restos da 
teologia cristã ainda presentes no seio da problemática 
filosófica, que há muito não foram radicalmente expurgados. 
O ser da verdade encontra-se num nexo originário com o 
ser-aí. E somente porque o ser-aí é, enquanto o que se 
constitui pela abertura, ou seja, pela compreensão, é que se 
pode compreender o ser e que uma compreensão 
ontológica é possível. (HEIDEGGER,1993, p. 44). 

 

A compreensão é, pois, ontologicamente necessária e possível, pois é o 

modo próprio de ser do ser-aí, não se reduzindo a uma mera categoria 

epistemológica. 

Por essas contribuições, sintetizadas, é que podemos afirmar que com 

Heidegger e essa sua analítica existencial se instala uma nova maneira de 

conceber a compreensão e, com ela, a permissão de uma abordagem mais 

ampla, menos reducionista do ser-aí e sua relação consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo. Trata-se, finalmente, não apenas de “saber” o mundo, 
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mas, “ao invés de nos perguntarmos como sabemos, perguntamos qual o 

modo de ser desse ser que só existe compreendendo”, conforme expressão de 

Paul Ricouer. (HERMANN, 2002, p. 40). Mesmo tendo se “despedido” da 

discussão hermenêutica, é esse o Heidegger que fecundará com suas idéias 

originais o solo do pensamento gadameriano que passamos a situar. 

A original contribuição de Heidegger no que se referiu à estrutura geral 

da compreensão tornar-se-á a inspiração de Gadamer que, partindo do mestre, 

aprofundará também de modo original e fecundo as discussões em torno das 

condições de possibilidade de realização da compreensão. Nesse ponto a 

questão central de Gadamer é assim definida por Grondin (GRONDIN, 1999, p. 

179) : “[...] o que significa, para a compreensão e a existência humana, saber-

se  conduzida por uma história que se articula para nós como linguagem 

transmitida?” 

Motivado pelas questões já situadas, o professor, filósofo e autor alemão 

percorrerá uma trajetória de esforço para defender o papel da historicidade e 

da linguagem na constituição do conhecimento, papel esse fundamental  para a 

definição de uma hermenêutica filosófica capaz de assegurar a objetividade às 

ciências do espírito.   

Passamos a apresentar sucintamente os pontos centrais dessa 

hermenêutica filosófica destacando, no entanto, o que considerarmos relevante 

para nosso caminhar na construção da compreensão do pensamento freireano 

sobre o conhecimento e o ato de conhecer e suas implicações para o ato 

pedagógico. 

As contribuições de Hans-Georg GADAMER à nossa compreensão do 
pensamento freireano 

Vejamos, a partir de agora, algumas das contribuições do pensamento 

de Gadamer no que se refere à compreensão/interpretação do texto, buscando 

nos deter em princípios que identificamos como norteadores da  trajetória a ser 

construída em nossa pesquisa. 
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Interpres é um termo que originariamente significa a pessoa que faz a 

intermediação na fala e, assim sendo, intérprete era, inicialmente, aquele que 

desenvolvia a função do tradutor, informa Gadamer. Em seguida, passou a ser 

aquele que “decifrava” textos de difícil compreensão3. Todo conhecimento 

estaria vinculado a certa interpretação do mundo. A interpretação não é uma 

imposição de sentido e nem um recurso complementar do conhecimento. A 

interpretação – que é a própria compreensão – é uma estrutura originária do 

ser-no-mundo, afirma o filósofo hermeneuta, é busca de sentido. 

Gadamer parte, como já foi destacado, da original contribuição de 

Heidegger sobre a estrutura ontológica da compreensão, vista como modo 

original do ser-aí, o Dasein e a historicidade que se dá na temporalidade em 

que este ser se movimenta. A idéia da circularidade, vista como positiva no 

pensamento heideggeriano e a hermenêutica da facticidade estimularão 

Gadamer a aprofundar a questão do ato interpretativo.  

O ser que compreende ou intérprete, afirma, não é uma tábula rasa 

diante daquilo que pode ser compreendido. É imperioso registrar, nesse 

momento, que a reflexão gadameriana em torno da interpretação não se aplica 

apenas ao texto enquanto unidade de significação própria da linguagem 

humana,  mas a  toda situação, a tudo o que pode ser compreendido, “todas as 

estruturas de sentido concebidas como texto” (GADAMER, 2004, p. 506), da 

natureza, passando pela arte, até as motivações conscientes ou inconscientes 

dos seres humanos, a história, os cenários sociais, dentre outros.  

O intérprete, com sua pré-compreensão – preconceitos, expectativas, 

experiências vividas, memória cultural – “cria” uma espécie de “interpretação 

preliminar” ou “esboço” inicial do que busca compreender. A grande tarefa da 

hermenêutica seria elaborar, aprofundar e revisar constantemente. Esse 

projeto interpretativo inicial, numa sucessão, pode ser substituído por  novos e 

mais elaborados projetos de sentidos, que respondam mais satisfatoriamente 

às perguntas sobre a origem e validade de seus pressupostos. 

                                                 
3 Será Nietzsche o pensador que alçará a interpretação a um status de categoria fundamental e fundante 
da existência humana ao afirmar que tudo aquilo que dizemos sobre o mundo é uma perspectiva, ou seja, 
uma interpretação, aliás, infinitas interpretações, o que nos impede  encontrar um fundamento último da 
realidade que desejamos conhecer.  
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Nesta pesquisa partimos de nossa pré-compreensão do tema em 

estudo, buscando sistematizar os conteúdos que já tínhamos presentes em 

nossas leituras anteriores, procurando dar-lhe uma certa organização a fim de 

identificar lacunas, dúvidas e necessidades de aprofundamento de questões 

ainda “nebulosas” no momento inicial da pesquisa.  

Para Gadamer a pré-compreensão e a interpretação preliminar são 

momentos iniciais de uma relação mais profunda do intérprete com aquilo que 

ele quer compreender - o texto ou a situação - analisando e elaborando novas 

hipóteses interpretativas.  O que dificulta esse aprofundamento, dentre outras 

razões, seriam as atitudes como silenciar o texto (onde apenas o intérprete 

fala) ou fugir à alteridade do mesmo (o intérprete não  “está em aberto” para 

auscultar o sentido do texto ou da  situação) ou ainda ficar fechado por não ter, 

de imediato, a contemplação de suas expectativas. 

Nossas hipóteses, a partir da pré-compreensão, se dirigiram para a 

construção de uma questão norteadora e de uma tese-resposta preliminar, já 

expostas na página 19, que serviram de condutoras no processo dialógico com 

a obra freireana, objetivando identificar nos textos as respostas às indagações 

que surgiam à medida em que as leituras se processavam.  

Uma idéia original de Gadamer refere-se à presença, no intérprete, da 

História Efetual ou História dos Efeitos na compreensão, isto é, a história das 

interpretações anteriores que deram ao texto ou à situação vários sentidos 

diferentes do original. Em verdade, não temos poder sobre a História Efetual, 

pois nela estamos mergulhados e dela estamos impregnados. Diante da 

história efetual Gadamer postula a necessidade de se buscar uma consciência 

histórica4, entendida como a capacidade de identificar a história efetual e suas 

conseqüências e interferências na nossa compreensão, de proporcionar uma 

visão objetiva dos fatos e das conexões históricas.  

                                                 
4 A consciência histórica nos auxiliaria, por exemplo, a identificar a presença, em nossa pré-compreensão, 
daqueles “ídolos” a que se referiu o empirista inglês Francis Bacon (ídolos da tribo – inerentes à 
condição humana; da caverna – próprios de cada homem em suas individualidades;  do mercado – 
resultantes das relações e comunicação humana;  e  do teatro – oriundos da “autoridade” das tradições, 
dogmas e teorias),  no sentido de idéia falsa ou ilusória, preconceitos dos quais deveríamos nos libertar. 
Diferentemente de Bacon, Gadamer considera que não devemos propriamente expurgar esses “ídolos”, 
mas identificá-los, corrigi-los e eventualmente eliminá-los ou até substituí-los.  
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Em nossa pesquisa procuramos, na medida do possível, mergulhar à 

procura das respostas às indagações suscitadas nas leituras, buscando 

criticamente compreender os conceitos basilares ligados à categoria central – 

conhecimento – identificando inclusive lacunas ou superficialidades no enfoque 

freireano que oportunamente indicamos neste trabalho. Essa atitude nos 

auxiliou a não nos tornarmos “presas” do autor e seu texto, num exercício de 

esforço de superação de atitudes mais passionais e menos objetivas, 

naturalmente presentes na autora, admiradora do pensamento e da vida de 

Paulo Freire, admiração essa construída ao longo das experiências discentes e 

docentes que viveu. 

A consciência histórica, efetual é também uma consciência da situação 

hermenêutica, pois estamos no interior das situações em busca de sua 

compreensão. Gadamer compreendia que ainda que fosse desejável, a 

consciência histórica não consegue sobrepor-se totalmente à temporalidade 

onde se situa e onde  se movimenta. 

Diante de um dado texto, porém, o leitor ou intérprete se depara com 

variadas possibilidades de entendimento, o que reclama uma interpretação dos 

variados sentidos e significados presentes. Esse entendimento se dá pela 

busca do horizonte (do autor e do texto) e da pergunta originária do autor que 

dão a “orientação” ao texto. Compreender um texto é se situar também no 

pensamento do autor,  é buscar um sentido comum.  Evidente que  não basta 

reconstituir  tal horizonte ou como diz Palmer, 

 

O encontro com o horizonte do texto que nos foi transmitido de 
fato ilumina nosso horizonte e leva à auto-revelação e à 
autocompreensão; o encontro transforma-se num momento de 
revelação ontológica. É um evento em que algo sai da 
negatividade – a negatividade é compreendermos que há algo 
que não sabíamos, que as coisas não eram como 
pensávamos. (HERMANN, 2002, p. 61). 

 

Assim, o encontro do intérprete com o texto é uma situação 

hermenêutica quando estão presentes: a pré-compreensão, incluindo a 

identificação dos preconceitos e expectativas, a memória cultural, além da 
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história efetual (sobre o que se quer compreender, as interpretações já 

existentes) e os horizontes presentes na constituição textual. 

Concomitantemente situam-se os questionamentos que se sucedem na 

constante revisão e aprofundamento dos projetos de sentidos, alargando assim 

o ato interpretativo, gerando uma experiência hermenêutica que deve se 

caracterizar pela dialeticidade pergunta e resposta na penetração do texto.  

Segundo Gadamer, (GADAMER, 2004, p. 75) “quem quiser 

compreender um texto deverá sempre realizar um projeto, pois a compreensão 

daquilo que está no texto consiste na elaboração desse projeto prévio, que 

sofre uma constante revisão à medida que aprofunda e amplia o sentido do 

texto”.  

No decorrer da pesquisa observamos que da questão norteadora foram 

surgindo questões cada vez mais aprofundadas, num processo de objetivação 

e revisão do estudo, o que nos fez re-criar constantemente o caminho 

interpretativo a percorrer, na perspectiva da construção constante de um 

diálogo com o autor, em face também de algumas surpresas da autora em 

torno de alguns “achados”  da pesquisa. 

O intérprete ou sujeito que compreende o faz numa historicidade o que 

significa dizer que a historicidade traz implicações e interferências no processo 

de compreensão. É a visão heideggeriana da hermenêutica da facticidade que 

afirma: “a interpretação do mundo é a interpretação da condição fática do ser 

humano”, (STEIN, 2004, p.74), isto é, interpretação de sua existência a partir 

das possibilidades históricas dessa mesma existência.  Para expressar essa 

possibilidade de compreensão de totalidade do ser em sua historicidade e 

finitude, Gadamer usou a metáfora do horizonte.  A metáfora nos remete à 

idéia de possibilidade que tem o ser de compreender a partir de um 

determinado ponto.  

Freire escreveu como um autor “molhado” de seu contexto, suas 

experiências. A autora do presente trabalho igualmente possui seu contexto e 

experiências, debruçando-se sobre os textos com uma lente própria, 

influenciada pelo autor objeto de seu estudo bem como pelo conjunto de 



39 

 

 

leituras e atividades que realizou, especialmente enquanto formadora de 

alfabetizadores e educadores de  jovens e adultos. Foi a partir dessa unidade 

de leituras e atividades bem como da própria formação acadêmica que 

exercemos nosso “olhar” num dado horizonte, em torno da questão que 

motivou esse estudo, sem deixar de afirmar que o encontro com os textos, 

nessa perspectiva, nos provoca mudanças, um verdadeiro exercício dialógico 

com o horizonte do outro. 

Esses horizontes podem ter maior ou menor amplitude o que 

proporcionará maior ou menor possibilidade de aprofundamento da 

compreensão. Esses horizontes, assim como o ser-aí, estão em constante 

movimento, formação e revisão e, por isso mesmo, não podem ser “fechados”. 

Na dinâmica processual do ser-aí, o conhecimento anterior se renova, se 

reajusta ou é substituído por um novo conhecimento e aqui está a essência da 

compreensão.  A isso Gadamer denominará fusão dos horizontes. Ricouer 

(HERMANN, 2002, p. 50) considera essa uma das idéias mais fecundas do 

filósofo, pois, “na medida mesma em que a fusão dos horizontes exclui a idéia 

de um saber total, único, esse conceito implica a tensão entre o próprio e o 

estranho, entre o próximo e o longínquo.” 

A tensão acima referida é própria de toda situação hermenêutica que 

ocorre numa dada historicidade e que passa a exigir redescobrimento, abertura 

ao novo, análise e aprofundamento da pré-compreensão, hipóteses 

interpretativas, reflexão. No horizonte da historicidade humana estão 

presentes, também, dentre outros, os seguintes importantes elementos da 

história efetual: o preconceito, a autoridade e a tradição, além dos chamados 

“clássicos” ou obras de referência. 

Utilizamos no diálogo com a obra freireana seus principais clássicos. 

Nesse diálogo, porém, percebemos que certas lacunas – no nosso modo de 

ver – do discurso freireano (por exemplo, a precária exploração de um conceito 

fundamental, o bom senso), nos remeteram a novas questões que buscaram 

de certo modo “cercar” o autor em busca de respostas, principalmente pelo 

estilo “livre” embora rigoroso, de nosso autor. Ao mesmo tempo que assim 

procedíamos, “conversávamos” com Freire e seus textos, procurando 
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compreender sua palavra, suas repetições mas sobretudo suas criações, seu 

processo criativo e argumentativo, ao invés de “impor” nosso pensamento e 

interpretação. Nesse diálogo ampliamos a bibliografia inicial (além de  acatar 

prazerosamente as sugestões do Seminário Doutoral I) Assim,  obras escritas 

especialmente nos anos 90 em muito nos auxiliaram a perceber a constância 

da essência do pensamento epistemológico de Paulo Freire ao longo de suas 

mais importantes publicações, bem como sua ratificação e aprofundamento. 

Longe da visão negativa que o Iluminismo adotou em relação aos 

preconceitos, Gadamer afirmará que eles estão por demais presentes em 

nossa experiência e, em si mesmos, não possuem um sentido depreciativo. 

Etimologicamente preconceito significa conjuntura, pressuposição, algo que 

ainda não foi aprofundado. Aquilo que era preconceito pode se tornar conceito 

mais adiante e vice-versa, no dinamismo próprio das experiências humanas.  A 

pré-compreensão, ao possibilitar os esquemas interpretativos prévios, indica 

que os preconceitos estão na base de nossa capacidade de compreender a 

nossa própria historicidade. 

Percebemos que nossa pré-compreensão não apresentou discrepâncias 

em relação ao produto do trabalho, antes constituindo-se numa preparação que 

em muito nos subsidiou  a vivenciar a experiência de uma situação 

hermenêutica. Os preconceitos presentes em nossa pré-compreensão 

puderam ser “checados” na medida em que a própria leitura foi nos remetendo 

a perguntar e perguntar até atingir um ponto satisfatório possível.  

Outra crítica faz Gadamer ao Iluminismo quando este aponta suas 

invectivas contra a noção de autoridade. O filósofo hermeneuta considera que 

a autoridade negativa é aquela que toma o lugar de nosso juízo para impor 

suas compreensões, tornando-se fonte de preconceitos futuros. A autoridade, 

no entanto, pode, também, ser fonte de verdade quando não é outorgada e é 

reconhecida como obtida pela ação da razão. Vinculada à autoridade está a 

tradição, também mal vista pelos iluministas e defendida pelos filósofos do 

romantismo alemão. Também aqui Gadamer se posicionará de modo diferente, 

criticando a ambos – iluministas e românticos – afirmando que não podemos 

ver um abismo absoluto entre a tradição (que não é necessariamente errônea e 
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negativa, existindo eventuais tradições que devem ser cultivadas) e a razão 

(que precisa duvidar, criticar e revisar as tradições) Afinal, conclui, conservar 

pode também ser um ato de razão e de liberdade. 

Quanto ao clássico, Gadamer considera tratar-se de uma verdadeira 

categoria histórica. Ele revela um modo de ser característico do ser histórico e, 

por isso mesmo, tem valor na constituição de nossa pré-compreensão. “Temos 

que admitir que na compreensão dos textos dos grandes pensadores se 

conhece uma verdade que não seria alcançável por outros caminhos, mesmo 

que isso contradiga o padrão da pesquisa e do progresso”, assevera na 

introdução de Verdade e Método. Os clássicos são apontados como 

mediadores  do passado e do presente. 

Estudiosos e críticos do pensamento de Paulo Freire destacam 

Pedagogia do Oprimido como sua obra clássica mais importante. Obras 

anteriores não possuem a pujança do ineditismo desse escrito que ainda hoje 

atrai a curiosidade de variados profissionais em diversas latitudes. Isso porque,  

em essência,  Pedagogia do Oprimido extrapola seu limite histórico, seu 

contexto de nordestinidade, para se apresentar como fonte inspiradora para 

reflexão dos comprometidos com a inclusão social e com a crítica ao modelo 

neoliberal vigente em nossa sociedade.  

No entanto, obras outras como Extensão ou Comunicação? , de 1979 e 

o livro-diálogo Medo e Ousadia – O cotidiano do professor, escrito com Ira Shor 

em 1987, se nos apresentaram como fundamentais na construção do presente 

trabalho. 

O sujeito ou intérprete move-se, assim, nesse conjunto de 

determinações históricas que interferem decisivamente na sua compreensão.  

Para melhor compreender essa determinação histórica, Gadamer  aprofundará  

a idéia de estrutura da experiência.  Mesmo considerando que experiência é 

um dos conceitos menos claros que possuímos, criticou o fato das ciências da 

natureza encerrarem esse conceito em seus esquemas epistemológicos e seus 

parâmetros metodológicos fechados, onde é negada sua historicidade interna. 

Gadamer lembra que o sentido original da palavra experiência  na língua alemã 
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– Erfahrung – implica uma vivência pela qual aprendemos,  o que está mais 

além da visão reducionista da “experiência científica”.  

A experiência faz parte da essência histórica do homem, diz Gadamer. 

Mas, o caráter da verdadeira experiência  é negativo-produtivo, ou seja, são os 

choques e contradições  entre os elementos presentes na pré-compreensão 

(preconceitos e expectativas, principalmente) que nos proporcionam a abertura 

para outras novas experiências. “A verdade da experiência contém sempre a 

referência a novas experiências” (GADAMER, 2005, p.465) A pessoa que 

dizemos ser experimentada, prossegue, não é aquela “que se tornou o que é 

através da experiência, mas também alguém que está aberto a experiências”. 

(GADAMER, 2005, p. 465). 

Em não havendo contradições seguimos  “satisfazendo” nossas 

expectativas e, sem frustrações dessas expectativas, não acontece a 

experiência. Em síntese: “O fato de a experiência ser eminentemente dolorosa 

e desagradável não corresponde a uma visão pessimista, mas provém, como 

se pode ver, da essência da própria experiência” (GADAMER, 2005, p. 465). 

A experiência, para ser autêntica, exige do sujeito uma espécie de 

retorno a si mesmo, um autoconhecimento que demanda, necessariamente, 

uma atitude de discernimento que o conduzirá à consciência de sua finitude 

humana, ao conhecimento e ao acúmulo de compreensões, inclusive sobre o 

“outro”. A experiência autêntica torna-se assim histórica e de conhecimento (do 

que é, do que não é, do que pode ser, dos limites), possuindo, por essa razão, 

uma dimensão educativa, “ensinando a reconhecer o que é real” (HERMANN, 

2002, p. 55).  

Compreender é sempre um encontro consigo mesmo, uma busca de 

sentido e de orientação, o que engloba a aplicação. Neste sentido, Gadamer 

não atribuirá um papel secundário à aplicação, como o fez Heidegger. Entender 

algo é aplicar o sentido compreendido à vida, ou seja, é viver a verdade 

entendida como abertura de sentido(s) na experiência existencial e histórica, a 

verdade que “acontece” (porque é fática) Evidente que nem sempre a aplicação 
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do sentido à vida ocorre conscientemente no sujeito, pois que muitas vezes 

suas escolhas são “definidas” pelos efeitos da história efetual.  

Compreender é vivenciar a dialeticidade pergunta e resposta e nessa 

direção Gadamer propõe a hermenêutica da conversação, em parte como 

crítica à lógica enunciatória da filosofia ocidental que isolava “sentenças” de 

seus autores e contextos. O fenômeno hermenêutico originário é a pergunta 

que se encontra presente no ser-aí e sua experiência concreta de ser-no-

mundo, consigo e com os outros que se expressa através da linguagem. 

Perguntar, afirma, é querer saber ao saber que não sabe. Perguntar é colocar 

em aberto aquilo sobre o que se pergunta em um determinado horizonte, o que 

significa  então abertura e delimitação.  

“A arte de perguntar é a arte de continuar perguntando; isso significa, 

porém, que é a arte de pensar. Chama-se dialética porque é a arte de conduzir 

uma autêntica conversação”. (GADAMER, 2005, p. 479). Pensamento e 

linguagem, como uma unidade, estão pois presentes na compreensão.  

Gadamer afirmará, finalmente, que a experiência hermenêutica é própria 

de todos os homens, ou seja, é universal, o que suscitou muitas discussões. 

Dizemos, com Grondin (GRONDIN, 1999, p. 200) que Gadamer não propõe a 

universalidade do seu pensamento (o que seria uma contradição!) e, sim, a 

universalidade da dimensão do universo hermenêutico, da linguagem onde se 

realiza a compreensão e a existência humana. Essa é mais uma de suas 

originais contribuições: “o substrato da linguagem, quer dizer, este elemento de 

universalidade da hermenêutica, nunca tinha sido acentuado por nenhum autor 

anterior na tradição hermenêutica” (STEIN, 2000, p. 80).  

Não seja entendida aqui a redução de tudo à linguagem, mas a 

evocação gadameriana da “palavra interior”, situada por Santo Agostinho, 

indicando a necessidade humana de expressar o que se passa em sua 

interioridade e de encontrar, nessa expressão, a auto-conversação e a 

conversação ou colóquio com o outro, o diálogo. Concluamos essa visão 

panorâmica e âncora do nosso diálogo com a obra freireana, com o próprio 

Gadamer: 
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Meu próprio esboço hermenêutico, segundo seu objetivo 
filosófico básico, não diverge muito da convicção de que 
somente no diálogo chegamos às coisas. Somente quando nos 
expomos à possível concepção oposta, temos chance de 
ultrapassar a estreiteza de nossos preconceitos. (GADAMER 
apud ROHDEN, 2002,  p.179). 

 

No diálogo com o texto o intérprete elabora sucessivas perguntas em 

busca de sentidos e pressupostos a fim de compreender o discurso do autor 

não só como proposta original, mas também como interlocução com o 

presente, naquilo que Gadamer caracterizou como fusão de horizontes, através 

da prática da conversação ou colóquio com o autor. Esse processo de 

perguntar e “projetar de novo é o que perfaz o movimento semântico de 

compreender e interpretar” (GADAMER, 2004, p. 75), sempre mantendo o olhar 

firme  nas coisas mesmas que busca compreender. 

Aquele que quer compreender um texto, continua Gadamer, não pode 

fechar-se às próprias opiniões, não “ouvindo” o autor pois isso culmina com a 

não compreensão do mesmo. Ao contrário, aquele que legitimamente quer 

compreender o texto estabelece uma “auscuta”, apresenta-se receptivo, numa 

atitude que não é neutra, mas que é um exercício de alteridade, diálogo e 

sincera revisão e auto-crítica dos pressupostos presentes na pré-compreensão 

e interpretação preliminar. 

Partindo da afirmativa de Gadamer de que o texto escrito não se 

apresenta desde logo evidente, seguimos sua sugestão de desenvolvermos  a 

experiência da interrogação e assim, estabelecemos um diálogo com os textos 

freireanos na busca de respostas às questões que motivaram esse estudo, ou 

seja,  de compreensão dos sentidos passíveis de serem identificados nos 

enunciados  textuais. 

Gadamer esclarece que a proposição de questões funciona como uma 

“orientação”, uma espécie de “abertura” do campo interpretativo em torno da 

realidade que se objetiva compreender. Ao apresentarmos as questões ao 

autor, estamos na verdade lhe “pedindo” os fundamentos, a razão do conteúdo 
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do que é “dito”, ou seja, estamos perseguindo o logos do autor sobre 

determinada unidade de pensamento ou de compreensão que buscamos 

“desvelar”.  

Assim procedemos na feitura desse trabalho, indagando a Freire e 

procurando em seus textos as respostas, ora identificando as ênfases, ora 

desdobrando as questões principais para “clarear” a compreensão atingida. 

Essa postura cria o que podemos considerar como “movimento”, pois 

interpretar um texto é retomar os seus sentidos pelo diálogo, ou seja, questão-

resposta-questão (agora mais ampliada, superando a pergunta inicial e assim 

sucessivamente), caracterizando assim o “fenômeno hermenêutico” do qual 

resulta o “horizonte hermenêutico”. Para Gadamer (2005, p. 327), “adquirir um 

horizonte significa aprender a ver além do que está próximo, demasiado 

próximo, não para afastar o olhar, mas para melhor ver, num conjunto mais 

vasto e em proporções mais justas.” 

Ao longo do texto evidenciamos os conceitos freireanos em rede por 

meio de mapas conceituais. (MOREIRA, 2001). Os mapas conceituais 

funcionam neste texto como diagramas ilustrativos que facilitam ao leitor 

visualizar a organização conceitual, tal como a apreendemos, por meio do 

diálogo com a obra do autor.  Expressam o que chamamos de uma síntese 

espacial sem que haja intenção de fixar ou hierarquizar conceitos, mas tão só 

ilustrar a construção da imagem desses tais conceitos em suas inter-relações e 

interdependências. Por meio de linhas fechadas visamos demonstrar as 

relações, seguindo o principio da “diferenciação progressiva” (Idem, p.30). Os 

traços pontilhados indicam o movimento de “reconciliação integrativa” (Ibidem) 

buscando apontar as similaridades e recursividades conceituais. É bom lembrar 

ao leitor que os mapas conceituais funcionam apenas como um instrumento de 

visualização, uma espécie de fotografia que nos auxiliou e, acreditamos o 

ajudará na representação visual dos temas. Como tal, devem ser  

considerados, inclusive com as lacunas no momento difíceis de serem 

sanadas, em relação ao movimento dos conceitos nos discursos. Tentamos, 

todavia,  por em destaque por meio de cores (lilás escuro ou claro) e tamanho 
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da fonte os conceitos nucleadores ao tema tratado no capitulo, em cada mapa 

conceitual.  

Finalmente reforçamos o fato de que sob o ponto de vista técnico, 

segundo Gonsalves (GONSALVES, 2003, p.61), tanto no que diz respeito ao 

procedimento de coleta de dados quanto segundo as fontes de informação, nos 

aproximamos  da chamada pesquisa bibliográfica, articulando a essa uma 

metodologia da pergunta com inspiração da hermenêutica gadameriana. 

 No próximo capítulo buscamos, num primeiro momento, situar a 

realidade vivenciada pelo nosso autor em estudo, suas experiências e lutas 

que lhe proporcionaram os alicerces de um pensamento original, nascido das 

reflexões dialéticas de quem viveu, pensou criticamente e buscou formar de 

intervir e transformar a realidade onde identificou, sobretudo, os processos de 

exclusão social através do não-acesso ao conhecimento e à uma educação de 

qualidade. 
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CAPÌTULO 3 

PPAAUULLOO  FFRREEIIRREE  EE  SSUUAA  RREEAALLIIDDAADDEE    

A compreensão que Freire elabora sobre o que é o 
conhecimento e qual a sua importância para a existência 
humana é o fundamento de uma visão epistemológica 
original, que oportuniza o rigor e a fecundidade de sua 
pedagogia. O conhecimento é visto a partir da totalidade 
da própria vida humana no mundo, superando-se, assim, 
as dicotomias e fragmentações tradicionalmente 
presentes na história da filosofia ocidental, principalmente 
o dualismo sujeito-objeto que acompanhou a filosofia 
moderna. (ZITKOSKI, 2004). 

 

Na epígrafe acima, o autor destaca a originalidade da visão 

epistemológica freireana por partir da experiência do ser humano nas suas 

relações com a natureza e com os outros seres humanos, relações de 

totalidade que são interativas e nunca dicotômicas, dinâmicas e nunca 

estáticas, cheias de vida e nunca estéreis, desafiadoras ao novo e nunca 

fechadas e completas. Emerge assim, com Freire, uma compreensão do 

conhecimento como resultado dessas relações humanas, em sua totalidade, na 

realidade concreta, num permanente movimento a exigir ações e reflexões de 

homens e mulheres, seres inconclusos e de aprendizagem, por essa razão, 

seres cognoscentes.  

 Vivenciando, refletindo e escrevendo sobre sua própria realidade 

existencial e prática pedagógica, Paulo apresentou como a problemática 

central de seu pensamento e obra a sociedade excludente, desumana e 

desumanizadora na qual nasceu, viveu, interagiu com outros seres humanos, 

lutou, sofreu, foi reprimido, exilado, mas que denunciou em seus livros e 

atitudes, na defesa e anúncio da possibilidade de uma nova sociedade, com 

menos desigualdades e injustiças sociais, mais democrática e comprometida 

com as realizações humanas de seus cidadãos. 
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Na sua denúncia Freire apresentará primeiramente as condições 

vivenciadas pelo homem brasileiro em sua situação de oprimido, 

impossibilitado de pronunciar a palavra, “proibido” de SER MAIS, ou seja, de 

realizar a sua própria humanidade através de sua atuação como sujeito, pelo 

caminho da educação. Denunciou ainda que a educação havia se tornado 

instrumento de exclusão social e domesticação, pelos opressores, elites, 

grupos e nações hegemônicas, para a preservação das situações de 

dominação consideradas pelos seus promotores como “naturais”  e 

“inevitáveis”. 

Freire, por outro lado, anunciou que a sociedade brasileira estava, 

naqueles idos do final da década de 50 e início dos anos 60, como uma 

“sociedade em transição”, ou seja, uma sociedade na qual as estruturas não 

mais atendiam às necessidades da maioria da população que então se 

mobilizava e se organizava em associações, ligas, movimentos populares 

reivindicatórios. Era o momento propício ao salto qualitativo na vida em busca 

da real democratização da sociedade. Na percepção de Paulo Freire a 

educação seria um instrumento favorecedor para essa democratização.  

Uma educação em defesa dos direitos humanos de todos e de cada 

homem ou mulher, uma educação libertadora, ou seja, capaz de conduzir o ser 

humano em seu processo de humanização. Uma educação humanista e 

emancipadora, única capaz de romper com a domesticação e a opressão, a 

manipulação e a exclusão. Foi pensando nessa educação que Freire construiu, 

ao longo de sua vida uma proposta pedagógica a favor dos oprimidos, os 

vitimados pelos variados mecanismos de dominação e injustiças sociais. Foi 

pensando criticamente sobre essa educação que constatou ser o conhecimento 

a condição mobilizadora da vida, englobando a totalidade da existência 

humana, de caráter emancipador para indivíduos, grupos e povos. Sua 

pedagogia, por conseguinte, mais do que uma reflexão sobre o fenômeno 

educativo como fenômeno social, histórico e político,  apresenta uma crítica à 

produção e socialização do conhecimento. Sua teoria da educação é, isso 

mesmo,  perpassada por  uma teoria do conhecimento de base antropológica.   
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O conteúdo dessa educação, naturalmente, deveria ser constituído pelo 

conhecimento produzido coletiva e historicamente, conteúdo significativo e 

capaz de auxiliar os educandos no desenvolvimento de um pensar certo, 

crítico, o que não pode ser alcançado com a tradicional visão de educação 

como transmissão de conteúdos a serem assimilados, passiva e 

mecanicamente. O que Freire propõe é uma educação onde educador e 

educandos sejam sujeitos da ação educativa, ambos críticos, e que essa 

situação se dê através da problematização em que o professor exercita o 

pensar criticamente e é nela que ocorre o verdadeiro diálogo.  

Só uma educação problematizadora e dialógica, anunciou, poderia 

garantir uma educação humanista e emancipadora – uma educação como ato 

gnosiológico -, capaz de assegurar o desenvolvimento de uma consciência 

crítica e transformadora da realidade. 

Vejamos, ainda que panoramicamente, as experiências vividas por 

Freire e que foram determinantes na elaboração das suas teorias, nascidas na 

realidade concreta e a ela voltando, crítica e comprometidamente. Freire 

afirmava constantemente que seus escritos estavam impregnados de suas 

vivências no Recife, sua cidade natal, onde descobriu sua “paixão” pela 

educação, onde exercitou o diálogo e construiu o respeito à cultura e saber 

populares. Vejamos abaixo o poema escrito no exílio, expressão do amor e da 

saudade do solo pernambucano. 

O ensino como paixão  

Não me entendem 

Se não te entendem. 

o que penso, 

o que digo 

o que escrevo 

o que faço 

Tudo está marcado por ti. 

Recife, cidade minha,  

Te quero muito, te quero muito.  
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Paulo Freire 

 (Parte final do poema Recife Sempre, escrito em 1969, no 
Chile) 

 

São os anos 50 e os primeiros anos da década de 1960 os mais 

importantes na formação e atuação de Freire no Brasil que buscava sua 

redemocratização política, com especial destaque para Pernambuco - 

tradicional foco de lutas nativistas e emancipatórias desde o século XVII – e 

sua capital, Recife. 

Com o encerramento do chamado Estado Novo, no dizer de Rosas 

(2002a, p. L e LI), o Brasil vivia uma “discreta euforia”, pois “reaprendia-se a 

pensar e a fazer uso da palavra em uma sociedade agora formalmente 

democrática.” A natural conseqüência dessa possibilidade de expressão seria 

que a “explicitação das divergências diante das situações políticas, econômicas 

e sociais se desse de modo contundente e tendesse para certa intolerância 

entre os oponentes”. (ROSAS, 2002a, p. L e LI). 

Nos anos 50, no Recife, cenário onde Paulo  Freire nasceu e viveu até 

ser forçado ao exílio em 1964, essas divergências se concretizam nas idéias e 

atitudes de intelectuais residentes na capital pernambucana e integrantes de 

uma elite regional. 

 

Em todo o caso, a cultura no Recife dos anos 50 foi, em minha 
opinião, visceralmente uma cultura das elites. Se um 
questionamento havia, não se originava das camadas 
populares. Era um questionamento das elites. Uma reflexão 
sobre suas próprias vivências e percepções, de umas tantas 
concepções filosóficas que reclamavam coerência  diante da 
realidade social, econômica e política. Reflexão construída em 
referência ao olhar das elites intelectuais. Consolidada ou em 
elaboração, era, igualmente, dirigida às elites. (ROSAS, 2002a, 
p. LI). 

 

Em meio às divergências, parte dos intelectuais, ainda que pertencente 

a essa elite, adotava uma postura contrária à manutenção das profundas 

desigualdades sociais e ao controle da participação e manifestação populares. 
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A ala conservadora desses intelectuais, tendo na figura de Gilberto Freyre seu 

ícone, lutara contra a ditadura do Estado Novo, mas continuava a aceitar as 

restrições à participação popular em seu movimento reivindicatório de novas 

conquistas sociais que redundariam, sem dúvida, em mudanças a favor do 

povo. 

Essa não era, todavia, uma posição consensual, pois, além de 

intelectuais se colocarem em posição contrária a dos conservadores, outros 

grupos sociais caminhavam na direção do questionamento desse 

conservadorismo como, por exemplo, a JUC (Juventude Universitária Católica), 

onde jovens estudantes universitários criticavam a manutenção dos privilégios 

das classes econômica e intelectualmente “superiores”, opressoras e 

exploradoras das classes populares. 

Nesse contexto, a figura de Freire vai assumindo uma importância 

incontestável, especialmente pela sua postura diferenciada, pois que evocava a 

participação do povo pela voz, pela crítica e pela reivindicação de seus direitos, 

em todos os espaços onde atuava. 

Circulavam entre os intelectuais atuantes no Recife obras de autores 

locais, como as de Gilberto Freyre; nacionais como Anísio Teixeira e Fernando 

de Azevedo como representantes da cultura acadêmica e Jorge Amado e 

Graciliano Ramos como autores literários arraigados às temáticas e questões 

regionais; internacionais como Jacques e Raíssa Maritain, Gabriel Marcel, 

Jean-Paul Sartre, Karl Mannheim, John Dewey, dentre outros, isso em meados 

dos anos 50. Acrescentemos também nesse período as publicações do ISEB     

(Instituto Superior de Estudos Brasileiros) e de autores marxistas. A 

Universidade do Recife, palco das grandes discussões acadêmicas de 

significativa parte desses intelectuais teria, fora de seus muros, a participação 

ativa na vida cultural da cidade.  

 A Academia Pernambucana de Letras, o Instituto Arqueológico, o 

Arquivo Público Estadual e o Gabinete Português de Leitura, são indicadas por 

Rosas que destaca, sobretudo, a atuação do Instituto Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife, 
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do Departamento  de Documentação e Cultura (DDC) da Prefeitura do Recife, 

da Ação Católica, do Centro de Cultura e Ação Política e do SESI (Serviço 

Social da Indústria),  como instituições ou setores institucionais que 

contribuíam  com críticas e propostas de atuação, na contra-mão das práticas 

conservadoras.  

Somam-se a essas instituições movimentos da sociedade civil 

organizada, de diferentes posições ideológicas e expectativas políticas, de 

grande influência sobre os recifenses. São exemplos desses movimentos : a 

LEC (Liga Eleitoral Católica), de postura conservadora, o MEB (Movimento  de 

Educação de Base), também vinculado à Igreja Católica mas progressista , o 

MCP (Movimento de Cultura Popular) fundado por Miguel Arraes em maio de 

1960, quando governador, e que conseguiu sobreviver até o golpe político-

militar de 1964 e do qual Freire é um dos fundadores. 

Freire, em inúmeros desses cenários, vai agregando múltiplas e ricas 

experiências e se constituindo como um intelectual em busca do diálogo, 

caracterizando seu fazer como um fazer com o outro e não para o outro. Seus 

amigos e biógrafos (Rosas, Souza, por exemplo) afirmam que essa sua prática 

inovadora e diferenciada de dialogar existiu desde suas militâncias na paróquia 

de Casa Amarela junto ao Círculo de Pais e Professores, na Escola de Serviço 

Social de Pernambuco, no SESI, no Serviço de Extensão da Universidade do 

Recife. O próprio Freire assinalaria em diversos momentos o papel fundante 

que a experiência de dez anos de SESI teve na sua inquietação, 

questionamentos, ensaios para encontrar respostas e sentidos, escuta e 

dialogicidade. 

Um fato da política local merece destaque: a atuação do então prefeito 

do Recife, eleito em 1955, o engenheiro Pelópidas Silveira que implantou um 

novo estilo de governar, convidando o povo a participar das discussões  e 

apresentar suas sugestões, especialmente através das chamadas associações 

de bairro. Era o exercício da democracia fomentando o diálogo, a troca, a 

capacidade transformadora. 
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Sucedeu  Pelópidas, Miguel Arraes, mais tarde eleito governador de 

Pernambuco, em 1963. Recife foi assim uma espécie de laboratório social de 

participação popular e de campo propício a reflexões de pensadores 

preocupados com as questões locais, ainda que de variadas correntes 

filosóficas e opções ideológicas. 

Sintetizando o que era o cenário dos anos 50 no Recife, Rosas afirma:   

 

Do final dos anos 50 para o início da década seguinte, fatos 
importantes aconteceram, repercutindo nos planos 
internacional, nacional e local. No caso do Recife,  conduziram 
a uma das mais envolventes  e ricas experiências de 
participação popular, na construção, crítica e reconstrução da 
cultura. Viver aquele tempo no Recife foi um privilégio. 
(ROSAS, 2002a, p. LXIV). 

 

É nesse Recife que Paulo Freire desenvolverá  seu pensamento sócio-

político-educacional que o alçará à condição de um  inovador no campo 

pedagógico, um crítico profundo de todo processo de desumanização, 

exploração e opressão, um educador capaz de vivenciar o diálogo com as 

diferenças, um autor que não teme reconsiderar posições por ser autocrítico, 

um pensador que defende a recriação e reinvenção de seu próprio pensar, um 

ser humano em constante processo de descobrir e conhecer, refletir e re-

conhecer para melhor compreender e agir nas realidades onde vive, ama e 

participa da construção por um mundo mais justo e igualitário para todos os 

homens.  Segundo suas próprias palavras: 

 

Antes de tornar-me um cidadão do mundo, fui e sou um 
cidadão do Recife, a que cheguei a partir de meu quintal, no 
bairro de Casa Amarela. Quanto mais enraizado na minha 
localidade , tanto mais possibilidades tenho de me espraiar, me 
mundalizar. Ninguém se torna local a partir do universal. O 
caminho existencial é inverso. (FREIRE, 2006a, p. 25). 

 

Alguns eventos na vida de Freire, vivenciados no Recife e em Jaboatão 

foram decisivos pela sua opção radical pela educação e pela construção do 
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seu pensamento  e proposta pedagógica preocupada com as expectativas do 

povo.  Ele mesmo declara na obra Medo e Ousadia – O cotidiano do professor 

(2006), em parceria com o educador norte-americano Ira Shor, que poderia 

destacar três ou quatro experiências fundamentais para seu exercício do 

pensar sobre educação em sua articulação com a vida concreta, com a 

realidade. A primeira, afirma, foi a experiência da fome. Após a mudança da 

família para Jaboatão, devido à necessidade de enfrentamento de maiores 

dificuldades financeiras, como reflexo da crise econômica de 1929/30, o ainda 

criança Paulo enfrenta a fome. Com a perda do status social passa a conviver 

– além dos colegas da classe média – com garotos da classe operária, 

identificando-lhe, por exemplo, as especificidades de linguagem e vestuário.É  

o seu primeiro contato de fato com o que significava classe social. A segunda 

experiência, prossegue, ainda vincula-se à fome, pois agora adolescente, na 

escola, não conseguia prestar atenção. “A experiência me ensinou, mas uma 

vez, a relação entre classe social e conhecimento.”, sintetiza, esclarecendo que 

quando o irmão passou a trabalhar e a situação financeira melhorou, melhorou 

a alimentação e sua compreensão das leituras que fazia. Esclarece, também,  

que a experiência pedagógica com adultos trabalhadores e camponeses o “ 

levou à compreensão mais radical da educação”.(FREIRE & SHOR, 2006, 

p.41).  

Diria ainda: “Em algum momento, entre os 15 e os 23 anos, descobri o 

ensino como minha paixão”. (FREIRE & SHOR, 2006, p.41) E também 

descobriu, com pouco mais de 20 anos, aquela que se tornou sua esposa, 

Elza. O encontro com Elza, educadora, colaboradora e interlocutora de Paulo 

até sua morte, ocorrida em 1986, foi decisivo para que optasse em definitivo 

pelo caminho da educação. Elza o acompanhou no exílio e esteve ao seu lado 

em inúmeras experiências educacionais com um olhar sempre crítico e 

estimulador à sua obra. Em vários depoimentos Freire situa a importância de 

Elza na sua vida e na sua obra pedagógica. 

Acrescentaríamos, por nossa conta e risco, alguns outros momentos 

fundamentais decisivos na formação do homem, do pedagogo e do pensador.  
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O menino Paulo Freire foi alfabetizado pelos pais, no fundo do quintal, 

em contato com a Natureza, com conteúdos significativos e isso representou 

uma marca indelével em sua vida. Conviveu com pais de diferentes orientações 

religiosas e aprendeu especialmente com a figura paterna o respeito ao 

pensamento diferente, a tolerância, fundamentais à atitude dialógica, conforme 

seu próprio depoimento na obra Conscientização – Teoria e Prática da 

Libertação : uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 

As dificuldades financeiras devidas também à orfandade paterna, o 

fizeram entrar tardiamente para o então ginasial (segunda etapa do ensino 

fundamental, hoje), com mais ou menos 15 anos, enquanto os colegas  

ingressavam em geral com 11 ou 12 anos, tornando-o tímido e muito mais 

exigente para com seu desempenho cognitivo. Mas, com pouco mais de 20 

anos já ingressava na Faculdade de Direito do Recife, obtendo o diploma que 

abandonaria após sua primeira causa, para se dedicar integralmente à 

educação. 

Situamos finalmente esse outro fato: no último ano da década de 1950 

Freire se prepara para concorrer à cátedra de História e Filosofia da Educação 

da qual era professor havia dez anos, na Escola de Belas-Artes da 

Universidade do Recife. Para tal concurso redige uma tese, Educação e 

Atualidade Brasileira, onde expõe em um texto original, suas preocupações 

centrais e as bases de suas concepções, seu pensamento ancorado na visão 

critica da realidade sócio-educacional do Brasil.  

Freire ficou em segundo lugar, atrás de Maria do Carmo Tavares de 

Miranda, com sua tese Pedagogia do tempo e da História, que tinha como 

temática  a contribuição da cultura hebraica para a construção de uma teoria da 

formação humana. Havia, no entanto, sido “forçado” a iniciar a sistematização 

de suas idéias no documento que se converteria no ponto de partida para sua 

obra, ainda inesgotável e desafiadora quanto atual e propositiva. Nela aparece 

o pensador Paulo Freire com suas vivências e múltiplas influências recebidas. 

A temática enfocada é tratada, no dizer de Rosas, 
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À luz de isebianos, como Vieira Pinto, Roland Corbisier, Hélio 
Jaguaribe, Guerreiro Ramos.  De Zevedei Barbu, cujo ensaio 
Democracy and dictatorship, tão intensamente o marcou. De 
analistas clássicos da realidade brasileira, não apenas, não 
apenas dos Antonil, Rugendas, Manuel da Nóbrega, Saint-
Hilaire, Ina Von Binzer. Também de contemporâneos, 
igualmente clássicos, à maneira de Gilberto Freyre, de Casa 
Grande e senzala, de Sobrados e mucambos, de Fernando de 
Azevedo de A Cultura Brasileira, de Caio Prado Júnior, de  
Evolução Política do Brasil. (ROSAS, 2002a, p. LXVIII). 

 

Além da sistematização inicial do seu pensamento, Freire, com o 

segundo lugar obteve o grau equivalente a doutor e foi posteriormente 

efetivado na Universidade do Recife. Teve mais tempo e pode então dedicar-se 

mais ao Movimento de Cultura Popular (MCP) e assumir o Serviço de Extensão 

e da Rádio, da mesma Universidade. Leituras, debates, sistematização de 

idéias, experiências locais, acrescidas de outras mais, regionais, nacionais e 

internacionais o projetariam como um dos maiores educadores do século XX, 

com especial destaque para os anos de exílio, que possibilitaram ao próprio 

Freire “ad-mirar” e refletir sobre suas experiências brasileiras e ampliá-las e 

ressignificá-las em  outras experiências que desenvolveria fora do país.  

Com o Golpe de Estado de 31 de março de 1964 a vida de Freire 

tomaria um rumo diferente : preso por duas vezes em Recife, obrigado a 

responder por escrito inquérito administrativo instalado contra ele pela 

Universidade do Recife por determinação da autoridade militar é declarado 

como esquerdista que estava comunizando o nordeste através de seu método 

de alfabetização, segundo  Certidão da Agência Brasileira de Inteligência 

(ABIN). Neste contexto, duas vezes teve de dirigir-se ao Rio de Janeiro para  

interrogatório em inquérito policial-militar.  

Freire é acusado pelas autoridades militares de subversivo e liderança 

revolucionária junto aos pobres e correndo grande risco de ser preso 

definitivamente, foi aconselhado pelo amigo católico Tristão de Ataíde (Alceu 

de Amoroso Lima) a buscar abrigo político na Embaixada da Bolívia e sair do 

país. Assim procedeu buscando asilo na Bolívia para onde se dirigiu depois, 

em outubro de 1964, sem família e sem passaporte, sob a proteção do próprio 
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Embaixador, sempre com o apoio do tradicional pensador católico. Nesse país 

permaneceu por cerca de setenta dias.  

A participação decisiva de Tristão de Atayde foi  narrada por Paulo à 

Ana Maria Freire, sua segunda esposa, conforme consta em seu livro Paulo 

Freire – uma história de vida. (FREIRE, Ana Mª, 2006, p. 200). Pouco tempo 

esteve Freire em La Paz, onde foi muito bem acolhido, mas em virtude de um 

golpe de Estado retirou-se para a segunda etapa de seu exílio, o Chile. 

Começava a ser um andarilho, como mais tarde ele mesmo gostava de se 

referir a si próprio. Nesse último país viveu entre novembro de 1964 a abril de 

1969 e trabalhou como assessor do Instituto de Desarollo Agropecuario 

(INDAP), como consultor especial do Instituto de Capacitación y Investigación 

em Reforma Agrária (ICIRA),  e no próprio Ministério da Educação. 

A experiência chilena junto aos camponeses e aos técnicos seria de 

fundamental importância na construção das obras Pedagogia do Oprimido e 

Extensão ou Comunicação?. A primeira foi publicada nos Estados Unidos da 

América e  a segunda publicada inicialmente em espanhol, em 1969, pelo 

Instituto de Capacitación e Investigación em Reforma Agrária, em Santiago de 

Chile. Neste ensaio é esboçada a compreensão do autor sobre temas como 

capacitação técnica, ação extensionista, cultura, e educação como situação 

gnosiológica são abordados tendo como fio condutor a visão de conhecimento 

do autor de modo ao mesmo tempo sintético e profundo, não sendo de leitura 

tão fácil, como escreveu Jacques Chonchol, com quem Freire trabalhou, no 

prefácio do livro à edição chilena. 

Quando ainda estava no Chile Freire recebeu o convite para ensinar nos 

Estados Unidos da América, na Universidade de Harvard como professor 

convidado e para trabalhar como consultor especial do Departamento de 

Educação do Conselho Mundial de Igrejas (CMI). O ambiente político chileno já 

não era o mesmo e a desconfiança das autoridades rondava os exilados, 

inclusive Freire que foi denunciado como autor de obra – Pedagogia do 

Oprimido – contra o povo e o governo chileno. Após o esclarecimento da 

inverdade da denúncia Freire percebe que já tinha contribuído com o Chile e 

era hora de aceitar os convites acima referidos. 
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Atendeu aos dois convites: o primeiro  entre o período de abril de 1969 e 

fevereiro de 1970 quando morou em Cambridge, Massachusetts com Elza e os 

dois filhos homens.  Findo o contrato com a Universidade de Harvard, onde 

expunha e discutia suas idéias, recusou convites de outras universidades 

norte-americanas e segue para Genebra, na Suíça, convicto de que o CMI lhe 

proporcionaria experiências que nenhuma universidade poderia lhe dar. 

Afirmava: “[...] no Conselho Mundial de Igrejas, a partir dele, eu teria 

gradativamente o mundo como objeto e sujeito da aprendizagem. Eu iria 

ensinar e iria aprender.” (FREIRE & GUIMARÂES, 2002, p. 91). 

 A partir de sua ação junto ao CMI visitou e atuou em alguns países da 

Ásia, Oceania, América (exceto o Brasil, proibido que fora de entrar em seu 

país) e  especialmente africanos recém-saídos da opressão colonizadora, em 

processo de formulação de seus Planos de Educação, após terem conquistado 

sua independência política. Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e 

Angola foram a terra fértil onde Paulo Freire desenvolveu experiências de 

alfabetização de jovens e adultos e educação popular que o tornariam ainda 

mais conhecido e reconhecido como  o pedagogo dos oprimidos.  

Obras como Ação Cultural pela Liberdade e Outros Escritos e Cartas à 

Guiné-Bissau- Relato de uma experiência, são em grande parte fruto dessas 

vivências e discussões obtidas e realizadas com as populações e seus novos 

dirigentes, com os educadores do povo e com interlocutores do  Conselho 

Mundial de Igrejas (CMI)  e do Instituto de Ação Cultural (IDAC) fundado em 

1971 por ele e outros brasileiros (que muito atuou no continente africano), e, 

cremos, com outros intelectuais que com ele conviviam e dialogavam. Freire 

conheceu o continente africano em 1971, visitando a Zâmbia e a Tanzânia.  

Afirmou que ao pisar a Pátria Negra sentiu-se como se estivesse 

voltando para sua própria terra e declarou incontáveis vezes sua paixão pela 

África, o que provou ao dizer 

 
Por causa da África eu rejeitei até hoje uma série de 
convites que recebi, e que continuo recebendo, e 
universidades não européias – européias, umas duas 
somente – mas norte-americanas e canadenses, para ficar 
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com eles, em paz. Eu prefiro ficar na minha luta pela África. 
(FREIRE & GUIMARÃES, 2002a, p. 49) 
 

 Ainda foi professor na Universidade de Genebra, apresentando e 

discutindo em torno de suas concepções até o retorno ao Brasil, primeiro em 

agosto de 1979 e concretizado definitivamente em junho de 1980. Seu amor 

pelo Brasil e o desejo de “re-apreendê-lo” como declarou ao chegar à terra 

natal, o fez não aceitar a proposta do governo suíço  de lhe proporcionar 

residência fixa, credenciais e garantias pessoais que lhe permitissem viajar 

para onde desejasse. 

São Paulo abriu seus braços para recebê-lo em uma fase ainda difícil da 

política brasileira, apesar de já se vislumbrar o processo de redemocratização. 

Recebe o convite da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e, 

mesmo com a burocratização da gestão da  Universidade Estadual de 

Campinas  (UNICAMP), torna-se também seu professor até o final de 1990. 

Nesse ínterim, especificamente em outubro de 1986, Paulo Freire vivencia a 

experiência da viuvez com a morte de Elza, sua primeira esposa com quem, 

afirmou várias vezes, sempre viveu em permanente namoro. 

“Re-aprendeu” o Brasil, viajando, conversando com pensadores locais  e 

dialogando com educadores de fora do país chegando a compor dez livros 

dialógicos, atendendo a convites para seminários, palestras, escrevendo, 

discutindo suas idéias com pós-graduandos, participando da discussão política, 

até receber o convite para assumir a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, no Governo petista de Luíza Erundina de Sousa. Julgava um dever 

cívico e político convite aceitar, além de ser uma forma de responder ao 

carinho do povo de São Paulo quando da sua volta do exílio.  

Na Secretaria, atuou entre janeiro de 1989 até maio de 1991, quando 

decidiu afastar-se para fazer algo que sentia necessidade de fazer : escrever. 

Fruto desta sua decisão temos os livros:   Política e Educação, Educação na 

Cidade (reúnem algumas entrevistas de seu tempo de secretário de educação),  

Pedagogia da Esperança, Professora Sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar, 

Cartas a Cristina e À sombra dessa mangueira, obra onde além da crítica ao 
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neo-liberalismo re-apresenta importantes conceitos em torno da dialogicidade e 

do conhecimento na educação libertadora. 

 Sua experiência à frente da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo foi marcada por uma gestão democrática, colegiada, capaz de ouvir a 

todos os segmentos envolvidos, pela luta pelas melhores condições de trabalho 

e estrutura da escola, pela reorientação curricular visando atender aos 

interesses dos educandos, pela preocupação com a formação continuada dos 

docentes e de todos os agentes presentes no espaço escolar, pela 

transparência e pela ousadia. Era preciso, explicava Freire, “mudar a cara da 

escola”, mas isso só pela própria fala da escola, de sua atuação como  - 

através de seus sujeitos –  e não como objeto a receber imposições de cima 

para baixo.  

 Marco de sua gestão foi a realização do I Congresso de Alfabetizandos, 

realizado em 16 de dezembro de 1990, onde os jovens e adultos puderam 

expressar suas idéias, críticas e sugestões. Tal evento foi realizado pelo MOVA 

(Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, concebido pelo próprio 

Freire) e pelo EDA-DOT (Programa de Educação de Adultos da Diretoria de 

Orientação Técnica), com o apoio do Fórum dos Movimentos Populares de 

Alfabetização  da Cidade de São Paulo. 

Esse amálgama de ações e reflexões, pelo seu dinamismo e 

dialeticidade, oportunizou ao educador em estudo a criação de uma teoria da 

educação “molhada” de experiências concretas e múltiplas que se oferece aos 

estudiosos para novas experiências e novas teorizações. 

Síntese integradora  da Parte I 

Após a busca de leituras de maior embasamento sobre a trajetória 

metodológica escolhida, bem como de  alguns textos da lavra do próprio Paulo 

Freire sobre as temáticas do estudo e da leitura e sobre suas experiências de 

vida, podemos apresentar alguns princípios que nortearão nossa busca de 

compreensão:  
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� A compreensão/interpretação textual exige que o leitor identifique de 

um lado suas expectativas e preconceitos a fim de “controlá-los” e, 

de outro, colocar à prova a origem e validade das pressuposições 

indicadas no texto; 

� Os “choques” entre expectativas do leitor e os sentidos do texto 

auxiliam na identificação e controle dos preconceitos e na busca de 

interpretações adequadas, ou seja, é imprescindível garantir a 

alteridade do texto, a dialogicidade; 

� À visão de totalidade do texto deve seguir-se a busca do objeto de 

estudo para delimitação dos núcleos centrais que compõem o 

conjunto temático pesquisado, num exercício que, se pretende, seja 

de dialeticidade; 

� A análise do texto e do seu contexto é que dirá da adequação ou não 

dos projetos interpretativos possíveis que devem ser refeitos quando 

novas possibilidades de aprofundamento surgirem, através de 

perguntas e novas perguntas; 

� A distância temporal que separa o intérprete do texto não representa 

um limite, antes possibilita uma melhor compreensão, especialmente 

pela história efetual que exige leituras mais ampliadas e críticas.  

� O aprofundamento, na história efetual, auxiliará na identificação do 

horizonte em que o texto situa-se, especialmente os 

condicionamentos histórico-sociológicos do autor, do conhecimento e 

do próprio intérprete; 

� Toda compreensão/interpretação é inconclusa, ainda que busque o 

acontecer da verdade e deve ser, em princípio, recriação, 

reinvenção. 

Finalmente, concordamos com Freire (2007b, p. 13), quando afirma que 

“a compreensão de um texto não é algo que se recebe de presente”, pois exige 

trabalho, postura dialética, criação e recriação e não consumo de idéias. Em 

suma: é um trabalho artesanal a construir. Mãos à obra! 
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PPAARRTTEE  IIII  

O OLHAR 
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CCAAPPIITTUULLOO  44  

OO  HHOOMMEEMM,,  OO  MMUUNNDDOO  EE  OO  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  

Na Parte I desta tese afirmamos que na trajetória metodológica a ser 

construída, apresenta-se como um momento da pesquisa fenomenológico-

hermenêutica, a formulação de uma espécie de esboço inicial do que se busca 

compreender. Podemos denominar esse momento de projeto interpretativo 

preliminar5 com base nas prévias compreensões que o pesquisador já possui. 

É o olhar que o pesquisador  tem sobre o objeto de estudo a que se propõe 

aprofundar através de questões, num diálogo com o autor, o texto e os 

horizontes que perpassam a busca de sentidos e significados.   

Desse modo, apresentamos neste capítulo as buscas efetivadas para 

encontrar as primeiras respostas às questões preliminares do estudo, 

“garimpadas” nas leituras realizadas diretamente em obras freireanas, tendo 

como objetivo identificar alguns núcleos centrais que compõem o conjunto 

temático pesquisado6.  

Freire afirma que qualquer consideração que trate da educação como 

fenômeno humano remete-nos a uma análise sobre o homem ainda que 

sumária. O homem é, pois, o ponto de partida do pensamento freireano, sendo 

necessário explicitar a sua visão sobre o mesmo, situando-o em suas relações 

com o mundo, com destaque para suas relações cognitivas. Nesse sentido, 

identifica o homem como um “corpo consciente”, isto é, um ser capaz de saber-

se no mundo com o qual se relaciona e no qual age, sente, exerce sua 

capacidade própria de perceber/compreender/transformar e comunicar-se. É 

ainda o ser que pode se reconhecer no outro, o seu semelhante, mas dele 

diferenciar-se. 

É esta condição de poder situar-se ou saber-se no mundo, própria da 

condição humana, que faz o homem diferenciar-se dos demais seres vivos que 

                                                 
5 Ver na p. 36 
6 Aprofundados a seguir, na Parte III, capítulo 4. 
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estão no mundo, sem problematizá-lo ou transformá-lo intencionalmente.  Na 

sua condição humana, é o único ser capaz de : a) distanciar-se do mundo em 

que se movimenta para “ad-mirá-lo”, objetivá-lo, problematizá-lo e transformá-

lo; b) objetivar o outro seu semelhante para também conhecê-lo em seus 

modos de ser e agir; c) buscar compreender-se  num processo de auto-

conhecimento e auto-definição, capaz de julgar sua própria atividade cognitiva. 

Nessa relação homem-mundo situa-se um duplo movimento: o mundo  

apresenta-se, se põe diante do homem como algo que pode ser desvendado, 

ad-mirado, compreendido. É a possibilidade cognoscível manifesta pelo mundo 

ao homem, que possui a capacidade cognoscitiva de perceber esse mesmo 

mundo, buscando desvelá-lo. Freire adota, pois, a visão do mundo enquanto 

estrutura passível de compreensão (exterior ao homem) e a visão do homem 

como ser aprendente, ou seja, possuidor de uma estrutura compreendedora, 

capaz de buscar “ver por dentro” dos fatos, condição para sua intervenção na 

realidade em que se situa.  

Em conseqüência, o homem como ser aprendente é aquele cuja 

consciência é consciência de algo (do mundo e de si mesma), não apenas para 

uma contemplação, mas para uma constante interação entre ação-reflexão, o 

que caracteriza essa consciência como “dialética”.  O conhecimento é o 

produto das relações supracitadas, pois, no dizer de Freire (FREIRE, 2002b, p. 

27), “conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente 

enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer”. 

Podemos depreender da citação acima, que Freire estabelece uma 

conexão entre homem (que pode ser) sujeito e conhecimento (que pode ou não 

ser) verdadeiro, o que será tema recorrente em suas obras principais, com 

significativas contribuições para a compreensão da educação enquanto ato 

pedagógico, mas, também, enquanto ato gnosiológico. 

Há, no homem, uma condição própria de seu aparato bio-psíquico: a 

percepção, a “janela” entre o sujeito e o mundo. O sujeito encontra-se numa 

posição perceptiva frente ao mundo e seus objetos. Os objetos, a seu turno, se 

presentificam (se tornam “ad-miráveis”) diante da percepção do sujeito que 
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então se dá conta da presença dos mesmos. O sujeito é também capaz de 

alcançar a “inteligibilidade” dos objetos e comunicar suas percepções aos 

demais sujeitos. Isso se dá pela outra condição humana natural: a “ad-

miração”, entendida como uma espécie de aprofundamento da percepção, um 

olhar que supera a superficialidade, que busca descortinar a realidade através 

de duas operações que também lhe são próprias: a objetivação e a apreensão, 

através das quais esse sujeito busca identificar as relações existentes naquela 

realidade. Essa e outras categorias são apresentadas por Freire como naturais, 

ou seja, como conseqüências da interação do corpo consciente com o mundo. 

Por ser capaz de objetivar e de apreender a realidade-objeto, o sujeito é 

também capaz de realizar a abstração, uma operação que não apenas retorna 

ao objeto para conhecê-lo, mas à própria razão de conhecer. Nas próprias 

palavras de Freire, a abstração, 

 

[...] é a operação pela qual o sujeito, num ato verdadeiramente 
cognoscente, como que retira o fato, o dado concreto do 
contexto real onde se dá e, no contexto teórico, submete o à 
sua ad-miração. Aí, então, exerce sobre o dado a sua 
cognoscibilidade, transformando-o de objeto ‘ad-mirável’ em 
objeto ‘ad-mirado’. Na verdade, o que ocorre agora, no 
contexto teórico, é a re-ad-miração da ad-miração anterior, que 
fez o sujeito quando em relação direta com o empírico se 
encontrava. (FREIRE, 2001, p. 44). 

 

A abstração é, pois, um grau mais aprofundado do ato cognoscente 

porque vai além do ad-mirável, que pode conduzir o sujeito a ter uma opinião  

para alcançar o ad-mirado, ou seja, “quando o sujeito cognoscente penetra ou 

se adentra cada vez mais no ontos do objeto [    ] O dar-se conta do ‘ad-

mirável’ é doxa; o penetrar no ‘ad-mirado’ e alcançar o seu ontos é logos.” 

(FREIRE, 2001, p.42). Sair da doxa para o logos é sair da percepção 

meramente sensível para alcançar a inteligibilidade da realidade. 

A realidade é, então, para Freire,  

 

[...] cognoscível – ad-mirada ou em processo de ad-miração – 
mediatizadora de sujeitos cognoscentes em torno da qual se 
estabeleça o conhecimento dialogicamente compartido, como 
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diria Eduard Nicol, não haveria inteligibilidade nem, portanto, 
comunicabilidade.” (FREIRE, i2001, p. 42). 

 

A realidade apresenta-se para os sujeitos tanto como o locus dos 

objetos e das percepções/ad-miração/abstração bem como o locus da 

comunicação inter-subjetiva, através das linguagens pois, conforme Freire 

(FREIRE 2002b, p. 68), o inteligível é comunicável. “O sujeito pensante não 

pode pensar sozinho; não pode pensar sem a co-participação de outros 

sujeitos no ato de pensar sobre o objeto [...] Esta co-participação dos sujeitos 

no ato de pensar se dá na comunicação.”  (FREIRE, 2002b, p. 66). 

Pensar o mundo, comunicar o que pensa sobre o mundo, estando  no 

mundo, são tarefas  indissociáveis dos seres humanos. Para comunicar o 

pensamento sobre o mundo os homens criaram suas linguagens usando 

símbolos lingüísticos comuns.  

O conhecimento,  prossegue Freire (FREIRE, 2002b, p. 36), “se constitui 

nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 

problematização crítica dessas relações”. As relações humanas são relações 

reflexivas, conseqüentes, transcendentes e temporais. (FREIRE, 1979, p.32). 

É na condição de logos que o ato cognoscente se torna passível de 

problematização, ou seja, “a reflexão que alguém exerce sobre um conteúdo, 

fruto de um ato, ou sobre o próprio ato, para agir melhor, com os demais, na 

realidade”. (FREIRE, 2002b, p.82-83). Nessa visão antropológica, a 

problematização  corresponde a um nível mais profundo de conhecimento, o 

conhecimento crítico que deve aliar à racionalidade crítica a luta pela 

transformação e constante melhoria  da realidade social.  

Além da percepção, da “ad-miração”, da capacidade de apreender e 

objetivar a realidade, de abstrair, de problematizar, o homem é também dotado 

de um outro elemento dinâmico que o faz mover-se em direção a esse mundo 

para compreendê-lo : a curiosidade.  

A curiosidade assevera o educador é o elemento propulsor do 

conhecimento, algo natural do ser humano que não é indiferente ao mundo, 

pelo contrário, sente-se “desafiado”, “instigado” pela faticidade do mundo e 
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sobre essa faticidade se inclina enquanto ser cognoscente.  É nesse momento 

que a originalidade do pensamento freireano se evidencia mais uma vez : esse 

ser cognoscente não é um ser “abstrato” e nem está numa “situação ideal”, 

também “abstrata”. Esse ser cognoscente é um ser situado numa dada 

realidade espaço-temporal, ou seja, numa cultura e num tempo histórico, numa 

situação concreta que atua de modo a influenciar sua ação cognoscitiva. A sua 

curiosidade é, pois, também situada. É a visão antropológica do conhecimento.  

Essa condição natural de ser curioso, de  “ad-mirar-se” com o mundo, 

não é suficiente para que esse ser aprendente alcance, inelutavelmente, um 

“conhecimento” da realidade onde se movimenta. Seu estar no mundo com os 

outros homens, nas intrincadas relações sociais, não assegura um “estar 

consciente” ou um estar pleno que obrigatoriamente seria “dialético”. A 

dinamicidade das relações sociais, o permanente devir, a inconclusão própria 

do ser humano, a possibilidade de negação humana de sua vocação ontológica 

do ser mais, de desumanizar-se, as construções sociais opressivas e 

dominadoras delineariam um horizonte sempre mutante da experiência 

humana e isto revela, por outro lado, a mutação constante porque passa o 

conhecimento e o ato de conhecer como ato humano e sócio-histórico. 

Além da percepção e da curiosidade naturais, homens e mulheres 

defrontam-se em suas vidas, com problemas, conflitos, desafios, desejos que 

os instigam a procurar meios de os compreenderem e alternativas para 

alcançarem respostas e soluções às situações em que vivem. Pois “na medida 

em que os homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos desafios 

do mundo, vão temporalizando os espaços geográficos e vão fazendo história 

pela sua própria atividade criadora.” (FREIRE, 1979, p. 33).  

Partindo dessas premissas, Freire considera  que todos os homens e 

mulheres são seres de conhecimento e, como tais, devem agir como sujeitos 

cognoscentes, ainda que o sejam de modo diferenciado em virtude de variadas 

razões: pessoais, culturais, sócio-econômicas, dentre outras. Em virtude 

dessas diferenciações ele distingue o homem ser imerso no mundo, como 

aquele que não reflete sobre si mesmo e o mundo e o homem  ser  que sabe-

se no mundo, como aquele que tem a  capacidade de “intencionar sua 
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consciência para a própria forma de estar sendo, que condiciona sua 

consciência de estar.” (FREIRE, 1979, p. 16).  

Dessa diferenciação também resulta a pluralidade de respostas aos 

diversos problemas e desafios diferentes na dimensão espaço-tempo, bem 

como uma pluralidade de respostas a uma mesma situação. “Nas relações que 

o homem estabelece com o mundo há, por isso mesmo, uma pluralidade na 

própria singularidade.” (FREIRE, 2007a, p. 48). 

Para que essa possibilidade cognoscitiva se efetive, algumas condições 

são explicitadas no pensamento freireano, entre elas, a busca, o esforço. Freire 

afirma que o homem não é apenas um ser inconcluso, mas um ser que 

naturalmente percebe sua finitude, seu limite, o que o faz buscar sempre, o que 

lhe exige esforço, luta, ação, superação da indiferença e da passividade, 

enfrentamento, enfim. Isso, porém, ele não realiza de modo solitário, pois é 

também naturalmente um ser social, político  e de linguagem. 

Há uma citação que podemos apresentar como síntese do pensamento 

de Freire sobre o conhecimento: 

 

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, 
qualquer que seja o nível em que se dê, não é o ato através do 
qual um sujeito transformado em objeto, recebe, dócil e 
passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe. O 
conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora 
sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica 
invenção e re-invenção. Reclama a reflexão crítica de cada um 
sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece 
conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe-o como de 
seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido. 
(FREIRE, 2002b, p. 27) 

 

Nascido da ação dos homens, o conhecimento se torna, pois, produto 

social e, por essa razão, é inconcluso, apresenta-se em diferentes níveis e 

modos, e sua acessibilidade está diretamente ligada às múltiplas formas de 

interação e organização sociais e aos tipos de linguagem que o expressam. 

Ora, se o conhecimento é uma categoria fundante do homem ser que se 

sabe no mundo,  sua acessibilidade  deve ser garantida como condição sine 
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qua non ao exercício  da dialeticidade necessária à  existência humana. 

Percebemos então, o papel da educação: o Ser Mais do homem, a busca pela 

sua valorização e aprimoramento constante. Assim, obstruir, omitir, deformar, 

negar, excluir, são algumas ações dos próprios homens em relação a outros 

homens quanto ao conhecimento, evidenciam fatos passados e atuais, 

atestando a possibilidade histórica da desumanização, da opressão, da 

dominação, da injustiça. 

A esta altura indagamos sobre o papel que a educação possui 

relativamente ao conhecimento, sua apropriação e produção pelos seres 

humanos em seus múltiplos contextos sociais. 

Educação e conhecimento possuem uma relação  visceral  chegando a 

ser considerados a mesma coisa. É comum dizer-se que alguém que possui 

muitos conhecimentos é “muito educado”. 

O conhecimento, por ser fundamental à sobrevivência individual e social, 

perpassa toda ação educativa intencional e, igualmente a toda ação humana 

intencional, está sujeito como possibilidade histórica, a manipulações, 

fragmentações, reduções, negações, imposições, exclusões. 

Todos os chamados agentes educativos – família, escola, igreja, 

partidos políticos, dentre outros – têm como preocupação central o 

conhecimento (que julgam importantes e necessários) e seu manejo, ou seja, 

como esse conhecimento atingirá os sujeitos cognoscentes: assimilação, 

produção, transformação, negação, crítica, por exemplo. 

A escola, como locus privilegiado da ação educativa intencional e 

organizada junto às gerações novas, não se resume ao conhecimento mas tem 

nele sua essência. Por outro lado, a relação que é estabelecida no interior da 

instituição escolar, entre o conhecimento e seus principais atores – educandos 

e educadores – determina sua característica e papel social, a saber: 

transmissor, reprodutor, transformador, produtor, reconstrutor ou simplesmente, 

o de exclusão, especialmente em se tratando de escolas públicas em 

sociedades marcadas pelas desigualdades sociais como a sociedade 

brasileira. 
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Demo (2000) afirma que o mundo cada vez mais se divide entre países 

que produzem e países que copiam conhecimentos. Por outro lado, continua o 

autor, numa sociedade do conhecimento “ser excluído é sobretudo estar 

excluído do conhecimento”. (DEMO, 2000, p. 28). 

As populações excluídas que só têm na escola o acesso ao 

conhecimento sistematizado, são as que mais precisam de uma escola que 

supere o tradicional e exclusivo papel de transmissora do conhecimento e 

esteja, através dos seus profissionais, engajada na consolidação de um papel  

de reconstrutora do conhecimento a partir das necessidades desses excluídos,  

com e não para esses mesmos excluídos. O conhecimento, nessa perspectiva, 

de cunho freireano, vai além da operação cognitiva para situar-se como 

consciência crítica, ou seja, como conhecimento/reflexão/ação, 

antropologicamente falando.   

Freire considera a educação como uma experiência especificamente 

humana, uma necessidade, uma dimensão da cultura, “uma forma de 

intervenção no mundo”. (PA, 2007c, p. 98). Sendo o ser humano aprendente e 

inconcluso é, por esta razão, aberto à ação educativa, isto é, necessita ter 

acesso às experiências sociais, aos conhecimentos e às formas de 

organização/intervenção que a sociedade elaborou, como produto histórico e 

coletivo das ações humanas, bem como desenvolver sua capacidade crítica e 

criativa. 

A educação, como quefazer de homens e mulheres, se dá no mundo 

humano que é histórico-cultural, sendo assim uma práxis social que se dá 

durante toda a vida do indivíduo, em espaços variados, constituindo-se, assim, 

num ato antropológico, que apresenta múltiplas dimensões: ética, política, 

filosófica, ideológica, estética, lingüística, gnosiológica, cultural, enfim. 

Podemos destacar que, no pensamento freireano, a missão da 

educação refere-se à orientação aos sujeitos em relação ao mundo onde se 

situam e isso representa um ato cognoscente, no qual os sujeitos envolvidos 

podem e devem agir como sujeitos de aprendizagens, mediatizados pelos 

objetos cognoscíveis que buscam conhecer. Freire critica toda visão de 
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educação que reduz os seus atores principais – educandos e educadores – a 

serem simples “transferidores” (os que “educam”) e receptores (os que são 

“educados”) de conhecimentos prontos. 

Freire concorda com o fato histórico-cultural de que as gerações novas 

encontram uma realidade objetiva, marcada pelas gerações anteriores que 

agem no sentido de adaptar o novo ao que já está posto concretamente. No 

entanto, de modo contundente, chega a afirmar que  a verdadeira educação 

não pode se dirigir a esse caminho, o da simples e forçosa adaptação já que 

isso implicaria numa compreensão da realidade enquanto  algo acabado, 

estático. 

Isso não significa que o pensador nordestino negue as conquistas que 

as gerações encontram nesse devir humano. O que realmente ele quer chamar 

a atenção é para a inconclusão, o inacabamento da realidade quando assevera 

que o “mundo não é, ele está sendo”. (FREIRE, 2007c, p.76). Sua maior 

preocupação, desse modo, reside em assegurar a todos os homens e 

especialmente ao homem da geração nova (criança, adolescente e jovem) o 

direito de transformar e melhorar o mundo a partir de suas necessidades 

individuais e coletivas, através das relações dialéticas com a realidade.  

Uma educação que buscasse apenas essa adaptação significaria 

“subtrair do homem a sua possibilidade e o seu direito de transformar o 

mundo.” (FREIRE, 2002b, p. 76). 

Pelas razões acima, sentencia: 

 

A educação como prática da liberdade não é a transferência do 
saber  nem da cultura; não é a extensão de conhecimentos 
técnicos; não é o ato de depositar informes ou fatos nos 
educandos; não é a perpetuação dos valores de uma cultura 
dada; não é o esforço de adaptação do educando ao seu 
meio.(FREIRE, 2002b, p. 78). 

 

Qual seria, então, o caráter de uma verdadeira educação, a educação 

centrada no homem, a educação humanista? Freire responde afirmando que 

uma das suas preocupações básicas “deve ser o aprofundamento da tomada 
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de consciência que se opera nos homens enquanto agem, enquanto 

trabalham.” (FREIRE, 2002b, p. 76). A educação humanista, como prática da 

liberdade é, antes de tudo e, sobretudo, “[...] uma situação verdadeiramente 

gnosiológica. Aquela em que o ato cognoscente não termina no objeto 

cognoscível, visto que se comunica a outros sujeitos, igualmente 

cognoscentes.” (FREIRE, 2002b, p. 78).   

Por não “terminar” com a apreensão do objeto cognoscível, a educação 

implica numa reconstrução incessante do ato de conhecer e, por isso exige, 

“necessariamente, em conseqüência, um quefazer problematizador”. (FREIRE, 

2002b, p. 81). Não basta a posse do conhecimento já conhecido: é necessário 

atingir a “razão” da realidade para o enfrentamento das velhas dicotomias 

presentes na experiência humana. Esse enfrentamento ocorre num processo 

que é dinâmico e inconcluso, tanto mais passível de “durar” quanto mais 

dialético for, ou seja, quanto mais compreender a realidade, transformando-a e 

transformando-se.  

Freire não nega a necessidade e validade dos processos explicativos e 

narrativos que o educador apresenta em torno dos objetos do conhecimento, o 

“arquivo” cultural cujo conteúdo é o próprio homem. Nas suas Cartas à Guiné-

Bissau – registros de uma experiência em processo, chega a afirmar : 

 

Na verdade, nas relações entre o educador e os educandos, 
mediatizados pelo objeto a ser desvelado, o importante é o 
exercício da atitude crítica em face do objeto  e não o discurso 
do educador  em torno do objeto. E mesmo quando, nestas 
relações, em que educador e educandos, curiosos, se acercam 
ao objeto de sua análise, os segundos necessitam de alguma 
informação, indispensável ao prosseguimento da análise, pois 
conhecer não é adivinhar, a informação deve ser precedida de 
certa problematização. Sem esta, a informação  deixa de ser 
um momento fundamental do ato de conhecimento para ser a 
transferência que dele faz o educador aos educandos.   
(FREIRE, 1984, p. 17-18). 

 

No entanto, só uma educação comprometida com a problematização é 

capaz de assegurar o acesso e a produção do conhecimento ao homem-sujeito 

em busca de SER MAIS, sua vocação ontológica, ou seja, a procura do 
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aprimoramento constante tanto individual como coletivamente. Sendo a 

vocação ontológica de homens e mulheres o SER MAIS, todos têm o direito a 

uma educação capaz de assegurar essa vocação, uma educação que deve se 

constituir numa prioridade em todas as nações e, naturalmente, num campo de 

lutas pela sua concretização e acessibilidade universal, especialmente onde se 

demoram os processos de exclusão e de opressão, cerceando o acesso ao 

conhecimento ou limitando a capacidade humana de criticar esse mesmo 

conhecimento, problematizando-o para assim transformar a realidade perversa 

das desigualdades sociais. 

Essa educação deve também dar-se ao longo da vida,  pois tem um 

caráter permanente, tendo como principal tarefa a formação do homem-sujeito,  

 

uma educação que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio 
poder de refletir e que tivesse sua  instrumentalidade, por isso 
mesmo, no desenvolvimento desse poder, na explicitação de 
suas potencialidades, de que decorreria sua capacidade de 
opção.” (FREIRE, 2007a,  p. 67). 

 

Há, no entanto, diferentes possibilidades históricas da prática educativa:  

pode a educação converter-se numa forma de intervenção no mundo 

comprometida com aquele homem-sujeito acima citado,  como pode estar 

comprometida com a adaptação das novas gerações, tornando-se instrumento 

de discriminação, de dominação ou “ domesticação” do homem-objeto. 

A educação que não promove o SER MAIS do homem, a educação 

desumanizadora distorce a vocação ontológica do homem, o da sua 

humanização. Desumanizado, o homem torna-se um não-sujeito, ou seja, 

converte-se num “ ser para o outro” , o outro que o domina, o explora, oculta-

lhe a realidade,  “adapta-o” à situação, faz dele “depósito” do arquivo de 

conhecimentos aceitos como necessários e verdadeiros no processo de 

“domesticação”, o mantém passivo e conformado negando sua condição de ser 

de “ad-miração” , de criticidade, de transformação, de aprimoramento. 

Quanto ao aspecto gnosiológico propriamente dito, a educação 

desumanizadora utiliza-se de estratégias como: a fragmentação do 
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conhecimento, a ocultação dos condicionantes sócio-históricos e políticos da 

realidade a que os seres humanos estão submetidos, a desvalorização dos 

saberes espontâneos, a pura memorização dos saberes-retalhos, o tratamento 

de separação entre homem-mundo, dentre outras. 

Essas estratégias configuram, por assim dizer, um modo, um processo 

de exercer a ação educativa, o que nos poderia levar à constatação seguinte : 

a visão sobre o homem e suas relações  com o conhecimento e seu papel na 

experiência humana, ditam a intencionalidade e a direção do processo  

pedagógico-gnosiológico, ou seja: a)  crítico-reflexivo-problematizador,  com 

vistas ao SER MAIS, à criação, à  produção e transformação, ao homem-

sujeito; ou b) fragmentado--memorizador-passivo, com vistas à 

desumanização, à adaptação passiva, ao homem-objeto, coisificado. 

Os processos pedagógico e gnosiológico se imbricam e, assim, não se 

pode separar na experiência sócio-educativa e histórico-antropológica dos 

seres humanos – individual e coletivamente – o conteúdo das aprendizagens 

do seu “método” de “transmissão” e “captação” ou “apropriação” e “produção”. 

Em outras palavras, a educação enquanto quefazer humano é ação 

gnosiológica que envolve atos de ensinar e de aprender e, dessa dialeticidade, 

faz surgir a necessidade de se aprender o ato de ensinar, pois  “ [...] foi 

aprendendo socialmente que, historicamente, homens e mulheres descobriram 

que era possível ensinar [...] que era possível – depois, preciso trabalhar 

maneiras, caminhos, métodos de ensinar”. (FREIRE, 2007c, p. 23-24). De 

maneira clara, Freire afirma ainda, na obra supracitada, que ensinar e aprender 

são momentos de algo maior: o processo de conhecer. 

A partir dessas colocações podemos identificar que no pensamento 

freireano, o ato pedagógico é, em si mesmo, um ato gnosiológico e por ser 

o conhecimento de natureza antropológica, todo processo de conhecer, re-

conhecer ou fazer conhecer está presente no movimento humano de estar e 

agir na realidade. O conhecimento, mais do que o produto da ação dos 

homens, é um construto social, um processo em constante movimento e, por 

essa razão, está na raiz de toda educação. 
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A partir do exposto, como podemos situar o papel do educador? Que 

educador poderá de fato explorar o ato pedagógico como ato gnosiológico, 

transformando sua práxis docente e comprometendo-se como uma educação 

verdadeiramente humanista e libertadora? 

Se o ato pedagógico é um ato gnosiológico, a tarefa do educador é a de 

“problematizar aos educandos o conteúdo que os mediatiza, e não a de 

dissertar sobre ele, de dá-lo, de estendê-lo, de entregá-lo, como se se tratasse 

de algo já feito, elaborado, acabado, terminado.” (FREIRE, 2002b, p. 81).  

Essa atitude frente ao ato pedagógico situa o educador além  da mera 

condição de transferidor de conhecimentos prontos. Problematizando o 

conteúdo, afastando os alunos da memorização e assimilação passiva, 

buscando, diferentemente, o pensamento crítico,  a participação enquanto 

sujeito de aprendizagem, a compreensão, ele se torna um educador-

aprendente,  reconstruindo os seus próprios atos de conhecer. Propor uma 

ação pedagógica problematizadora para os educandos  

 

significa propor-lhes que “ad-mirem”, criticamente, numa 
operação totalizada, sua ação e a de outros sobre o mundo.[...] 
Desta maneira, na “ad-miração” do mundo “admirado”, os 
homens tomam conhecimento da forma como estavam 
conhecendo, e assim, reconhecem a necessidade de conhecer 
melhor. (FREIRE,  2002b, p.  83-84). 

 

Ao problematizar o conteúdo, o educador “problematiza-se” e, com  isso, 

sua práxis pedagógica torna-se prenhe de sentidos pois os conteúdos estarão 

em contato com as situações reais, concretas : o mundo do trabalho, das 

idéias, da, arte, da ciência, da história, do cotidiano, etc. 

Ao contrário, o educador que compreende a tarefa de educar restrita a 

adaptar o indivíduo ao meio social, compreende-se como alguém responsável 

pela transmissão de conteúdos aprioristicamente definidos como importantes e 

fundamentais e, por essa razão, centra sua prática pedagógica em  comunicar 

e vencer as resistências naturais do educando em aceitar docilmente  essa 

comunicação, combatendo-as com as armas de sua autoridade, de que 
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resultam as posturas dominadoras e cerceadoras (do docente) e passivas e/ou 

revoltadas dos discentes. 

Revelando sua preocupação com a prática educativa do educador, 

Freire legaria uma obra que podemos identificar como seu ápice, a 

PEDAGOGIA DA AUTONOMIA – Saberes necessários à prática educativa7. 

Nessa obra encontramos uma expressão - “ensinar é uma aventura 

criadora” -  onde  encontramos a essência da proposição freireana para uma 

ação docente progressiva comprometida com a autonomia  dos educandos e 

os saberes necessários a essa ação, conforme três grandes princípios 

destacados: Não há docência sem discência, Ensinar não é transferir 

conhecimento e Ensinar é uma especificidade humana  (FREIRE,2007b)8.  

Em Pedagogia da Autonomia, Freire retoma a importância da 

curiosidade como elemento propulsor do conhecimento e um direito inerente ao 

ser humano, pois é ela que faz o homem “perguntar, conhecer, atuar, mais 

perguntar, re-conhecer”. (FREIRE, 2007c, p. 86). 

O professor é um ser dotado de curiosidade e sua tarefa pedagógica é a 

de estimular o educando a ser sempre curioso, a indagar, a pesquisar, a 

registrar e a aprofundar o seu conhecimento em torno dos objetos que lhe 

despertaram o gosto investigativo. O bom professor, desse modo,  seria aquele 

que “usa” o que é próprio da natureza do educando e dele próprio a serviço de 

um clima pedagógico desafiador, pois o “exercício da curiosidade convoca a 

imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar de comparar,  

na perfilização do objeto  ou do achado de sua razão de ser”. Esse exercício 

seria ainda responsável por um dos saberes fundamentais à prática educativa 

do docente: a da promoção da curiosidade espontânea à curiosidade 

epistemológica, tarefa essencial da escola. 

A referida promoção requer do educador e dos educandos  a 

rigorosidade metódica, pois a postura crítica de sujeitos cognoscentes diante 

                                                 
7 Lançada em 1996 e que atingiu em 2007  a 1.000.000 de exemplares vendidos a preço bastante 
acessível, conforme Freire acordou com os editores, em mais uma evidência de seu compromisso com a 
ética da alteridade que buscou e viveu em sua trajetória de ser humano, homem público, educador 
8 A partir de cada princípio acima citado, situa 09 (nove) saberes a cada um deles vinculados. Estes 
princípios serão desenvolvidos ao longo deste texto, destacamos, especialmente o capítulo 6.  
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de objetos cognoscíveis  exige atitudes de inquietação, criação, curiosidade, 

humildade e persistência a fim de que o conhecimento seja de fato produzido, 

construído e não simplesmente transferido. O educador-aprendente é, portanto, 

um intelectual que se afastou da memorização mecânica com que poderia 

contemplar seus alunos e permanece na busca de uma postura aberta ao 

novo, crítica, auto-crítica, de “ad-miração” mas também de pesquisa e de 

intervenção, de confiança, junto com seus educandos. 

A essa ação dinâmico-dialética desenvolvida pelo educador e seus 

educandos na direção da apropriação (do já conhecido) e construção (do novo) 

do conhecimento, Freire denominou de ciclo gnosiológico, conforme enuncia: 

 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos 
do ciclo gnosiológico : o em que se ensina e se aprende o 
conhecimento  já existente e o em que se trabalha a produção 
do conhecimento ainda não existente. A “do-discência”- 
docência –discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são 
assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo 
gnosiológico. (FREIRE, 2007c, p. 28). 

 

Para que esse ciclo possa ser de fato vivido por seus atores – educador 

e educandos - com os desdobramentos esperados e desejáveis, necessária se 

faz a postura segura do educador na condução do processo. Ressalta Freire, 

entretanto, que essa  “segurança” do docente não repousa numa autoridade 

incontestável ou num domínio total de um certo saber de um conteúdo de 

ensino. Estar “seguro” significa saber o que “sabe” e o que “não sabe”  a que 

deve se juntar, completa Freire :  

 

[...] a certeza de que posso saber melhor o que já sei e 
conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se alicerça no 
saber confirmado pela própria experiência de que, se minha 
inconclusão, de que sou consciente, atesta, de um lado,  minha 
ignorância, me abre, de outro, o caminho para conhecer.  
FREIRE,  2007c, p. 135). 

 

É esse o educador-aprendente: um eterno curioso, aquele que dialoga 

com seus educandos, que se sabe “ignorante” e “conhecedor”, que identifica 
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seu papel de desvelador e de desafiador, que compreende que a educação é 

uma forma de intervenção no mundo e da qual se torna um agente 

comprometido pela construção de uma sociedade menos injusta e mais 

solidária e humanista. 

Na introdução do livro Cartas a Guiné-Bissau – registros de uma 

experiência em processo, Freire situa claramente o compromisso do educador-

aprendente numa sociedade em reconstrução (pós-colonização), mas que 

pode ser assumido por todo educador em toda e qualquer sociedade que 

apresenta, igualmente à brasileira, profundas desigualdades sociais: 

 

O educador deve ser um inventor e um re-inventor constantes 
desses meios e desses caminhos [pedagógicos] com os quais  
facilito mais e mais a problematização do objeto a ser 
desvelado e finalmente apreendido pelos educandos. Sua 
tarefa não é a de servir-se desses meios e desses caminhos 
para desnudar, ele mesmo, o objeto e depois entregá-lo, 
paternalisticamente, aos educandos, a quem negasse  o 
esforço da busca, indispensável ao ato de conhecer. (FREIRE, 
1984,  p. 17). 

 

O compromisso de todo educador-aprendente, em qualquer grupo 

social, deve voltar-se ao aprimoramento individual e coletivo, ao SER MAIS 

dele e dos educandos, o que implica na assunção de um papel político-

pedagógico criativo, curioso e crítico; de recusa à “burocratização”  do ato 

pedagógico; de busca da unidade teoria e prática, educação e vida; de respeito  

a si mesmo e  ao educando como sujeitos de conhecimento. 

Enfim, ainda na obra supracitada, ao abordar o processo de 

reconstrução do sistema de educação guineense, Freire destaca o apelo entre 

a formação científica e uma prática onde se pudesse desenvolver “a 

solidariedade, a responsabilidade social, o gosto do trabalho livre, como fonte 

de conhecimento, na produção do socialmente necessário, a camaradagem 

autêntica e não a competição que o individualismo gera” (Freire, id., p. 49) 

Esses valores, prossegue, contribuem junto às gerações para a formação do 

homem novo e da mulher nova. 
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Que educador, então, poderá “contagiar” os educandos com esses 

valores? Que educador poderá “facilitar” essa desejável e urgente formação de 

seres humanos solidários, críticos e criativos? Só o educador comprometido 

com a vida e com esses mesmos valores: o educador-aprendente.  

Eis aí nossa pré-compreensão da temática que nos direcionou ao novo 

projeto interpretativo que consta da III Parte, a seguir.  
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CAPÍTULO  5 

OO  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  NNAA  VVIISSÃÃOO  FFRREEIIRREEAANNAA  

 
É apreendendo a razão de ser do objeto que eu  

produzo o conhecimento dele. (FREIRE,  2000, p. 90). 

 

 

Registrada no capítulo anterior, nossa pré-compreensão em torno da 

temática objeto desse estudo e seguindo o caminho metodológico escolhido, 

apresentamos a seguir os “achados” das leituras e releituras da maior parte da 

obra freireana que aborda a temática em estudo, objetivando encontrar 

sentidos cada vez mais qualitativos no aprofundamento da seguinte questão 

norteadora: qual a visão freireana do ato pedagógico como ato 

gnosiológico e sua implicação na práxis docente ? 

 O que apresentamos nessa parte é o resultado da compreensão obtida 

num verdadeiro exercício dialógico, considerando que podem e devem existir 

outras compreensões da mesma questão, todas compartilhando a mesma 

transitoriedade 

No primeiro capítulo, através da formulação de perguntas que nortearam 

nossas leituras, buscamos identificar as categorias que embasam a teoria do 

conhecimento de Paulo Freire, sua compreensão sobre o ato de conhecer e o 

ciclo gnosiológico. No segundo, procuramos situar a visão freireana sobre a 

educação como situação verdadeiramente gnosiológica. Fecha essa parte uma 

síntese integradora dos capítulos, com destaque para a influência dessas 

visões na prática docente 
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Somos capazes de Conhecer 

O conhecimento não é um dado aí, algo 
imobilizado, concluído, terminado, a ser 
transferido por quem o adquiriu a quem ainda 
não o possui. (FREIRE, 1982, p. 32). 

 

Com a sistematização do pensamento freireano, temos uma formulação 

de uma teoria do conhecimento que emergiu da realidade vivenciada e refletida  

criticamente pelo autor. É sobre sua existência repleta de ricas experiências, 

exemplificadas na primeira parte desta tese, que o educador construirá uma 

concepção sobre conhecimento e sua articulação com a educação que partirá 

do homem em sua movimentação no mundo, em seu caso, no mundo 

recifense, pernambucano, nordestino, brasileiro, caracterizado pela exclusão 

social, pela opressão, pela expoliação, pelo conhecimento fornecido a conta-

gotas às massas, pela educação desumanizadora. 

Estabelecendo nosso diálogo com os textos freireanos que tratam da 

temática em estudo, iniciamos com uma pergunta basilar: 

 

–  POR QUE SOMOS SERES CAPAZES DE CONHECER? 

 

O suporte veio fazendo-se mundo e a vida, 
existência, na proporção que o corpo humano 
vira corpo consciente, captador, apreendedor, 
transformador, criador de beleza e não 
“espaço” vazio a ser enchido por conteúdos. 
(FREIRE, PA, 2007c, p. 51). 

 

 

A primeira evidência percebida pelo homem em relação a si mesmo é a 

da própria corporiedade.  Esta dimensão corporal é seu primeiro modo de ser 

na natureza: movendo-se, nutrindo-se, relacionando-se com e contra outros 

corpos, emocionando-se, agindo curiosamente diante dos objetos presentes 

em sua realidade vivencial. É o corpo que vive, que morre e que se fez 

histórico e naturalmente, na experiência social, como corpo consciente ou 

consciência, como abertura do ser, conceito basilar da teoria do conhecimento 
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de Paulo Freire. “ A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício 

social de nosso corpo consciente”, afirma. (FREIRE, 2007d,p.106). 

Diferentemente dos animais que apenas fazem uso dos recursos 

naturais, movidos pelo instinto de sobrevivência, o homem, a partir de sua 

capacidade de aprender e inventar, além de usar os recursos da natureza, 

manipulou materiais, criou técnicas e instrumentos através dos quais constituiu 

a original experiência humana de que resultaram a cultura, a comunicação  e a 

linguagem. Este corpo consciente, curioso, cada vez mais,  “ se veio tornando 

capaz de compreender, de inteligir o mundo, de nele intervir técnica, ética, 

estética, científica e politicamente.” (FREIRE, 2008, p.15-16).  

Freire denomina suporte o espaço em que o animal se movimenta, se 

mexe,  no atendimento às suas necessidades vitais, mas afirma que homens e 

mulheres, pela consciência de sua inconclusão, transformaram o suporte em 

mundo e a vida em existência. No suporte os animais agem, em quase sua 

totalidade, mediante a aparelhagem instintiva da espécie, o que implica na 

inexistência da  liberdade e da ética, pois que eles apenas se adaptam a seu 

suporte e nele se mexem, em busca de sua sobrevivência.   

O ser humano, mais do que adaptar-se, busca integrar-se a seu contexto 

e assim “a vida torna-se existência e o suporte, mundo, quando a consciência 

do mundo, que implica a consciência de mim, ao emergir já se acha em relação 

dialética com o mundo.” (FREIRE, 2006a, p. 21). Essa relação que se dá na 

existência é também uma relação ética onde os seres humanos são “capazes 

de grandes ações, de dignificantes testemunhos, mas capazes também de 

impensáveis exemplos de baixeza  e de indignidade.” (FREIRE,2007c,  p. 51-

52).  

Este corpo humano tornou-se então corpo consciente na medida em que 

o homem, em sua experiência vital, construiu a solidariedade entre mente e 

mãos e descobriu-se enquanto um ser incompleto, inconcluso, inacabado, 

naturalmente capaz de buscar compreender e intervir na natureza para atender 

suas necessidades e desejos, para superar problemas, para enfrentar desafios. 

Para essa atividade no mundo impôs-se como uma necessidade  ao homem 
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uma certa compreensão  dele, “um saber acerca do processo de operar, um 

inventário dos achados mas, sobretudo, a visão dos fins a que ela se propõe”. 

(FREIRE, 2006a, p. 20-21). Assim o homem cria a existência humana em todas 

as dimensões do que hoje denominamos realidade. 

É na obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos,  publicada 

inicialmente em espanhol, em 1968, que Freire utiliza a expressão corpo 

consciente e consciência como sinônimos. O corpo consciente ou consciência, 

porém, não deve ser entendido apenas como um ente cognitivo. Enfatizando 

essa compreensão Freire confirmaria muitos anos depois, que o conceito de 

corpo consciente envolve também “sentimentos, emoções, memória, 

afetividade, mente curiosa de forma epistemológica, voltada ao objeto [...]”. 

(FREIRE,1994, p. 122), numa original visão de totalidade do ser. Esse conceito 

central reaparece em um de seus últimos livros, À Sombra desta Mangueira, 

nos seguintes termos: 

 

A consciência de, a intencionalidade da consciência não se 
esgota na racionalidade. A consciência do mundo que implica a 
consciência de mim no mundo, com ele e com os outros, 
implica também a nossa capacidade de perceber o mundo, de 
compreendê-lo, não se reduz a uma experiência racionalista. É 
como uma totalidade – razão, sentimentos, emoções, desejos -
, que meu corpo consciente do mundo e de mim capta o mundo 
a que se intenciona. (FREIR, 2006a, p. 75-76). 

 

A consciência não é alguma coisa vazia, é “intencionalidade” ao mundo 

possuindo um “caráter ativo, indagador e pesquisador, enquanto consciência 

reflexiva e não apenas reflexa”. (FREIRE, 2007b, p.117). Esta consciência 

reflexiva permite ao homem alcançar o conhecimento e, ainda mais, saber-se 

enquanto um ser que conhece, um saber-se conhecendo, não se deixando 

fechar-se ou aprisionar-se nas situações vividas, mas ao contrário, em 

permanente busca, vivendo uma estranha relação dialética entre os 

condicionamentos a que está submetida e sua busca incessante pela 

liberdade. 

Consciência é, também, discernimento, pois  
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Na capacidade de discernir estará a raiz da consciência de sua 
temporalidade, obtida precisamente quando atravessando o 
tempo, de certa forma até então unidimensional, alcança o 
ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. (FREIRE, 
1979, p. 63).  

 

Se o ser humano é inconclusão, a experiência humana é temporal, o 

mundo é histórico bem como tudo que lhe diz respeito.  Homens e mulheres, 

afirma Freire, são seres dotados de discernimento, reconhecem realidades 

exteriores, os outros seres humanos, o mundo e, desde o início de sua 

existência, o tempo. A experiência humana não se restringe à memória do 

ontem e à ação no hoje. O homem percebe a existência de um tempo em 

continuum. Abre-se, então, enquanto continuidade e indagação, em direção ao 

futuro necessário e enigmático, passível de ser problematizado, construído, 

inventado, num processo de transformação do presente.  

É a consciência de sua temporalidade a condição para que o homem, 

ser histórico, possa construir sua historicidade. Essa sua consciência, porém, 

nem sempre atinge o nível de compromisso com essa construção. Ser sujeito 

de sua vida e de sua história, é vocação ontológica, mas não ser (tornando-se 

objeto e não sujeito) é uma possibilidade, mas como distorção. Daí existirem 

seres humanos que não exercitam seu discernimento e apenas se adaptam ou 

se acomodam às situações que vivem. Vivem e se movem ingenuamente no 

mundo onde se situam. Não se exercitam na postura curiosa, condição sem a 

qual não podemos conhecer a realidade para melhor e mais exatamente 

compreendê-la. 

No mapa conceitual abaixo  encontra-se em destaque o conceito basilar 

CORPO CONSCIENTE. A esse conceito central, vinculam-se de um lado, as 

propriedades  de inconclusão, inacabamento e incompletude, enfatizados no 

mapa uma vez que estas características ligam-se à condição ontológica na 

busca do SER MAIS vivenciada na realidade. Por outro lado o CORPO 

CONSCIENTE transforma o SUPORTE/NATUREZA em MUNDO e a VIDA em 

EXISTÊNCIA, humanizando-os. Essa realidade é sócio-cultural e, nela, o 

homem vivencia a sua EXPERIÊNCIA do SER MAIS. A linha pontilhada indica 
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a ligação indispensável entre os conceitos (nesse caso destacamos existência 

e realidade), numa visão integrativa. 

 
Mapa Conceitual 1: Corpo Consciente. Elaborado pela autora. 

 

 

– QUE PAPEL A CURIOSIDADE DESEMPENHA NA APROPRIAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO? 

 

Histórico-sócio-culturais, mulheres e 
homens nos tornamos seres em quem a 
curiosidade, ultrapassando os limites que 
lhe são peculiares no domínio vital,se 



87 

 

 

torna fundante da produção do 
conhecimento. Mais ainda, a curiosidade 
já é conhecimento. (FREIRE, 2007c, p. 
33). 

 

Freire ainda situa o corpo consciente ou consciência como estrutura  

dotada de curiosidade, a condição sine qua non do conhecimento, a matriz de 

todo conhecimento. A curiosidade e a necessidade de saber são universais e 

sem elas a existência humana jamais seria possível.  

A curiosidade é uma espécie de movimento da consciência na busca 

dos objetos, numa atitude de indagação sobre os mesmos, o que 

proporcionará, por sua vez, ao ser humano, as condições para compreender e 

agir na realidade em que se move, construindo e reconstruindo sua existência. 

Só uma postura curiosa face à vida torna possível o conhecimento, o que 

significa dizer que para Freire a curiosidade é uma necessidade ontológica do 

ser humano.  

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação 
ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, 
como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que 
sugere alerta faz parte integrante, repitamos, do fenômeno 
vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move 
e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo 
que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. 
(FREIRE, 2000, p.106-107). 

 

A curiosidade nasce com a própria vida, mas se aprofunda na existência 

humana e “vem sendo histórica e socialmente  construída e reconstruída” 

(FREIRE, 2007c, p.32), constituindo-se num elemento fundante da produção do 

conhecimento. Desta forma, o desenrolar da experiência humana atesta o 

papel primordial da curiosidade na construção do conhecimento. A cultura 

erguida pelos homens ao longo de sua história foi erigida a partir desse 

movimento de busca, de inquietação por descobrir o modo de ser das coisas. 

Como fenômeno vital a curiosidade é natural e, por conseguinte o seu 

exercício constitui um direito de todos os homens e mulheres,  pois “o exercício 

da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de 
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conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de 

sua razão de ser.” (FREIRE, 2007c, p.88). Através da postura curiosa o ser 

humano põe-se em movimento como ser pleno, dotado não apenas de 

possibilidades cognitivas mas acionando suas faculdades emotivas, intuitivas, 

criatividade, num crescente quantitativo e qualitativo que se dá na 

temporalidade.  

Por ser histórica, a curiosidade se apresenta em níveis diferentes, com 

diferentes “achados” e pode ser aperfeiçoada, pode melhorar em qualidade e 

superar seu estado inicial de espontaneidade e ingenuidade do qual resulta o 

saber do senso comum ou “saber de experiência feito” e atingir a curiosidade 

crítica, refinando-se como curiosidade exigente, metódica, epistemológica, 

conforme denominação usada por Freire nos últimos escritos. Essa criticização 

da curiosidade é também uma necessidade epistemológica para garantir uma 

maior exatidão do conhecimento produzido.  

Pela condição que lhe é própria de aprimoramento e aprofundamento na 

experiência humana, a curiosidade ingênua se supera ao buscar o 

conhecimento das coisas através de uma postura investigativa, com maior 

exigência e rigor, tornando-se curiosidade crítica ou epistemológica, aquela “ 

que, tomando distância do objeto, dele se ‘aproxima’ com o ímpeto e o gosto 

de desvelá-lo” (FREIRE,1984, p.43), exigente, metódica. 

Para atingir a criticidade, fez-se necessária à curiosidade, enquanto 

movimento da consciência em direção aos objetos, a construção da 

rigorosidade metodológica. “Essa rigorosidade metódica é que faz a passagem 

do conhecimento ao nível do senso comum para o do conhecimento científico.” 

(FREIRE, 2006a, p.78). Ela se constrói a partir de uma observação que exige 

respostas, pois, ao tomar distância do objeto elabora, no plano teórico, 

perguntas sobre sua natureza, propriedades, relações, etc.  

Ocorre, então, a possibilidade de, através da rigorosidade dessa 

observação, a curiosidade ingênua ceder espaço a uma postura crítica, 

reflexiva, tornando-se curiosidade epistemológica, isto é, aquela que  integra 

dialeticamente o contexto concreto no qual opera e o contexto teórico onde  
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pensa criticamente os objetos. Freire não nega a existência de um “método” na 

curiosidade ingênua considerando que a própria consciência, naturalmente, em 

seu movimento em busca do conhecimento do mundo, opera como um 

“caminho para fora”, ou seja, como método de busca natural. Essa naturalidade 

se deve ao fato de sermos “seres programados para aprender”, expressão que 

Freire toma de François Jacob9.    

O educador  chama a atenção sobre esse processo enfatizando que não 

ocorre uma ruptura e sim uma superação, do que decorre o indispensável 

respeito ao saber do senso comum feito da pura experiência que se situa na 

cotidianidade, bem como no reconhecimento necessário da necessidade de 

que esse saber deva se tornar cada vez mais exato, o que só se dá através da 

curiosidade  crítica ou epistemológica.  

Essa necessidade de superação justifica-se pelo fato da curiosidade 

ingênua apresentar-se como “desarmada” diante dos fatos e objetos do 

cotidiano, apreendo-os de modo superficial ou imediato. Já a curiosidade crítica 

ou epistemológica, como conseqüência da necessidade e desejo de conhecer 

mais, de ir além de uma leitura superficial e imediata da realidade, é aquela 

que jamais se cansa ou desiste, diz Freire,  pois gosta do risco e da aventura 

criadora e sem ela “ não é possível a própria existência humana qual vem 

sendo.” (FREIRE, 2007d, p. 119).  

Por ser indócil e insatisfeita a curiosidade crítica ou epistemológica é 

promotora da invenção e re-invenção da existência e das coisas. Esta sua 

característica a vincula, necessariamente, à imaginação, à criação nos  

processos de conhecimento e com ela também podemos “nos defender de 

‘irracionalismos’ decorrentes ou produzidos por certo excesso de 

‘racionalidade’ de nosso tempo altamente tecnologizado” (FREIRE, 2007c, p. 

32), mantendo este movimento contínuo de busca, sem burocratizar a própria 

curiosidade. 

A curiosidade, em permanente movimento e superação é a condição 

para a re-invenção do conhecimento e da própria existência humana, pois, ao 

                                                 
9 A expressão “programados para aprender” é da autoria de François Jacob e aparece em inúmeras obras 
de Paulo Freire (1994, 1996, 2000,  2007) 
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se tornar epistemológica, a curiosidade também faculta aquilo que Freire 

chamava de “passagem da pura conjectura para o projeto de mundo.” 

(FREIRE, 2000, p. 42). 

Enquanto crítica ou epistemológica, a curiosidade apresenta-se 

diretamente vinculada à capacidade de perguntar, de dialogar com os objetos 

do conhecimento, na busca de sentidos e de respostas. Na obra Pedagogia da 

Pergunta, em parceria com Antonio Faundez, educador chileno, essa temática 

é bastante explorada e Freire em dado momento do diálogo afirma concordar 

com Faundez quando este afirma que a curiosidade é uma pergunta. Paulo nos 

chama a atenção para algo muito importante: aquele que considera que sabe 

“tudo” ou se acha “abarrotado de saber” inibe o exercício da postura curiosa e, 

por conseqüência, obstaculiza  e restringe a busca de novos “achados”.  

Sem a curiosidade epistemológica, sintetiza Freire, “não alcançamos o 

conhecimento cabal dos objetos” (FREIRE, 2007c, p. 25).  Encontramos na 

obra Pedagogia da Indignação, publicada postumamente, em 2000, um texto 

datado de 1996, onde Freire bem sintetiza seu conceito de curiosidade: 

 

A curiosidade, própria da experiência vital, se aprofunda e se 
aprimora no mundo da existência humana. Enquanto 
inquietação em face do não-eu, espanto ante o desconhecido, 
ante o mistério, desejo de conhecer, de desvelar o escondido, 
de procurar a explicação dos fatos de averiguar, de investigar 
para constatar, que possibilita a curiosidade é motor do 
processo de conhecimento. (FREIRE, 2000, p. 103). 

 

Freire costumava se definir como um menino curioso e, até o final de 

sua vida, mostrou-se inquieto, indócil, no exercício de uma curiosidade crítica 

ou epistemológica. Afirmou em uma de suas últimas entrevistas que queria ser 

lembrado como um ser conectivo, em permanente busca de saberes e, de fato, 

sempre se mostrou um intelectual produtivo e atento às discussões e 

problemas de seu tempo e mais além. Temas como interculturalidade, 

interdisciplinaridade, currículos multiculturais, cidadania internacional e 

solidária, ética e cultura da diversidade, consumismo, responsabilidade familiar 

na educação, dentre outros, foram temas presentes nas reflexões, falas e 
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discussões de Freire na década de sua morte. Sempre atento à realidade, 

sempre curioso, epistemologicamente falando. 

Para alcançar a curiosidade crítica ou epistemológica, porém, é 

necessária uma outra operação da consciência presente no ato de conhecer. 

Essa operação Freire denominou de “ad-miração”, uma operação através da 

qual o sujeito se coloca diante de um não-eu e de modo curioso procura 

objetivá-lo para compreendê-lo. 

 

–  O QUE SIGNIFICA “AD-MIRAÇÃO” E QUAL SEU PAPEL NO ATO DE 
CONHECER? 

 

Admiramos e, ao penetrarmos no que foi 
admirado, o olhamos de dentro e daí de 
dentro aquilo que nos faz ver. (FREIRE, 
1979, p.43-44). 

 

A consciência, para Freire, se constitui a partir da “ad-miração” do 

mundo como seu objeto, pois esta é uma posição normal do homem como um 

ser de ação e reflexão, ou seja, como um ser da práxis. Se a curiosidade pode 

ser entendida como um movimento da consciência na direção do objeto, a “ad-

miração” pode ser compreendida como “afastamento” da consciência em 

relação ao mesmo objeto para melhor desvelá-lo, para aproximar-se dele 

cognitivamente, para identificar-lhe a razão de ser, numa espécie de 

refinamento da percepção inicial.   

Em verdade é um “distanciar-se” do objeto – para “aproximar-se”, para 

“apreendê-lo” em suas manifestações e propriedades, é “mirá-lo”. A operação 

de “mirar”, afirma Freire na obra supracitada, implica na “ad-miração”. Esse 

olhar de dentro implica numa outra operação, a cisão “uma espécie de 

movimento no qual o sujeito se comporta como se estivesse olhando a 

realidade de dentro.” (FREIRE, 2002b, p. 91) Cindir em partes, ou seja, analisar 

o objeto pormenorizadamente para depois re-totalizá-lo na “re-admiração”. 

Na obra Educação e Mudança Freire reafirma a ligação entre o “olhar” e 

a “ad-miração”, ressaltando que nesses atos a consciência “olha” não só o 
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objeto de modo profundo, sabendo-o um “não-eu”, mas o próprio caminho 

percorrido no ato de “ad-mirar”. Em outras palavras, uma “auto-ad-miração”. 

Essa operação permite à consciência rever seu próprio ato de “ad-mirar”, 

possibilitando a superação de equívocos, a partir da crítica da “ad-miração” 

anterior. 

A “ad-miração” distingue-se da “aderência” do homem à realidade, um 

mero estar no mundo, onde prevalece o olhar mágico sobre a realidade, sem 

criticidade, gerando o que Freire denomina de doxa, um pensar superficial, sem 

aprofundamento ou exatidão. “Ad-mirar” a realidade significa objetivá-la, 

apreendê-la como campo de sua ação e reflexão. Significa penetrá-la em 

busca das reais inter-relações dos fatos que se busca desvelar. 

O que significa, por sua vez, objetivar? A objetivação é uma operação da 

“ad-miração” que implica na percepção dos objetos e na reflexividade da 

consciência intencionada ao mundo. Auxilia-nos nessa compreensão o 

professor e amigo de Paulo Freire, Ernani Maria Fiori, no prefácio do clássico 

Pedagogia do Oprimido, quando elucida : 

 

A reflexividade é a raiz da objetivação. Se a consciência se 
distancia do mundo e a objetiva, é porque sua intencionalidade 
transcendental a faz reflexiva. Desde o primeiro momento de 
sua constituição, ao objetivar seu mundo originário, já é 
reflexiva. É presença e distância do mundo. Ao distanciar-se do 
mundo, constituindo-se na objetividade, surpreende-se, ela, em 
sua subjetividade. Nessa linha de entendimento, reflexão e 
mundo, subjetividade e objetividade, não se separam: opõem-
se, implicando-se dialeticamente. (FIORI, 2005a, p.8). 

  

A reflexão é uma operação da consciência alcançada pelo homem em 

seu processo de “hominização” ou, em outras palavras, quando ocorre o salto 

do instinto ao pensamento. Está presente na relação homem-mundo e é, por 

isso mesmo, natural, própria da consciência que se volta sobre si mesma e que 

busca o conhecimento das coisas numa postura curiosa e investigativa. 

Ressaltemos que para Freire a curiosidade é sempre a matriz tanto do 

pensamento ingênuo como do pensamento crítico, reflexivo. 
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Reflexão é o pensar certo, que se volta sobre si mesmo, numa operação 

que Freire denomina de “distanciamento epistemológico”, para assim superar o 

pensamento ingênuo imediato, o bom senso e atingir o pensamento crítico, 

único verdadeiramente capaz de possibilitar ao homem a realização do ato 

transformador. 

Apesar de não ter desenvolvido, no nosso modo de ver, uma discussão 

mais profunda sobre o conceito de bom senso, Freire o situa como importante, 

pois ele medeia o pensamento ingênuo e crítico. Há muito do pensamento de 

Gramsci – inclusive porque é autor citado por Freire – (Pedagogia da 

Esperança) nas idéias que Paulo nos oferece sobre o bom senso. O autor 

italiano considerava que o bom senso seria o elemento positivo no senso 

comum enquanto o brasileiro o considera uma espécie de “regulador” de 

nossos exageros e de atitudes que nos exporiam ao ridículo e à insensatez. Ele 

nos alerta em relação aos nossos limites. É uma espécie de intuição que ainda 

não criticizou-se, mas que representa uma abertura à crítica, um sentido de 

desconfiança e suspeita.     

Paulo afirma que o bom senso é ao mesmo tempo abertura, 

desconfiança, inquietação e que seu exercício se faz, por isso mesmo, no 

“corpo” da curiosidade.. Operações cognitivas como perguntar, duvidar, 

comparar, avaliar, estimulam a criticidade tanto da curiosidade como do bom 

senso. Como afirma o próprio Freire: “O bom senso não me diz o que é, mas 

deixa claro que há algo que precisa ser sabido” (idem, p.63). Aperfeiçoando-o e 

educando-o, só temos de fato a ganhar, conclui.  Bom senso seria, na nossa 

compreensão, um “estar a caminho”, uma fase da superação para se chegar ao 

pensamento reflexivo. 

Refletir, como ação humana, é pensar a própria existência no mundo, é 

pensar sobre sua situacionalidade, o que mais uma vez evidencia a visão de 

totalidade da vida como base da teoria do conhecimento freireana.  Na obra 

Medo e Ousadia- o cotidiano do professor, Freire identifica a própria 

experiência reflexiva quando afirma: “o distanciamento do meu passado no 

Brasil e o meu presente em contextos diferentes, estimulou minha reflexão”. 

(FREIRE  & SHOR, 2006, p. 43). 
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Se a reflexividade é a raiz da objetivação, objetivar não significa um 

estado de “desprendimento”  da realidade, pelo contrário,  toda operação de 

objetivação se dá a partir das condições presentes nessa mesma realidade, 

perceptíveis ao sujeito. A natural conseqüência desse fato será a da existência 

de diferentes níveis de percepção, objetivação, reflexão e “ad-miração” da 

realidade.  

Objetivação e reflexão são, dessa forma, operações integrantes da “ad-

miração”, que ”só se dividem pela necessidade que tem o espírito de abstrair 

para alcançar o concreto. Em síntese, todas são operações que se implicam 

mutuamente” (FREIRE, 2007b, p. 31). E podemos ainda completar: são 

operações que permitem o ato de conhecer que se dá na dialeticidade e não de 

modo fragmentário ou dicotômico como salientaram algumas visões criticadas 

por Freire. Observemos o mapa conceitual abaixo, que nos traz uma visão de 

síntese do que foi exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceitual 2: Consciência e conhecimento. Elaborado pela autora. 



95 

 

 

 

Como vemos, à categoria destacada- consciência – estão vinculadas 

as duas condições básicas de um conhecimento verdadeiro, no sentido 

freireano: a curiosidade e a “ad-miração”.  A consciência é consciência 

intencionada aos objetos cognoscíveis, impulsionada pela curiosidade, uma 

necessidade ontológica do ser. A admiração, que é um outro movimento, opera 

através da objetivação e reflexão,  aprofundando  pela interrogação a busca do 

conhecimento. Assim, torna possível o alcance de uma atitude crítica, capaz de 

superar a natural ingenuidade que a curiosidade inicial propicia e atingir o que 

Freire denominava conhecer mais.  Ou seja, a curiosidade possibilita  

conhecer, mas só a admiração possibilita conhecer mais. Em suma, a 

curiosidade natural atinge à condição de curiosidade epistemológica.  

 

– QUAIS AS CRÍTICAS FREIREANAS  ÀS VISÕES DICOTÔMICAS SOBRE 
O CONHECIMENTO? 

 
Somente pela compreensão da unidade 
dialética em que se encontram solidárias 
subjetividade e objetividade podemos escapar 
ao erro subjetivista como ao erro mecanicista 
e, então, perceber o papel da consciência ou 
do “corpo consciente” na transformação da 
sociedade. (FREIRE, 2007b, p. 155).  
 

O corpo consciente (intencionado) está em contato e em relação com a 

vida, constituindo-se, assim, como um todo integrado, reafirmamos. Isso  

implica, na visão freireana, na superação das clássicas dicotomias sujeito > 

objeto, homem > mundo, corpo > alma, sentidos > razão. Pois se o homem é 

ontologicamente relação com o mundo e os outros seres, além dele próprio, é 

que há nele uma abertura que envolve tanto o ser em direção ao mundo e seus 

entes para desvendá-los como também a recepção das impressões que os 

entes desse mundo lhe endereçam.  Objetividade e subjetividade estão, assim, 

numa relação dinâmica de totalidade e não numa relação dicotômica como a 

tradição filosófica ocidental tem apresentado. 
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Partindo da dialetização sujeito/consciência-mundo, Freire apresenta 

sua crítica às concepções  do subjetivismo  e  objetivismo  mecanicista que 

dicotomizam a subjetidade e a objetividade.  Antes de apresentá-las 

observemos como nosso autor compreende a subjetividade e a objetividade. 

Vejamos os conceitos: subjetividade diz respeito à ação do sujeito 

enquanto consciência ou corpo consciente intencionado ao mundo histórico-

cultural  na busca de sua compreensão e suas possíveis conseqüências. Não 

significa reprodução, em nível consciencial, da realidade material existente ou 

que a realidade seja constituída e transformada pela transformação da 

consciência. Objetividade, por sua vez, diz respeito à realidade externa, 

concreta e material, cujos objetos “se mostram” à consciência para seu 

desvelamento, no processo de conhecimento, encontrando-se assim 

relacionada com a(s) subjetividade(s) desveladora(s) dos homens, 

influenciando-os e até condicionando-os em suas compreensões e ações no 

mundo. 

O que Freire critica são as concepções que dicotomizam essas relações, 

negando que subjetividade e objetividade se implicam dialeticamente. Não se 

opõem. Nessa dialeticidade, a  subjetividade se afeta e pode até mesmo 

“acomodar-se” à realidade, sem atingir a uma condição de subjetividade crítica. 

A concepção idealista da subjetividade ou solipsismo é criticada pela 

ausência da compreensão dialética em torno da relação subjetividade e 

objetividade, bem como pela não admissão de um mundo concreto com o qual 

o homem está em permanente relação (e em co-relação com outros sujeitos), 

recebendo sua influência, transformando-o e sendo por ele transformado. A 

primazia da consciência subjetiva dicotomiza o que, para Freire, não pode ser 

dicotomizada: a relação homem-mundo. Essa dicotomização é expressa pelo 

solipsismo quando este afirma a consciência como criadora da própria 

realidade concreta, como uma espécie de  a priori desta. Dessa visão decorre 

uma idealização que privilegia um intelectualismo desenraizado das condições 

concretas e históricas. 
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Por outro lado, a concepção objetivo-mecanicista também expressa no 

seu mecanicismo a dicotomização, pois vê o homem como refém da realidade 

concreta, puro objeto dela, negando sua capacidade crítica  e  transformadora, 

considerando que a consciência passivamente se deixa “encher”  pelos 

conteúdos da realidade. Freire afirma que a consciência “não é a fazedora 

arbitrária da objetividade, com a qual constitui uma unidade dialética, não é, 

também, por isso mesmo, uma pura cópia, um simples reflexo daquela.” 

(FREIRE, 2007b, p. 79). Dessa visão decorre a idéia de que a realidade 

transforma-se a si mesma, sem a ação crítica e transformadora dos homens, 

gerando um fatalismo imobilizante e conformista. 

Sintetizamos esse item na seguinte afirmação de Freire : 

 

O conhecimento da realidade é indispensável ao 
desenvolvimento da consciência em si e este ao aumento 
daquele conhecimento. Mas o ato de conhecer que, se 
autêntico, demanda sempre o desvelamento de seu objeto, não 
se dá na dicotomia antes referida, entre objetividade e 
subjetividade, ação e reflexão, teoria e prática..(FREIRE, 
2007b,171). 

 

Toda perspectiva que dicotomiza a relação consciência-mundo, para 

nosso autor em estudo, é “espacializada” ou “vazia”, o que implica numa visão 

de conhecimento como algo que deve ser “dado” e o ato de conhecer como 

“preenchimento”, ocupação, “depósito”.  

A visão freireana, como vimos, parte da compreensão do conhecimento 

como relação, como construção e reconstrução do processo de confrontação 

do homem com o mundo em sua trajetória de ser histórico-cultural que se dá 

na realidade existencial. O conhecimento dessa realidade é fundamental ao 

desenvolvimento da consciência que, na dialeticidade, aumenta e aprimora o 

primeiro. E isso só se dá na práxis. 

 

– O QUE SIGNIFICA PRÁXIS E QUAL SEU PAPEL NO PROCESSO DE 
CONHECIMENTO? 
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É exatamente esta capacidade de atuar, 
operar, de transformar a realidade de acordo 
com finalidades propostas pelo homem, à 
qual está associada sua capacidade de 
refletir, que o faz um ser da práxis. (FREIRE, 
1979, p. 17). 

 

Homens e mulheres são seres de relação com o mundo, podendo 

objetivá-lo para transformá-lo, por isso são seres do quefazer, ou seja, 

transformam o mundo a partir do seu trabalho e criam através dele  o mundo 

da cultura e da história. 

Seres humanos são seres da práxis, pois a ação humana, tanto ingênua  

quanto crítica, envolve finalidades, conforme afirmativa de Freire que abre esse 

item. E não há ação humana que não tenha uma direção, objetivo ou 

orientação que defina um processo, um caminho ou meio de agir. Ação e 

reflexão, para Freire, são os constituintes inseparáveis da práxis, o modo 

humano de existir na realidade. 

Essa existência, contudo, não pode ser absolutizada, pois a realidade, 

cenário onde se desenrola, também não é absoluta, manifesta-se num tempo e 

num espaço, apresenta condicionamentos e determinantes resultantes das 

próprias relações humanas nas experiências sociais que se dão na 

historicidade. Essas relações, porém, não se dão apenas num processo de 

adaptação/aceitação da realidade já encontrada pelo homem/ser situado, mas 

podem ser relações dialéticas e também contraditórias já que “a primeira 

característica desta relação é a de refletir sobre este mesmo ato. Existe uma 

reflexão do homem face à realidade. O homem tende a captar a realidade, 

fazendo-a objeto de seus conhecimentos.” (FREIRE, 1979, p. 30). A outra 

conseqüência dessa relação é a capacidade de intervir, de agir, de transformar 

esta realidade, num processo contínuo de criação/recriação, de atribuição de 

significados ao mundo. 

Freire vai mais além asseverando que a própria consciência não se 

transforma a não ser na práxis. Também afirma que a libertação enquanto 

processo de humanização, não ocorre no interior dessa consciência, isolada do 

mundo, mas que é na práxis que o ser humano realiza quando atinge  a 
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consciência crítica das suas relações com esse mundo histórico-cultural. O 

próprio mundo histórico-cultural é resultado da práxis humana e se volta sobre 

o ser humano, condicionando-o. 

Não há práxis, continua Freire, onde existe apenas ação ou apenas  a 

reflexão. Ação sem reflexão é ativismo e reflexão sem ação é puro 

intelectualismo, descomprometidos ambos com a realidade concreta. Sendo 

presença no mundo, o ser humano se sente desafiado pelas condições reais e 

sabendo-se igualmente um ser inconcluso e capaz de agir, procura responder a 

esse desafio com sua capacidade de atuar, operar, transformar, mas tudo isso 

associado à capacidade de refletir.  

Paulo Freire, outrossim, alerta para a possibilidade de uma reflexão 

inautêntica que geraria uma práxis igualmente inautêntica. Considera que 

existe uma espécie de práxis teórica que seria uma espécie de reflexão, mas 

voltada para a práxis realizada ou que está se realizando e nunca numa 

perspectiva de ruptura com essa última. Ação e reflexão são, pois,  

indissociáveis, compõem uma unidade dialética e não podem ser 

dicotomizadas. Só assim ocorre a práxis real, fonte do conhecimento reflexivo e 

da criação. É ainda na práxis que se dá a superação da doxa pelo bom senso e 

pelo logos. Sem ela, ainda, seria impossível a superação de contradições, de 

dicotomias e de avanços nos quefazeres humanos .  

Para exercer sua capacidade dialógica, no entanto, os sujeitos 

necessitam atingir um certo nível de conscientização. 

 

– QUE É CONSCIENTIZAÇÃO PARA FREIRE E QUAL SUA RELAÇÃO COM 
O CONHECIMENTO? 

 

A conscientização não está baseada sobre a 
consciência de um lado, e o mundo, de outro; 
por outra parte, não pretende uma separação. 
Ao contrário, está baseada na relação 
consciência-mundo.” (FREIRE,  2006b,  p.15). 

 

Conscientização é um conceito central do pensamento pedagógico 

freireano, mas não é de sua criação, conforme ele próprio esclarece na obra 
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Conscientização – teoria e prática da libertação, onde atribui aos professores 

do ISEB, Álvaro Vieira Pinto e Professor Guerreiro a sua formulação original. 

Ainda segundo seu depoimento, ao ouvir a palavra conscientização pela 

primeira vez percebeu a profundidade de seu significado, especialmente 

enquanto tarefa da educação como ato de conhecimento. 

A conscientização parte da compreensão em torno da consciência em 

suas relações dialéticas com o mundo em seu constante devenir e não como 

algo acabado, definitivo. As primeiras aproximações do homem com a 

realidade se dão num nível de espontaneidade e superficialidade. Nesse 

momento a tomada de consciência das coisas ainda não é conscientização. A 

conscientização vai se constituindo à medida em que essa tomada de 

consciência supera a mera percepção ingênua dos fatos procurando situar 

criticamente as relações desses mesmos fatos sendo postas como 

problematizações. Isso só ocorre na práxis social que se dá na temporalidade. 

Essa consciência da realidade social vai se tornando reflexiva e crítica, numa 

atitude epistemológica, voltando-se para o movimento permanência-mudança 

enquanto resultado da ação humana em seu mundo histórico-cultural, 

buscando compreender as práticas sociais, sua origem, fins, métodos e a quem 

servem e a quem prejudicam, para nelas intervir. Jamais a conscientização é 

neutra. 

Evidente que Freire concorda que esse desvelamento sofre a influência 

dos condicionamentos de cada época, pois a conscientização só é possível 

porque o corpo consciente se percebe enquanto consciência condicionada. Só 

na práxis, porém, ocorre o desvelamento  “possível”, não só enquanto 

desocultação, mas como condição propiciadora das intervenções humanas, ou 

seja, da conscientização autêntica, aquela que integra consciência de e ação 

sobre a realidade.   

Na obra Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, Freire 

apresenta uma auto-crítica em relação aos seus escritos em torno da 

conscientização bem como no livro Educação como Prática da Liberdade, 

quando considerava que à conscientização bastava o momento do 
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desvelamento da realidade social que funcionaria como “motivador psicológico 

de sua transformação”. (FREIRE, 2007b). É o próprio autor quem afirma: 

 

O meu equívoco não estava, obviamente, em reconhecer a 
fundamental importância do conhecimento da realidade no 
processo de sua transformação. O meu equívoco consistiu em 
não ter tomado estes pólos – conhecimento da realidade e 
transformação da realidade – em sua dialeticidade. Era como 
se desvelar a realidade já significasse sua transformação. 
(FREIRE, 2007b, p. 172). 

 

A conscientização, salienta ainda no mesmo texto, é um fenômeno 

humano e sua origem está no que o pensador católico Teilhard de Chardin 

denominou de “hominização”,  momento esse remoto em que os seres 

humanos se fazem capazes de desvelar a realidade, atuarem sobre ela e se 

saberem sujeitos do conhecimento10.  

Conscientização é definida como uma exigência humana, um 

aprofundamento da tomada de consciência, um caminho para que a 

curiosidade epistemológica se faça presente e que se dá em seres humanos 

concretos, situados e que agem em estruturas sociais, junto a outros seres 

humanos, o que significa dizer que todo processo de conscientização é sempre 

processo de inter-conscientização. 

Da conscientização surge a inserção ativa do sujeito em sua realidade, 

diferente da emersão ou simples adaptação à situacionalidade encontrada. 

Essa inserção representa uma opção, um compromisso assumido não só para 

ter um pensamento crítico sobre essa mesma realidade, mas a decisão de agir. 

Eis aí a íntima articulação da conscientização com a práxis. 

“Quanto mais conscientização, mais se des-vela a realidade, mais se 

penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos 

para analisá-lo”(FREIRE, 2006b, p.30)  assevera Freire. Se a conscientização é 

                                                 
10 É também o próprio Freire quem afirma, em entrevista a Ricardo Kotscho, no livro Essa Escola 
Chamada Vida, em parceria com Frei Betto, que em Educação como Prática da Liberdade ele não 
estabeleceu ligação entre educação e politicidade , ficando suas observações mais no campo psicológico. 
Na mesma obra com o frade dominicano assegura que mais adiante, no Chile falaria do aspecto político 
na educação, mas quando assume o exílio na Europa afirmaria desde então  que  educação é política. O 
conceito ganharia o caráter eminentemente político na sua obra e o projetaria como um educador crítico.   
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passível de melhoria, é porque a consciência possui diferentes níveis de 

compreensão da realidade social,  é histórica e se dá num processo dinâmico 

de superação.  

As denominações que Freire apresenta para designar esses níveis ou 

estados da consciência face à realidade apresentam pequenas variações nas 

principais obras que abordam mais detalhadamente o assunto11. Preferimos 

apresentar o que consta do livro Conscientização: teoria e prática da libertação; 

uma introdução ao pensamento de Paulo Freire, obra destinada 

especificamente ao tema onde são indicados os seguintes níveis: 

� Consciência semi-intransitiva , aquela em que os sujeitos se movem 

na “quase aderência” à realidade, sem dela tomar “distância” para 

objetivá-la, problematizá-la e sobre ela refletir. As condições 

objetivas “dominam” a consciência nesse nível, conformada à 

situacionalidade onde se encontra. Os problemas são vistos a partir 

das condições interiores (auto-conceito de inferioridade natural) ou 

de uma realidade superior (sobrenatural) mas nunca na realidade 

objetiva e concreta.  Mais ainda, a consciência nesse estágio só 

percebe o que está na órbita da sua chamada experiência vital. 

Predomina aqui o caráter mágico do pensamento, alimentado pelas 

estruturas fechadas e  pela  imposição da “cultura do silêncio”;  

� Consciência transitivo-ingênua, também uma consciência dominada 

onde prevalece  a aceitação da realidade tal como está. Apesar de 

uma certa inquietação diante dos fatos, a consciência busca 

justificativas  numa espécie de “manobra” para aceitar o ilusório 

como real, não atingindo ainda uma percepção estrutural dos 

problemas da realidade. Ocorre, no entanto, uma ampliação na base 

da percepção para além da órbita da experiência vital, que deve 

também ser aprofundada para alcançar sua superação; 

                                                 
11 Assim, por exemplo ,nas obras: Educação como Prática da Liberdade (1967), Pedagogia do Oprimido 
(1970), Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos (1975) Educação e Mudança (1979), 
Conscientização : teoria e prática da libertação; uma introdução ao pensamento de Paulo Freire (1980)  
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� Consciência crítica, aquela que supera as visões ingênuas da 

realidade bem como a conformação aos fatos, atingindo, pela 

reflexão, a criticidade  da qual resulta um aprofundamento da tomada 

de consciência e a  inserção social do sujeito no processo de 

transformação. A consciência ingênua só se supera para atingir a 

consciência crítica quando adota de fato a postura epistemológica, 

ou seja, quando procura o conhecimento e sua exatidão possível. 

Esse conhecimento, quando crítico, lhe fornece a condição de 

inserção e transformação social. Tal nível só pode ser atingido 

através da educação como instrumento de libertação, uma educação 

verdadeiramente gnosiológica. 

A partir do exposto identificamos a relação entre níveis de 

conscientização e níveis de conhecimento diferentes.  Perguntamos agora: 

 

– HÁ, PARA FREIRE,  NÍVEIS DIFERENTES DE CONHECIMENTO? 

 

Quanto mais alguém, por meio da ação e da 
reflexão, se aproxima da “razão”, do “logos” 
da realidade objetiva e desafiadora, tanto 
mais, introduzindo-se nela, alcançará o seu 
desvelamento. (FREIRE, 2002b, p. 33). 

 

Partindo da visão de conhecimento como resultado da abertura da 

consciência ao mundo, Freire situa o ato de conhecer como um ato vital, um 

fenômeno humano, fundado na consciência  curiosa e capaz de ad-mirar,  que 

se dá no mundo histórico-cultural de suas vivências e  que precisa ser 

compreendido  criticamente para oportunizar a ação transformadora dos 

homens, nesse processo permanente do devir que é a existência humana. 

Freire considera que o ato de conhecer envolve o movimento dialético 

que se dá na práxis: ação e reflexão sobre a realidade, em permanente 

continuidade, pois é antes um processo social do que um resultado acabado, 

concluído. 
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Como presenças no mundo, os seres humanos são corpos 
conscientes que o transformam, agindo e pensando, o que os 
permite conhecer ao nível reflexivo. Precisamente por causa 
disto podemos tomar nossa própria presença no mundo como 
objeto de nossa análise crítica. Daí que, voltando-nos sobre as 
experiências anteriores, possamos conhecer o conhecimento 
que nelas tivemos. (FREIRE, 2007b, p. 103). 

 

Conhecer é tarefa de sujeitos, é diferente de simplesmente captar  o 

objeto. É percebê-lo, desvelá-lo em suas propriedades, relações e razão de 

ser. 

É ainda um ato exigente, difícil, mas igualmente prazeroso, afirma Freire. 

(2008). Requer do sujeito o estudo, o exercício da pergunta e o ir mais além, 

pois não conhece verdadeiramente o que recebe passivamente o 

conhecimento que lhe é imposto ou o que se satisfaz com o que a prática 

“ensinou” (1982). Sendo um ato criador, não pode ser “doado”. Conhecer 

também não é adivinhar embora algumas vezes possa ter a ver com a intuição 

que é própria do corpo consciente ou consciência, nem tampouco é 

memorização mecânica das descrições ou narrações. 

Por ser busca, o ato de conhecer naturalmente tem o erro como um 

momento do seu próprio processo, mas igualmente tem a “re-admiração” que 

possibilita não só uma visão crítica do produto como do próprio processo de 

conhecimento. 

Podemos sintetizar alguns requisitos necessários ao sujeito para o ato 

do conhecimento, conforme o pensamento freireano : 

� Presença curiosa em face do mundo; 

� Postura impaciente, inquieta, indócil e atitude de busca, de 

investigação diante dos objetos cognoscíveis que a realidade 

apresenta, buscando sua razão de ser, superando a relação apenas 

“sensível” com esses mesmos objetos, “ad-mirando-os”; 

� Reflexão crítica sobre o próprio ato de conhecer identificando seu 

percurso e condicionamentos históricos, abrindo a possibilidade de 

um novo conhecimento; 
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� Ação transformadora sobre a realidade, através da invenção e da re-

invenção da existência humana. 

 

É evidente que para Freire nem todos os seres humanos apresentam 

nos processos de relações com o mundo, enquanto consciências intencionadas 

tais requisitos. Por isso, situa três níveis de conhecimento, a saber : doxa, 

magia e logos. 

No livro Ação Cultural pela Liberdade e outros escritos, Freire relembra a 

idéia de Platão sobre doxa, a mera opinião, diferente da episteme, ou seja, o 

conhecimento verdadeiro, criticando-a pelo fato do filósofo grego situar a 

necessidade de superar esse nível primeiro do conhecimento pela “lembrança” 

do “logos esquecido”. Sua posição é a de que esse nível inicial de 

“sensibilidade” diante dos objetos só pode ser superada na práxis, isto é, na 

ação-reflexão humana e jamais  por uma atitude simplesmente intelectualista. 

Mas é  especialmente na obra Extensão ou Comunicação? onde Freire aborda 

a questão dos níveis de conhecimento.  

A doxa corresponde a um primeiro nível de conhecimento onde a 

consciência percebe, capta os objetos da realidade, mas não busca desvelá-los 

em suas verdadeiras inter-relações e, por essa razão, permanece na 

superficialidade, não “olha” por dentro dos fatos, não aplica um rigor capaz de 

afugentar um pensamento ingênuo, “desarmado”, pré-científico em torno das 

coisas. 

Também nesse aspecto Freire considera a necessidade ontológica de 

superação da doxa pelo logos, o único nível de conhecimento onde o sujeito 

atinge o ontos, a essência das coisas.  

Há ainda uma outra forma ingênua de captação da realidade a que 

Freire denominou de “magia”. Nesse nível também ocorre uma percepção da 

realidade, mas sem atingir a “ad-miração”, ou seja, o necessário 

distanciamento para a objetivação dos objetos  na busca de seu verdadeiro 

conhecimento. No nível da magia a busca das explicações se dá no campo do 
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sobrenatural, do mistério, tanto no que se refere ao mundo natural como no 

mundo humano ou histórico-social.  

Esse nível de conhecimento, “não e ilógico nem é pré-lógico. Tem sua 

estrutura lógica [...]” (FREIRE, 2002b, p.31) e está ligado a uma linguagem, 

uma estrutura e modos de agir próprios. Ainda quando alguns outros elementos 

culturais penetrem em uma dada comunidade onde prevaleça esse nível de 

conhecimento, ocorrerá o que nosso autor em questão chama de “banho 

purificador” para serem aceitos e incorporados. 

A dificuldade, repetimos, está no não alcance da atitude de “ad-miração”, 

no fato do sujeito estar mais “aderido” à realidade do que “ad-mirado” perante 

ela, como afirmamos anteriormente. 

Finalmente, o conhecimento ao nível do logos é aquele que, como 

resultado da superação da doxa  e da magia, atinge a condição de penetrar a 

essência das coisas, a cognoscibilidade dos objetos, de ver “desde de dentro” 

da realidade para, desvelando-a, nela atuar de modo transformador. A isso 

Freire chama de logos ou o verdadeiro saber, conhecimento,  “o saber cabal 

das coisas” (FREIRE, 2002b, p. 47),  o pensar certo, o que integra consciência 

e ação transformadora, relação essa gerada na práxis que se dá na existência 

humana no mundo. Como alcançar o logos, ou: 

 

– COMO SE DÁ O APERFEIÇOAMENTO DO CONHECIMENTO? 

 

O conhecimento se constitui nas relações 
homem-mundo, relações de transformação, e 
se aperfeiçoa na problematização crítica 
destas relações. (FREIRE, 2002b, p. 36). 

 

Qual o caminho a percorrer para se alcançar a superação da doxa pelo 

logos? Como a percepção, a curiosidade e o pensamento poderão atingir 

níveis mais elevados de compreensão e criticidade?  Como a própria 

consciência poderá se aprofundar? Freire responderá  na problematização das 

relações homem-mundo e dos homens entre si. ”[...] em seu processo, a 

problematização é a reflexão que alguém exerce sobre um conteúdo, fruto de 
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um ato, ou sobre o próprio ato, para agir melhor, com os demais, na realidade”, 

afirma Freire. (FREIRE, 2002b, p. 82-83). 

É na problematização que pode acontecer a mudança da percepção, a 

superação da ingenuidade, da postura desarmada, espontânea face aos 

conteúdos existenciais. Para que aconteça a problematização, esclarece, 

torna-se indispensável ao sujeito cognoscitivo “apropriar-se” do contexto para 

nele inserir-se de modo ativo, transformador, superando a “aderência” à 

realidade. Essa apropriação requer que o sujeito avalie todos os aspectos do 

objeto problematizado, buscando sua razão de ser, analisando suas partes 

constitutivas, avaliando-o criticamente. 

Na problematização que se dá na interação dos sujeitos em busca de 

aprofundamento das situações, vai se desenhando uma compreensão a partir 

do surgimento de caminhos novos, desconhecidos até então, num ato dinâmico 

e dialético de ampliação e dos conteúdos e de apropriação dos mesmos com 

maior exatidão, criticidade e possibilidade/capacidade de intervir.    

Esses conteúdos se dão nas situações concretas da realidade 

existencial (problemas, desafios, necessidades de respostas para saciar a 

curiosidade, por exemplo), ou em torno de conteúdos denominados intelectuais 

(que constituem campos teóricos), mas sempre referidos ao concreto, ao 

existente, ao mundo que está sendo. 

Um alerta importante é apresentado pelo autor na mesma obra: a 

problematização não se trata, de um “entretenimento intelectualista, alienado e 

alienante” ou uma espécie de “fuga” da realidade existencial, uma 

contemplação teórica descomprometida. Pelo contrário, afirma, “a 

problematização é a tal ponto dialética, que seria impossível alguém 

estabelecê-la sem comprometer-se com seu processo.” (FREIRE, 2002b, p. 

82). Rejeitar esse compromisso é ser pessimista em relação aos homens e à 

própria vida, à possibilidade humana de romper com o fatalismo. 

Na obra Pedagogia da Indignação, Freire utiliza a expressão 

“desproblematização” para designar a aceitação da “determinação” do amanhã, 

o que reduziria a ação humana ao mero “adequar-se” à realidade e seu futuro. 
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A adaptação do homem à realidade existencial em que se situa e age, é 

apenas um primeiro momento da “apropriação” do contexto (para problematizá-

lo) e não um momento único, uma forma fechada de estar no mundo, que o 

conduza à inexorabilidade do amanhã.  A “desproblematização” retira do 

homem sua possibilidade de superação da visão determinista pois, impondo a 

inexorabilidade e não sua problematização,  apresenta a vida e a história como 

inevitáveis e inacessíveis à intervenção humana, uma espécie de barreira à 

criação do novo. 

Esses caminhos novos de análise e aperfeiçoamento do conhecimento 

pela problematização  apresentam-se como resultantes do processo de 

comunicação, de dialogicidade. O processo de comunicação, evidencia Freire, 

reclama “a compreensão dos signos significantes por parte dos sujeitos  

interlocutores problematizados” (FREIRE, 2002b, p. 82), a fim de que seja 

possível  o ato cognoscente 

Na problematização, destaquemos, não há espaço para a imposição de 

visões particulares dos que se consideram “donos” do saber e tampouco para 

os processos de dominação. “A problematização dialógica supera o velho 

magister dixit, em que pretendem esconder-se os que se julgam ‘proprietários’ , 

‘administradores’ ou ‘portadores’ do saber.” (FREIRE, 2002b, p.55). No outro 

capítulo desta III Parte enfocaremos o que Freire denominou de Pedagogia da 

Problematização. 

Em síntese, a verdadeira problematização, aquela que produz o saber 

crítico e a consciência crítica só se dá no diálogo, pois que estes se implicam 

mutuamente considerando que “a relação dialógica é o selo do ato cognitivo 

[...]”.(FREIRE, 2007b,p. 169).  

Freire considera a problematização como algo inerente ao exercício 

cognitivo do homem, corpo consciente e em comunicação com outros corpos 

conscientes. Da mesma maneira, o diálogo, condição para que ocorra a real 

problematização, é também uma exigência da existência humana, “[…] é o 

encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos, 
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endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado [...]” (FREIRE, 

2005a, p.91).  Daí, podemos inquirir: 

 

– QUAL A IMPORTÂNCIA E FUNÇÃO DA DIALOGICIDADE NO ATO 
COGNOSCENTE? 

Dialogar não é um perguntar a esmo – um 
perguntar por perguntar, um responder 
por responder, um contentar-se por tocar 
a periferia, apenas, do objeto de nossa 
curiosidade, ou um quefazer sem 
programa. (FREIRE, 2007b, p. 169). 

 

A pedagogia de Freire é muitas vezes denominada de Pedagogia do 

Diálogo, pois a dialogicidade é um conceito central de sua obra12.  A 

possibilidade do diálogo existe em razão da inconclusão do ser e a consciência 

dessa inconclusão, o que permite a abertura ao mundo e ao outro.  Sendo o 

diálogo um encontro entre os homens que buscam compreender, expressar e 

transformar a realidade existencial em que vivem, ele é uma necessidade 

existencial e o caminho para que esses mesmos homens se entendam quanto 

aos significados que atribuem ao mundo, ou seja, é simultaneamente um ato 

cognoscitivo e sócio-comunicativo.  

Essas afirmativas foram se tecendo nas vivências que seu próprio autor 

teve em múltiplos cenários e com diferentes sujeitos : adultos trabalhadores 

urbanos, mães, camponeses no Nordeste brasileiro, no Chile, na Nicarágua,em 

diversos países do continente africano. Nessas vivências Paulo Freire 

necessitou ampliar as próprias capacidades dialógicas, já demonstradas desde 

seus tempos de jovem professor em Recife. 

No entanto, Freire alerta que nem todo diálogo é a marca do verdadeiro 

conhecimento. Na obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos , 

                                                 
12 O tema é tratado destacadamente nas obras Extensão ou Comunicação?, Pedagogia do Oprimido, 
Educação e Mudança, Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, Pedagogia da Esperança, 
bem como nos livros diálogos Por uma Pedagogia da Pergunta, em parceria com o filósofo chileno 
Antonio Faundez, publicado em 1985 e Medo e Ousadia, de 1987 com Ira Shor, educador norte-
americano e a obra Conscientização- Teoria e Prática da Libertação: uma introdução ao pensamento 
de Paulo Freire, pela editora Centauro.  (Existem informações divergentes quanto à primeira edição 
desse livro) 
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afirma que o diálogo socrático, por exemplo, é um intelectualismo que nega a 

dinâmica do conhecimento por considerar que a verdade já se encontrava no 

mundo das idéias, devendo ser “recordada” através do exercício dialógico. 

Para nosso autor o conhecimento constitui-se na temporalidade e na práxis, 

num movimento dialético e histórico. 

Na mesma obra supracitada ainda afirma que há resistências ao diálogo, 

essa necessidade existencial. Ilustra essa afirmativa com a atitude de inúmeros 

grupos de oprimidos, explorados, em situações de alfabetização de adultos, por 

exemplo, que temem dialogar sobre sua própria condição quer seja por fuga, 

alienação, medo ou resultado dos desumanos processos de opressão e 

repressão. 

Continua Freire a nos alertar sobre o que não é diálogo: perguntar por 

perguntar; responder por responder; “tocar” superficialmente os assuntos, sem 

aprofundamento ou criticidade; trocar idéias ao estilo “consumo”; “depositar” 

idéias em outro sujeito; discutir de modo hostil objetivando a imposição de 

verdades pessoais;manipular; invadir ; sloganizar;  bater papo tipo “jogar 

conversa fora”; conversar “burocraticamente” ou para evitar o isolamento. Não 

há espaço para diálogo, continua, quando as relações estruturais são rígidas 

ou verticais, quando há processos de exploração ou dominação entre seres 

humanos; quando prevalece o mito da ”ignorância” do outro ou quando não há 

um interesse entre sujeitos em busca de compreensão crítica de uma certa 

realidade ou aspecto dessa realidade.  

Discutindo o que chamou de teoria antidialógica, na obra Pedagogia do 

Oprimido, Paulo destaca como suas características: a necessidade de 

conquistar  o outro, de dominá-lo; dividir os oprimidos ou excluídos de modo a 

enfraquecê-los em sua provável luta; a manipulação sobre as possíveis formas 

de organização das massas oprimidas e a invasão cultural, ou seja, a 

imposição das visões de mundo de grupos dominantes sobre as camadas 

populares de modo a instalar a “cultura do silêncio”, a hospedagem, pelo 

oprimido, da ideologia do opressor, além da inibição da criatividade e da 

criticidade. Em contrapartida, Freire situa como características de uma teoria 

dialógica: a colaboração ao invés da competição que promove a divisão; a 



111 

 

 

união; a organização e a síntese cultural, isto é, a efetiva participação dos 

sujeitos na realidade existencial, no desenvolvimento de sua humanização.  

Por outro lado, salienta Freire, dialogar não significa concordar sempre e 

totalmente com o outro, pois é mais que tudo uma atitude de abertura ao outro, 

ao pensamento diferente, fundamental para a construção da  curiosidade 

epistemológica que nos conduz ao verdadeiro conhecimento. Não há diálogo 

quando predomina um pensamento individual ou de grupo sobre outros 

indivíduos ou grupos, sem a devida escuta do pensamento do outro, sem que 

se analise, discuta, avalie as diferentes posições, pois dialogar exige 

disponibilidade para tal, desejo, vontade. 

Em Pedagogia do Oprimido, Freire analisa as condições necessárias 

para que se dê o verdadeiro diálogo. O fundamento do diálogo está, segundo o 

autor, no amor pelo mundo e pelos outros, o amor entendido como 

sentimento de fraternidade, de cuidado, de identidade, de saber-se com o 

outro, numa relação de humanização. Em seguida, aponta a humildade 

compreendida como a capacidade para aprender e agir com o outro  e não 

contra o outro, não sendo soberbo ou pedante diante do outro ou considerar 

que o outro é sempre o “ignorante”. Ainda implica na abertura para ouvir o 

outro e saber que ele pode nos ensinar sempre algo. Indica ainda a fé como 

condição sine qua non para o diálogo, pois ela se refere à certeza quanto ao 

poder humano de fazer e re-fazer, de criar e re-criar, de inventar  e re-inventar 

a experiência humana no processo de SER MAIS, de  humanizar-se. Essa fé 

liga-se diretamente à esperança, onde se situa  a raiz da inconclusão humana 

e a conseqüente busca em comunhão do SER MAIS. Finalmente, Freire 

considera que o diálogo autêntico só pode ser atingido pelo compromisso dos 

sujeitos com o pensamento crítico.   

Na obra À Sombra desta Mangueira, publicada postumamente em 2006, 

Freire retomou o tema e caracteriza a atitude dialógica como curiosa e 

respeitosa, que “supõe maturidade, aventura do espírito, segurança ao 

perguntar, seriedade na resposta”. (FREIRE, 2006a, p. 80).   
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O diálogo é, pois, o exercício pleno da capacidade comunicativa e 

interativa da criatura humana. Como vemos, o diálogo invade toda nossa vida e 

existência, onde quer que estejamos em processos de interação social: em  

experiências familiares e de grupos sociais; em espaços escolares formais e 

informais, em movimentos sociais,etc.  

Concordando com Jaspers, conforme afirmativa constante da obra 

Educação e Mudança, Freire (1979, p.68) situa o diálogo como uma relação 

eu-tu, uma relação comunicativa. Aprofundando o diálogo com os textos 

freireanos completamos: uma relação cognitivo-comunicativa uma vez que 

encontramos na obra Extensão ou Comunicação? o autor afirmando que há 

uma dupla função do pensamento: a cognoscitiva e a comunicativa. Dialogando 

com Ira Shor em Medo e Ousadia- o cotidiano do professor, afirmou que 

“conhecer é um evento social, ainda que com dimensões individuais”,(FREIRE 

& SHOR, 2006, p.65). Tal fato implica na presença de sujeitos cognoscentes 

em processos interativos e comunicativos. Ressaltamos que na obra 

Professora Sim, Tia Não, define o diálogo como pertencente à natureza do ser 

humano, enquanto ser comunicativo. E na obra-síntese Pedagogia da 

Autonomia encontramos claramente essa idéia quando afirma que “não há 

inteligibilidade que não seja comunicação.” (FREIRE, 2007c, p.17). 

É na obra À Sombra dessa Mangueira que encontramos a melhor 

síntese da relação diálogo, comunicação e conhecimento: “a relação dialógica 

– comunicação e a intercomunicação entre sujeitos, refratários à 

burocratização de sua mente, abertos à possibilidade de conhecer e de mais 

conhecer – é indispensável ao conhecimento” (FREIRE,2006a, p. 80). 

A experiência dialógica, enfim, mais que uma experiência cognitivo-

comunicativa, é aquela capaz de possibilitar uma melhoria na qualidade da 

percepção do homem em relação a si mesmo e ao mundo, fornecendo as 

condições  para uma intervenção no processo histórico, inventando e re-

inventando seu modo de ser, de viver e de se organizar em grupos e 

sociedades biófilas, ou seja, democráticas (democracia como forma de vida e 

não só como forma de governo!), onde sejam asseguradas as conquistas do 

SER MAIS. É a visão do caráter formativo do diálogo. É a crença freireana na 
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capacidade humana de criar o novo, o futuro, o inédito viável, a transformação 

do mundo. 

 

– QUAIS, PARA FREIRE, OS SENTIDOS DE “TRANSFORMAR O MUNDO”? 

 

O destino do homem deve ser criar e 
transformar o mundo, sendo o sujeito de 
sua ação. (FREIRE, 1979, p. 38). 

 

Para Freire, o conhecimento “fecha” (provisoriamente) o seu ciclo 

quando, voltando-se sobre a realidade humana, transforma-a, no atendimento 

às necessidades do SER MAIS, da humanização. Ou seja, conhecer não é 

dispor de um acervo de informações ou ser capaz de discorrer ou narrar sobre 

objetos da realidade de modo a apenas exibir erudição e intelectualismo. 

“Conhecer e transformar a realidade são exigências recíprocas”, afirmou Freire 

(2007b, p. 75). Só a consciência crítica permite a homens e mulheres se 

tornaram seres de práxis, isto é, capazes de atuar, de transformar a realidade. 

Só a consciência crítica favorece a inserção crítica, que é ação transformadora. 

E não é possível, para Paulo Freire, inserir-se criticamente sem compromisso, 

apenas através de um conhecimento imaginário de uma realidade também 

imaginária, o que seria simples subjetivismo. 

Merece destaque, neste momento, o que Freire entendia por 

“transformar” a realidade: “transformar o mundo é humanizá-lo’” (2007b, p. 

60) e isso significa “impregná-lo de sua presença [homens e mulheres] criadora 

deixando nele as marcas de seu trabalho.” (2007b, p.55) O conceito freireano 

de trabalho implica na ação criadora e transformadora do homem sobre o 

mundo e da qual resultam o mundo da cultura e da história. Essa presença 

jamais é neutra, sempre está “molhada” de escolhas e decisões, de lutas e 

sonhos. 

Estando no mundo com o mundo e com os outros, os seres humanos 

foram se tornando historicamente criadores de cultura e o caráter dinâmico da 

cultura faculta ao homem, agir no sentido de modificá-la. Interferir, recriar a 

realidade é também uma necessidade humana, pois o verdadeiro 
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conhecimento é aquele em que o sujeito cognoscente, pelo processo mesmo 

de pensar correto (curiosidade crítica, “ad-miração”, logos), compromete-se 

com a transformação da realidade humana em que vive, na busca do SER 

MAIS. Transformando a realidade em favor de todos, os sujeitos humanizam-se 

e proporcionam as condições de humanização de todos. 

Se ao invés de transformar (humanizar) os sujeitos restringem sua 

capacidade humana de aprender à mera adaptação à realidade, tornam-se 

seres “acomodados”, que abdicam da possibilidade de interferir para mudar 

essa realidade. E tudo aquilo que se converte em manipulação dos homens e 

mulheres para a adaptação significa impor uma visão de mundo estática, 

fechada, acabada, retirando desses seres humanos o direito de transformar o 

mundo. A adaptação é um primeiro momento de estar no mundo e sobre ela 

devemos pensar criticamente e dela nos servir para planejar, programar, 

organizar a transformação que não se dá magicamente, mas através da 

inserção crítica dos sujeitos, como já afirmado acima. 

Finalmente, Freire considera que o verdadeiro ato transformador da 

realidade é um ato de compromisso  e só pode comprometer-se aquele que 

atingiu a consciência crítica (1979,p.17) Assim, constituem o ato transformador: 

a consciência ou conscientização crítica  do sujeito sobre a realidade e sua 

ação sobre a mesma no processo de humanização. Construindo e re-

construindo, inventando e re-inventando, criando e recriando, o sujeito 

cognoscente é o protagonista do que Paulo chama de ciclo gnosiológico. 

 

 

– O QUE É CICLO GNOSIOLÓGICO NO PENSAMENTO FREIREANO?  

 

[...] o ciclo gnosiológico não termina na 
etapa da aquisição do conhecimento 
existente, pois se prolonga até a fase da 
criação do novo conhecimento... 
(FREIRE, 2007b, p. 117). 
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“[...] O nosso conhecimento do mundo tem historicidade”, afirma Freire 

(2007c, p.14), o que significa dizer: é cumulativo e prospectivo, 

simultaneamente. É o conhecimento que já existe e o conhecimento que se 

anuncia enquanto algo novo, criado, produzido que constituem o que nosso 

autor chama de ciclo gnosiológico ou ciclo do ato do conhecimento. 

 No final do livro Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, 13 

Freire explicita seu entendimento sobre o sentido da expressão ciclo 

gnosiológico e sua relação com o já abordado selo do ato cognoscitivo, o 

diálogo. O ciclo gnosiológico é visto a partir da totalidade de duas fases ou 

momentos indissociáveis que se implicam dialeticamente: a fase de aquisição 

de um conhecimento já existente e a fase da produção ou descoberta de um 

novo conhecimento. Em ambas as fases, salienta, é indispensável uma postura 

curiosa e crítica dos sujeitos em torno do objeto do conhecimento, garantindo a 

dinamicidade do processo em sua temporalidade histórica, possibilidade de 

superação/aperfeiçoamento do que se tornou “conhecido” e uma maior 

exatidão dos “achados”. 

“O objeto do conhecimento não é o termo do conhecimento dos sujeitos 

cognoscentes, mas a sua mediação” (2007b, p. 71), mediação essa que 

oportuniza o verdadeiro ato de conhecer, ou seja, o ato criador e recriador, 

considerando que os objetos não se esgotam bem como é inesgotável a busca 

pela consciência por esses mesmos objetos. 

No livro-diálogo com Ira Shor, Medo e Ousadia – o cotidiano do 

professor, Paulo Freire retoma a preocupação com a clareza em torno do 

conceito de Ciclo Gnosiológico, sobretudo quanto à sua  aplicação no campo 

pedagógico. Ressaltando mais uma vez que o Ciclo compõe-se de dois 

momentos indissociáveis e indicotomizáveis – o de produção de um 

conhecimento e o de apropriação do conhecimento produzido -, salienta que 

são necessárias certas qualidades ou virtudes do sujeito cognoscente 

(nomenclatura freireana) em ambas as fases ou momentos, tais como:  

reflexão crítica, curiosidade, inquietação, incerteza, ação.  

                                                 
13 Edição  de 1974 
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Essas afirmativas se apresentam como uma ênfase na necessidade de 

não isolar esses momentos, pois a pior conseqüência disso seria o não alcance 

de um pensamento crítico pela predominância da “transferência de 

conhecimento”, julgando-se que o ciclo terminaria na mera aquisição do 

conhecimento existente. (2008, p.53) Ainda salienta, na obra acima 

mencionada que a visão dicotomizada desses momentos oportuniza à escola  

converter-se em “espaço de venda do conhecimento” (FREIRE & SHOR,2006, 

p. 19), o que só fortalece a ideologia capitalista e os mecanismos de exclusão 

escolar e social das camadas populares, objeto da denúncia constante de 

Freire. 

Quando a postura curiosa e crítica é negada aos sujeitos, o ato de 

conhecer reduz-se à transmissão do conhecimento já conhecido, sem 

criticidade, rompendo  o ciclo gnosiológico, único capaz de garantir o 

movimento dialético e dinâmico do verdadeiro conhecimento. 

No que se refere à educação enquanto situação gnosiológica, Freire 

denomina esse movimento de ciclo de ensinar e aprender, que será 

abordado no próximo capítulo.  
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Mapa Conceitual 3: O ciclo do conhecimento. Elaborado pela autora. 

Observemos no mapa acima a síntese integradora dos conceitos 

identificados ao longo do capitulo. Acrescentamos, ao mapa anterior14 o 

destaque ATO TRANSFORMADOR, pois este, para Freire, é o ápice do 

processo de conhecimento. Conhecendo mais pela problematização que se 

alcança pela criticidade, os homens, em sua dialogicidade e  capacidade de 

ação tornam-se capazes de promover o ato transformador. Todo processo que 

inibe esse ciclo é, pois, um ato de cerceamento,  de redução da capacidade 

humana de SER MAIS. 

                                                 
14 Ver o Mapa 2  na p. 78.  
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CCAAPPIITTUULLOO  66  

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  CCOOMMOO  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  GGNNOOSSIIOOLLÓÓGGIICCAA  

[...] a  educação envolve sempre uma certa teoria do 
conhecimento posta em prática. (FREIRE, 2007b, p. 155).  

 

A epígrafe acima tem presença sempre garantida nos escritos de 

diversos autores que fazem sua incursão na temática do conhecimento em 

Paulo Freire. Importa, no entanto, clarificar a compreensão do autor sobre dois 

pontos principais da afirmativa bem como suas interrelações: educação e 

conhecimento. Esse último ponto – o conhecimento - foi nosso objeto no 

primeiro capítulo da parte III, Os Horizontes. Estudemos, neste  capítulo, o 

primeiro ponto,  a educação e a compreensão freireana sobre educação como 

situação gnosiológica. 

Para melhor dialogarmos com Freire nessa questão, partimos de uma 

afirmativa do próprio autor:  

 

Não se pode encarar a educação a não ser como um quefazer 
humano. Quefazer, portanto, que ocorre no tempo e no espaço, 
entre os homens uns com os outros. Disso resulta que a 
consideração acerca da educação como um fenômeno humano 
nos envia a uma análise, ainda que sumária, do homem.”  
(FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, 1997, 
p. 9). 

 

A proposta sócio-pedagógica de Freire não resulta de uma reflexão 

crítica pontual sobre o papel da educação numa sociedade excludente, 

desumana  e opressiva em que viveu. Sua proposta vai mais além, pois se 

situa a partir de uma análise da natureza humana, da sociedade humana 

construída enquanto processo histórico, do conhecimento enquanto conteúdo 

cultural fundamental ao processo de libertação e da educação enquanto 

instrumento ou recurso necessário e importante para a vida social e para a 

humanização. 
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– QUAL A VISÃO DE FREIRE SOBRE A NATUREZA HUMANA? QUEM É 
O HOMEM? 

 

O homem é um corpo consciente. (FREIRE, 2002b, p. 51). 

 

O ponto de partida da proposta freireana de educação está na sua visão 

de natureza humana. Dela decorre a construção de um pensamento otimista 

em relação às possibilidades humanas, distante das visões apriorísticas e 

deterministas sobre o homem. 

Ainda que vinculado ao pensamento católico progressista, Freire 

considera que homens e mulheres, tanto individual quanto coletivamente, se 

fazem na experiência humana que é histórica, cultural, política, inter-

comunicativa, ética, pedagógica, epistemológica15. É nessa experiência que 

ocorrem as relações corpo consciente ou consciência e mundo, subjetividade e 

objetividade, relações cujas conseqüências tornam homens e mulheres seres 

de compreensão, de conhecimento, de comunicação e de ação, na 

temporalidade da existência humana. A razão de ser dessas relações bem 

como a possibilidade de ocorrência do processo educativo se devem à 

condição do ser humano como ser inacabado (imperfeito), incompleto (que 

precisa dos outros) e, especialmente, inconcluso, ou seja, em processo de 

transformação.  

As condições de inacabamento, incompletude e inconclusão, aliadas à 

consciência disso por parte do sujeito, a abertura da consciência intencionada 

aos objetos cognoscíveis num permanente movimento de busca e o fato de ser 

“programado para aprender” 16, constituem as bases do processo educativo 

na pedagogia freireana.  

Esse processo ainda tem como fatores constitutivos, presentes na 

natureza humana: a postura curiosa e de ad-miração, a possibilidade de 

                                                 
15  Como já assinalamos anteriormente nesta Parte III, cap. 5, p. 69 
16 Ver nota  nº 8, p. 73 



120 

 

 

superação das percepções ingênuas pelas percepções críticas, a necessidade 

de comunicação e expressão, o desejo e a capacidade de compreender, criar e 

intervir na realidade existencial. 

Dialetizam-se, assim, as condições próprias que a Natureza dotou os 

homens (inconclusão, abertura ao mundo e aos outros, curiosidade, 

necessidade e possibilidade de expressão e comunicação, vocação ontológica 

para o SER MAIS, capacidade de mover-se intencionalmente no mundo para 

nele intervir) e as experiências sociais, culturais, que se dão nas realidades 

concretas, existenciais. Eis a original concepção de Paulo Freire onde 

essência (condições próprias ou inatas que a Natureza dotou aos homens) e 

existência (sócio-histórica) se dialetizam no sentido mais original da 

expressão dialética, ou seja, confrontam-se, articulam-se, relacionam-se numa 

interdependência, dialogam no dinamismo de “estar sendo, do movimento.   

É nesse horizonte temporal que a criatura humana encontra-se consigo 

mesma (como corpo consciente), com a Natureza e com os outros corpos 

conscientes, num presente que, metaforicamente falando, flui, corre como um 

“rio”, margeado de um lado pela herança do passado e, de outro, pela 

possibilidade de construção do futuro, do novo, num processo dinâmico e 

incessante protagonizado pela inconclusão do ser e pela busca pelo homem do 

SER MAIS, de novos sentidos, de novas realizações.  

Freire justifica a vocação ontológica de SER MAIS pelo anseio de 

liberdade que caracteriza os homens, ainda que estejam em situações de 

opressão e exclusão. Da sua compreensão sobre a natureza humana Freire 

passa a situar o que denomina de existência humana, conceito que pressupõe, 

em síntese, a consciência pelo homem de sua natureza inconclusa e a busca 

do SER MAIS, através da compreensão e transformação da realidade, em 

múltiplas formas de relação e ação.  

 

– O QUE SIGNIFICA SER MAIS? 

Tenho insistido, ao longo de minha prática educativa, que 
jamais se ressentiu de uma reflexão filosófica, em que 
seres finitos, inacabados, homens e mulheres vimos 
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sendo seres vocacionados para ser mais. (FREIRE, 2003 
p. 192). 

 

O que compreende a expressão SER MAIS, tão presente na obra 

freireana?  Na obra Pedagogia da Autonomia, Freire define a vocação para o 

SER MAIS como “expressão da natureza humana em processo de estar sendo” 

(2007c, p. 31) 

Nesse processo, o ser humano vive a busca de seu aperfeiçoamento, de 

mais sentidos e conquistas individuais e coletivas, de liberdade, de 

comunicação. O SER MAIS será sempre a prova da capacidade humana de 

superação das condições e conquistas já existentes, em busca de mais 

qualidade, mais humanidade.  

Por conseqüência, não há uma determinação a priori, mas uma vocação 

natural, algo que está inscrito como possibilidade humana de construção num 

processo dialético e dinâmico. Há, porém, outra possibilidade histórica: a de ser 

menos, tanto para aqueles que se desumanizam como para os que são 

“proibidos” de SER MAIS, pela ação desumanizadora através de processos de 

injustiça, abuso de poder, opressão ou exclusão. Por que? Responde o próprio 

Freire, afirmando que “a vocação para o ser mais, enquanto expressão da 

natureza humana, fazendo-se na História, precisa de condições concretas sem 

as quais a vocação se distorce.” (FREIRE, 2007d, p. 15). Nessas condições 

destacam-se, para Freire, ainda na mesma obra, a liberdade, a possibilidade 

de decisão, de escolha e de autonomia, além da participação na vida política, 

na luta por estruturas sociais justas e verdadeiramente democráticas. Freire 

situa a democracia como a “forma de luta ou de busca mais adequada à 

realização humana do ser mais.” (FREIRE, 2003, p. 192). 

É sobretudo pela Educação, afirma nosso autor em estudo,  que se 

realiza a vocação do SER MAIS, a realização humana. 

 

– O QUE É EDUCAÇÃO E QUAL O SEU PAPEL NA REALIZAÇÃO DO SER 
MAIS? 
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[...] A educação é possível para o homem, porque este 
é inacabado e sabe-se inacabado.[...] (FREIRE, 1979, 
p. 28. 

 

Freire define a Educação como um quefazer humano que se dá no 

domínio da cultura e da história (2001, p. 45).  É um direito de todos os homens 

e mulheres, pois é uma necessidade e uma possibilidade inerentes à natureza 

humana; é continuamente refeita pela práxis (2006b, p.95); é comunicação e 

diálogo (1979, p.69); é uma prática desveladora da realidade, sem a qual não 

se pode transformar o mundo (2008, p. 9); tem caráter permanente e é, por 

natureza, diretiva e política.  Vejamos a definição: 

 

A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A 
educação é possível para o homem, porque este homem é 
inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição. A 
educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito 
que é o homem. O homem deve ser sujeito de sua própria 
educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém 
educa ninguém. (FREIRE, 1979, p. 27-28). 

 

Sendo busca, a educação é um processo que se dá na temporalidade 

histórica do homem e na sua situacionalidade, podendo estar a serviço da 

conquista do SER MAIS ou igualmente ser utilizada como instrumento para 

“proibir” homens e mulheres de atingirem essa conquista. 

Se o ser menos é uma possibilidade histórica, então a educação 

também pode converter-se em instrumento de dominação e exclusão, 

destituindo o homem da condição de sujeito de seu processo educativo. Ora, 

as experiências vivenciadas por Freire especialmente nos anos 50 e início dos 

anos 60 e sua capacidade de realizar uma leitura crítica da realidade sócio-

educacional, o fizeram denunciar a precária condição da educação e da 

sociedade brasileira17. Elitista, excludente e bancária, descomprometida com a 

humanização, reduzida à transmissão de certos conhecimentos, 

                                                 
17 Ver no capitulo 3 da Parte I 
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discriminatória, foram algumas das expressões utilizadas por Freire para 

caracterizar, sobretudo, a escola brasileira. Autoritárias, opressoras, 

desumanizadas e de atitudes desumanizadoras, dominadoras, são alguns dos 

termos freireanos relativos às elites nacionais e internacionais. Submissas, 

desarticuladas, ingênuas, exploradas, oprimidas são algumas das palavras 

utilizadas por Freire para mostrar a situação das camadas populares, 

“proibidas” de se assumirem enquanto sujeito de sua própria educação.  

Freire e muitos outros intelectuais de sua época, no entanto, viram 

também naquele momento histórico o surgimento de movimentos populares 

especialmente no campo bem como a organização de vários setores de 

trabalhadores urbanos e da juventude, numa espécie de momento fecundo e 

propiciador de mudanças. O Brasil de então passa a ser visto  como uma 

“sociedade em transição”18 . Freire, como outros intelectuais, se engaja nas 

lutas em prol do que ele denomina em seu livro Educação e Mudança como 

“democratização fundamental”, expressão do sociólogo Mannheim, “que 

implica uma crescente participação do povo em seu processo histórico.” (1979, 

p. 66) 

Desta forma é que as experiências reflexivas e dialógicas que teve no 

SESI, na Universidade do Recife, nos Centros de Cultura Popular  (CCP) e 

com outros pensadores embasaram sua proposta que atrelou, para sempre, o 

pedagógico e o político, objetivando a construção de uma verdadeira 

democracia tal como buscamos explicitar no mapa abaixo: 

 

                                                 
18 “Sociedade em transição”  é um conceito que Freire apresenta em Educação e Mudança, 1979, p. 33-
34. Diz respeito a um certo desequilíbrio numa sociedade quando os valores não mais atendem aos seus 
anseios. 



124 

 

 

 

Mapa Conceitual 4: Democratização da sociedade. Elaborado pela autora. 

A leitura do Mapa acima permite compreender melhor que para Freire, a 

democratização da sociedade só seria possível pela democratização da cultura 
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nos espaços educacionais e escolares, onde o povo poderia ter acesso ao 

conhecimento sistematizado. Este acesso oportunizaria às camadas populares 

condições para alcançar uma aproximação critica da realidade, condição para 

uma participação e transformação social. Ressaltamos que para Paulo Freire 

só a democracia possibilita ao homem atingir o SER MAIS. 

Apresenta-se, assim – por aquela interação entre o político e o 

pedagógico –, a exigência de uma educação capaz de auxiliar o 

desenvolvimento de homens e mulheres a fim de que eles possam superar as 

percepções ingênuas  e fatalistas sobre o mundo e a vida, alcançando a visão 

crítica de sua situação, condição sine qua non da possibilidade de uma 

intervenção transformadora da realidade, através de sua organização. 

A educação de modo geral e a alfabetização de adultos compreendidas 

como instrumentos de conscientização crítica eram vistas, principalmente 

naquele contexto brasileiro da dita “sociedade em transição”, como 

instrumentos essenciais para tal organização, bem como fator de acesso ao 

voto, no caso  dos chamados analfabetos. Sem qualquer ingenuidade, porém, 

Freire esclareceria: “A prática educacional não é o único caminho à 

transformação social necessária à conquista dos direitos humanos; contudo 

acredito que, sem ela, jamais haverá transformação social” (FREIRE, 2001, p. 

36). 

Que educação seria essa?. Paulo Freire responde: só uma educação 

que se constitua numa verdadeira situação gnosiológica pode assegurar a 

busca do SER MAIS, da humanização, da liberdade e da democracia.  

Passemos, a partir de agora, a aprofundar a compreensão freireana 

sobre a educação como situação gnosiológica, perguntando: 

 

- O QUE SIGNIFICA UMA EDUCAÇÂO ENQUANTO SITUAÇÂO 
VERDADEIRAMENTE GNOSIOLÓGICA? 

 

Equivocada também está a concepção segundo a qual o 
quefazer educativo é um ato de transmissão ou de 
extensão sistemática de um saber. A educação, pelo 
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contrário, em lugar de ser esta transferência do saber -  
que o torna quase “morto” – é situação gnosiológica  em 
seu sentido mais amplo. (FREIRE, 2002b, p. 68). 

 

A educacão enquanto situação verdadeiramente gnosiológica é a 

abertura da consciência ao mundo que permite ao sujeito transcender na busca 

do SER MAIS, da aprendizagem, da conquista pessoal e coletiva de sentidos e 

realizações. É esse movimento da consciência intencionada a compreender o 

fenômeno do mundo e da existência humana que faculta à criatura o desejo de 

aprender, re-aprender, desaprender,  apreender, fazendo homens e mulheres 

seres aprendentes, capazes de refinar  sua aprendizagem, em busca da 

melhoria de sua qualidade. 

Essa aprendizagem do mundo, dos outros, de si mesmo, gera um 

produto: os conhecimentos, que constituem a cultura de um grupo, povo, 

sociedade, nação, espécie humana, através da ação e do trabalho. Como 

acontece com outras categorias do pensamento freireano, a aprendizagem 

também se apresenta em níveis e tipos diferentes, pois o homem, corpo 

consciente, vive uma pluralidade de experiências e situações de aprendizagem. 

O que Freire defende, e de modo radical, é que todos os homens e 

todas as mulheres, como seres inconclusos, inacabados e incompletos, são 

seres de aprendizagem, não aceitando qualquer idéia ou concepção 

educacional que aponte, principalmente em relação a pessoas das camadas 

populares, a existência de uma certa incapacidade de aprender ou de uma 

aprendizagem caracterizada pela superficialidade, pela ingenuidade. 

Qualquer afirmativa no sentido acima, continua, está imbuída de uma 

postura ideológica a serviço da opressão, da exploração ou da exclusão social, 

especialmente através da educação e dos sistemas educacionais construídos 

social e historicamente. 

Mesmo considerando a educação como um quefazer humano, sabemos 

que sua realização se dá numa situacionalidade e numa temporalidade 

marcadas por características e condicionantes sócio-históricos específicos que 

redundam em educações diferenciadas para pessoas de diferentes posições 

sociais o que, aliás, a história da educação registra larga e profusamente.  
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A educação é vista assim, como um processo que se dá na realidade 

histórica, na existência concreta e a aprendizagem é um produto da práxis 

educacional, tanto mais verdadeira quanto mais essa educação se apresente 

como uma situação gnosiológica, oportunizando uma “aproximação crítica da 

realidade” (FREIRE, 2006b, p. 29) aos sujeitos nela envolvidos. 

Na obra Extensão ou Comunicação?, Freire desdobrará a temática 

específica da educação enquanto uma situação gnosiológica, fundamentando 

sua concepção na visão do ser humano como corpo consciente e de relações 

com o mundo, “relações em que a subjetividade, que toma corpo na 

objetividade, constitui, com esta, uma unidade dialética, onde se gera um 

conhecer solidário com o agir e vice-versa.” (FREIRE, 2002b, p. 74-75). É na 

práxis, e só nela, que o homem se desenvolve  enquanto ser  cognoscente e, 

por isso mesmo, Freire critica as visões que dicotomizam essas relações bem 

como as conseqüências no campo educacional19.  

As visões das diversas teorias sobre as relações homem-mundo numa 

perspectiva dicotômica, prossegue nosso autor, geraram equivocadas 

concepções da educação que têm servido à construção de processos que 

afastaram (e afastam!)  homens e mulheres da sua condição de sujeitos 

históricos, por estarem comprometidas com a visão reducionista da educação 

vista apenas como instrumento de adaptação (e só!) das novas gerações à 

realidade objetiva encontrada.  

Posicionando-se contra essa visão que classifica como instrumento a 

serviço da dominação e da exclusão, Paulo Freire proclama que não há 

educação neutra, ela está a serviço de ou contra interesses e ideologias. Ao 

permanecer no nível de adaptação – algo necessário inicialmente no processo 

de socialização das novas gerações – essa educação é uma forma de limitar a 

capacidade crítica, criativa e transformadora que os seres humanos podem 

desenvolver através da conscientização.   

A educação que se “fecha” no objetivo de “adaptar” os indivíduos da  

geração nova à realidade histórica, objetiva e concreta (como realidade 

“dada”), encontra na transmissão ou depósito de conteúdos definidos e 

                                                 
19 Comentários contidos no capítulo 4 desta Parte III  

 



128 

 

 

acabados sua maneira de realizar-se, com todas as conseqüências advindas 

dessa opção. Nessa direção, o professor faz discursos, apresenta 

comunicados aos alunos, não há espaço para a pergunta, a dúvida, o diálogo.  

A essência de uma prática educativa centrada na “transferência” de 

conhecimentos é a passividade do educando que, conseqüentemente, é inibido 

em sua capacidade criadora, reduzido em suas possibilidades cognoscentes de 

compreender criticamente a realidade. 

Freire assevera que a educação que assim procede  

 

[...] renuncia a ser uma situação gnosiológica autêntica, para 
ser esta narrativa verbalista, [que] não possibilita aos 
educandos a superação do domínio da doxa e o acesso ao  
logos. E, se eles o conseguem, é que o fizeram a despeito da 
educação mesma. (FREIRE, 2002b, p. 81). 

 
 

Denominando essa educação de assistencialista, Paulo Freire ainda a 

caracteriza como rígida, dogmática e autoritária, formadora de educandos 

“adaptados”, ingênuos e dóceis enquanto cidadãos. Já é por demais conhecida 

a expressão que é uma marca da pedagogia freireana para designar essa 

forma de conceber e fazer educação: Educação Bancária, considerada pelo 

autor em destaque como instrumento de exploração e manipulação, 

especialmente junto às camadas populares para que recebam de modo 

passivo os “depósitos” de conhecimentos necessários à adaptação social, 

tendo subtraída “a sua possibilidade e o seu direito de transformar o 

mundo.”(FREIRE, 2002b, p. 76). 

Vejamos quais as condições indicadas por Freire para que uma situação 

pedagógica supere as características da educação bancária e se apresente 

como uma situação gnosiológica. São elas: 

� ser problematizadora, estimulando a superação da doxa pelo logos 

(FREIRE, 2005a, p.80);  

� superar a contradição educador-educando, oportunizando a relação 

dialógica, condição de cognoscibilidade dos sujeitos em torno dos objetos 

cognoscíveis, mediatizadores dos tais sujeitos cognoscentes : educador e 

educandos (FRIRE, 2007d, p.70-72)  
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– O QUE SIGNIFICA UMA EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA?  

[...] se a educação é esta relação entre sujeitos 
cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível, 
na qual o educador reconstrói, permanentemente, seu 
ato de conhecer, ela é necessariamente, em 
conseqüência, um quefazer problematizador. (FREIRE, 
2002b, p. 81). 

 

 Para que uma situação pedagógica seja considerada como uma 

situação genuinamente gnosiológica, impõe-se a necessidade de seus atores – 

educador e educandos – atuarem como sujeitos de aprendizagem, ou seja, 

sujeitos que utilizem todas as suas possibilidades cognoscentes nas relações 

com o mundo. 

 Freire considera que o ponto de partida da educação deve ser as 

relações problematizadas homem-mundo, pois a educação tem como uma de 

suas principais finalidades auxiliar homens e mulheres para que atinjam uma 

leitura crítica dessas relações. E isso só se faz através de uma educação 

problematizadora. “Inseparável  do ato cognoscente, a problematização se 

acha, como este, inseparável das situações concretas”.(FREIRE, 2002b, p. 82).  

 Clarificando para o leitor essa questão, o próprio Freire pergunta  sobre 

o que é essa problematização e responderá: é propor ao educando a “ad-

miração” dos problemas  

do mundo do trabalho, das obras, dos produtos, das idéias, das 
convicções, das aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, 
enfim, o mundo da cultura e da história, que, resultando das 
relações homem-mundo, condiciona os próprios homens, seus 
criadores.(FREIRE, 2202b, p. 83).  

 

É nessa “ad-miração” do “ad-mirado” que homens e mulheres percebem 

a necessidade de aprofundamento, de conhecer melhor e com mais exatidão 

os conteúdos da realidade concreta, que nosso autor denomina de “achados”, 

superando a doxa pelo logos. 
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 Impõe-se, a essa altura, a inevitável  pergunta que fazemos a Freire : 

como realizar essa difícil tarefa? Busquemos a resposta retornando à mola 

propulsora do conhecimento, a curiosidade e sua importância para que a 

educação atinja suas finalidades na perspectiva da criticidade, libertação e 

mudança. 

– O QUE REPRESENTA A CURIOSIDADE NA EDUCAÇÃO? E A “AD-
MIRAÇÃO”? 

 

Antes de qualquer tentativa de discussão 
de técnica, de materiais, de métodos para 
uma aula dinâmica assim, é preciso, 
indispensável mesmo, que o professor se 
ache “repousado” no saber de que a 
pedra fundamental é a curiosidade do ser 
humano. É ela que me faz perguntar, 
conhecer, atuar, mais perguntar, re-
conhecer.(FREIRE, 2007c, p. 86). 

 

Se a curiosidade está presente como fenômeno vital na criatura humana 

tendo inclusive ultrapassado os limites desse domínio tornando-se condição 

“fundante da produção do conhecimento” (2007c, p.55),  educadores e 

educandos, como seres naturalmente curiosos, não podem descartar essa 

força motriz  na experiência educativa. 

Na “curiosidade do(a) professor(a) e dos alunos, em ação, se encontra a 

base do ensinar-aprender”, afirma Freire(2008, p. 81). Destaca, ainda, que um 

dos saberes fundamentais à prática  educativo-crítica é aquele que “adverte da 

necessária promoção da curiosidade espontânea para a curiosidade 

epistemológica” dos educandos (2007c, p.34).  Como tal promoção não ocorre 

automaticamente, auxiliar o educando na superação da curiosidade ingênua 

para a curiosidade crítica representa, então, uma das principais tarefas da 

educação libertadora, do educador progressista. 

É ao longo de toda obra Pedagogia da Autonomia, publicada em 1996 – 

e não só no item específico Ensinar exige curiosidade –  que Freire discute o 

papel da curiosidade como matriz de todo conhecimento e a necessidade do 
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respeito à curiosidade natural do educador, dos educandos bem como  o 

indispensável exercício de uma postura curiosa de ambos  para que as 

situações pedagógicas se apresentem como verdadeiras situações 

gnosiológicas.  

Sendo histórica, como já assinalamos anteriormente, a curiosidade pode 

ser elevada a níveis  cada vez mais crescentes, superando-se. Por essa razão, 

cabe à escola e ao educador manterem viva a curiosidade do educando, 

ampliando-a, possibilitando o espaço de uma certa insatisfação e rebeldia, 

necessária ao seu desenvolvimento. Quanto mais se exercita a postura 

curiosa, mais a própria curiosidade é melhor aproveitada enquanto elemento 

propulsor do conhecimento. 

 O professor que não tem curiosidade epistemológica dificilmente supera 

a visão de educação como transmissão de conteúdos e não está comprometido 

com aquela promoção. Assim, o professor que busca “domesticar”  ou que se 

utiliza de procedimentos para inibir a postura curiosa de seus educandos,  

termina por inibir a sua própria curiosidade, comprometendo negativamente a 

sua prática educativa, especialmente por abdicar da postura investigativa 

essencial à ação docente. Daí a necessidade da formação do professor se dar 

numa perspectiva do exercício da sua curiosidade epistemológica, o que exige 

uma constante crítica de sua própria prática pedagógica, num processo 

contínuo de auto-avaliação da condução das situações de aprendizagem.  

A afirmativa acima se aplica a todos os níveis de ensino, inclusive no 

ensino superior, na Universidade e a todos os professores, pois, no 

pensamento freireano, não há docência desvinculada da pesquisa, da busca do 

conhecimento, o que exige uma postura curiosa e investigativa do educador. 

(FREIRE, 2008, p. 192-193).  

Numa prática educativa bancária, o professor desrespeita a curiosidade 

do aluno, cerceia ou impede sua expressão, atende-o superficialmente, 

“castra”, “amacia” ou “domestica” sua postura curiosa diante do mundo, 

“burocratizando-a”, reduzindo-a à memorização mecânica de aspectos ou 

propriedades dos objetos (conteúdos) de estudo. 
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Numa prática educativa que se pretenda libertadora, o educador não só 

respeita como estimula e desafia a curiosidade do educando através de 

atitudes como a indagação, a comparação, a dúvida, a aferição, caminhos 

que conduzem ao que Freire chama de “exercício e educação do bom senso”, 

uma espécie de “trânsito” da curiosidade ingênua para a curiosidade 

epistemológica ou crítica, desde que se dê por prática metódica e não 

espontaneísta. 

Enquanto ato de conhecimento a educação demanda a curiosidade de 

educandos e educadores diante do objeto. Essa curiosidade exige a “distância” 

do objeto para melhor compreendê-lo, o que se alcança através da pergunta, 

da observação, da delimitação, da análise (cisão), da investigação metódica 

sobre a sua razão de ser, da comparação, atitudes favorecedoras para o 

alcance da rigorosidade que a tornará, assim, curiosidade crítica ou 

epistemológica, condição para a produção do conhecimento novo, a partir do já 

conhecido. 

Destacamos finalmente, nesse tópico, que para Freire, também no que 

diz respeito à curiosidade “pedagógica”, essa não se restringe apenas aos 

aspectos cognitivos. “O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a 

intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da 

perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser” (FREIRE, 2007c, p. 

88). E ainda quando a curiosidade do educando seja compensada pelo alcance 

da compreensão do objeto, deve ser estimulada a continuar “viva”, na busca 

permanente do conhecimento, condição fundamental ao ato mesmo de 

conhecer. 

Se para Freire a curiosidade de educadores e educandos  em 

movimento se constitui a base do processo educativo, a “ad-miração”, 

pedagogicamente falando, é definida como uma operação possível e 

necessária  ao educando para não só compreender sua realidade mas 

compreendê-la criticamente, de modo a transformá-la e não apenas adaptar-se 

a ela, é “a força da educação que se constitui em situação gnosiológica” 

(2002b, p.84). Grifo nosso. 
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Não há conhecimento sem “ad-miração” do objeto, afirma 

categoricamente Paulo na obra Ação Cultura para a Liberdade e outros 

escritos, obra que ao lado de Extensão ou Comunicação? aborda mais 

diretamente o tema. Se a educação se constitui numa situação gnosiológica, o 

ato de “ad-mirar” é uma operação das mais significativas e importantes no 

processo educativo. Ao “ad-mirar” os objetos (conteúdos), os educandos se 

colocam curiosamente diante dos mesmos numa atitude que também é 

investigativa (busca as propriedades e a razão de ser mais profunda daquilo 

que é investigado), analítica (promove a cisão da totalidade “ad-mirada”, 

aprofundando o conhecimento das partes para assim descrever o objeto),  

comunicativa (permite que os educandos socializem entre si suas “ad-

mirações” através da linguagem,  o que promove a qualidade do conhecimento 

dos “achados”) e crítica (que busca as interrelações dos conteúdos entre si e a 

realidade) 

O exercício pedagógico da “ad-miração” de educador e educandos, 

mediatizados pelos objetos oportuniza para o primeiro a “re-admiração” do já 

“ad-mirado”, tornando-o um educador-aprendente aberto ao novo, crítico do 

seu próprio processo de “ad-mirar”, capaz de superar erros e equívocos e aos 

segundos a construção de um conhecimento autêntico, de um pensar certo, 

que os auxiliem na superação das percepções ingênuas, da doxa e na 

identificação dos condicionamentos sócio-históricos a que está submetida a 

sua leitura de mundo.  Esse é, para Freire, o papel de uma educação 

genuinamente libertadora e humanista, que não se resume à transferência 

mecânica de conhecimentos a serem memorizados pelos alunos e que propõe, 

na problematização, a atitude de “ad-miração” dos educandos  e do educador 

nas relações dialógicas. 

    

– É POSSÍVEL UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA NAS RELAÇÕES 
DIALÓGICAS ENTRE EDUCADOR E EDUCANDOS? 

 

[...] o diálogo é uma exigência existencial, 
[...] é o encontro em que se solidarizam o 
refletir e o agir de seus sujeitos, 
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endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado [...] (FREIRE, 
2005a, p. 91). 

  

A produção e a re-elaboração do conhecimento se dão na relação dos 

sujeitos cognoscentes com os objetos cognoscíveis e nas relações desses 

sujeitos entre si mesmos, no cenário da realidade existencial e histórica. A 

visão freireana, distanciada tanto da concepção subjetivista do conhecimento 

como do objetivismo mecanicista20 rompe com essas visões dicotômicas e 

apresenta o ato de conhecer numa perspectiva dinâmica e dialética que atinge 

a experiência humana como um todo, conforme destacamos na figura abaixo. 

 

 

Figura 1: Dimensões do ato de conhecer. Elaborada pela autora. 

 

Identificando na experiência humana a permanente exigência do ato de 

conhecer (tanto o conhecimento já conhecido quanto o novo conhecimento a 

ser produzido) que coloca o corpo consciente ou consciência em constante 

tensionamento com o mundo (para lê-lo e pronunciá-lo), Freire situará a 

                                                 
20 Temática discutida a partir da p. 79 
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educação como responsável pelo desenvolvimento de homens e mulheres 

como sujeitos de conhecimento, de aprendizagem, na busca do SER MAIS. 

Como conseqüência dessa nova compreensão, apresentará uma das 

mais radicais críticas à concepção da educação que, partindo das visões 

dicotômicas (homem-mundo, subjetividade-objetividade, teoria-prática, 

educador-educando, ensinar-aprender...) reduz o ato de conhecer, no âmbito 

pedagógico, ao ato de transferir conteúdos, a serem recebidos e memorizados 

passivamente pelos alunos. Os desdobramentos dessa visão já são por demais 

conhecidos: visão do aluno enquanto ser “ignorante” diante do saber do 

professor, inibição da criatividade e da criticidade do estudante, ausência do 

debate fecundo entre educador e educandos que seria capaz de neles 

estimular a postura curiosa e investigativa em torno dos objetos-conteúdos, só 

para citar os mais graves. Paulo Freire, como sabemos, ainda nos 

proporcionou toda uma reflexão crítica sobre as conseqüências sociais e 

políticas dessa prática educativa, sobretudo para as camadas populares, 

prática essa a serviço da dominação ou da exclusão de enormes contingentes 

da população. 

À crítica-denúncia da opressão seguiu-se o anúncio de uma proposta 

sócio-pedagógica que parte da compreensão do conhecimento como 

construção coletiva, fundamentada, como já exposto acima, nas relações 

intersubjetivas e dialógicas. Essas relações são definidas por Freire como 

necessariamente dinâmicas e dialéticas, onde deve predominar o respeito à 

natureza humana e suas possibilidades e de ter  assegurada para cada homem 

e para cada mulher, sua presença ativa, interativa, criativa, crítica, participativa, 

enfim, no mundo histórico-cultural onde se movem.  

Tal proposta tem, pois, na dialogicidade, uma categoria gnosiológica-

pedagógica fundante, presente em toda sua obra. Dialogicidade entendida 

como a condição do ser humano de ser dialógico, de ser aberto a ouvir o outro 

e permutar, com o outro, conhecimentos, dúvidas, desafios, sonhos, no 

processo das relações sócio-comunicativas. A dialogicidade, no pensamento 

freireano, se apresenta como necessidade epistemológica e existencial. 
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A educação, enquanto ato dialógico, é sempre comunicação, é diálogo, 

jamais mera transmissão e transferência de saber. Também não pode se 

converter em uma falsa experiência dialógica onde o professor busca tão só 

“conquistar” a confiança dos alunos para ”manipulá-los”, ou realizar um bate-

papo descomprometido, ao sabor do gosto de professor e alunos. (FREIRE, 

2008, p.118). Ainda alerta que não há diálogo no espontaneísmo, pois ele 

exige o engajamento sistemático de educador e educandos no ato mesmo de 

conhecer. 

O primeiro argumento utilizado por Paulo Freire para fundamentar a 

dialogicidade, conforme expressa no capítulo três  da obra Pedagogia do 

Oprimido, radica-se na necessidade natural do ser humano em pronunciar o 

mundo, ou seja, em expressar-se, em comunicar-se com os outros homens e 

isso só se faz no processo intercomunicativo que por sua vez problematiza os 

objetos desse mundo, exigindo sempre um novo pronunciar, numa dinâmica 

que pode se apresentar como criativa, inventiva, própria de sujeitos 

cognoscentes. O ato pedagógico enquanto ato gnosiológico exige a autêntica 

relação dialógica, ou seja, “aquela em que os sujeitos do ato de conhecer 

(educador-educando;educando-educador) se encontram  mediatizados pelo 

objeto a ser conhecido. Freire (2007b, p. 58), sintetiza:  Aí reside a base do 

verdadeiro diálogo, uma necessidade existencial humana. 

No processo educacional essa mesma necessidade se evidencia, 

exigindo que as relações entre os seus atores sejam também dialógicas, sob 

pena de reduzir a educação àquela transferência de conhecimentos  

previamente definidos como já enfocamos nesse capítulo. Mas Freire esclarece 

que há momentos, sim,  em que o professor se utiliza da exposição, mas 

buscando, através de sua linguagem, instigar a curiosidade dos alunos.  

 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 
narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O 
fundamental é que professor e alunos saibam que a postura 
deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, 
indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. 
O que importa é que o professor e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2007c, p. 86). 
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Por outro lado, a prática educativa inibidora do diálogo ou que despreze 

essa possibilidade, define sua posição a favor de uma educação “bancária”, 

aquela que não se constitui numa situação autenticamente gnosiológica e é 

antidialógica. Há uma crítica muito presente ao pensamento freireano no que 

se refere à relação dialógica educador –educandos : que tal relação “nivelaria” 

educador e educandos como iguais. Em resposta, Freire afirma que o diálogo 

não torna professor e alunos iguais, “ não nivela, não reduz um ao outro” 

(FREIRE, 2008, p. 117 e 118), mas imprime a essa relação a marca do 

educador democrático, afastado das posturas autoritaristas. Ainda afirmaria 

mais adiante, na obra Medo e Ousadia- o cotidiano do professor, que na 

relação dialógica permanecem diferentes professor e alunos, diferentes, mas 

não antagônicos. (FREIRE & SHOR, 2006, p.117).  

Paulo Freire não desconsidera que para que aconteça o diálogo é 

necessária a disponibilidade para tal atitude dos prováveis dialogadores.  Ao 

educador, principalmente, que se propõe estabelecer relações dialógicas em 

sala de aula, cabe estimular a curiosidade dos educandos, sua pronúncia sobre 

os conteúdos, sua “ad-miração” crítica, criando um clima de dialogicidade onde 

sejam vivenciados valores éticos como respeito, humildade, onde os sujeitos 

aprendam com as diferenças e apresentem atitude de busca de conhecer e 

conhecer mais, no desenvolvimento de uma postura mais crítica diante da 

realidade e o exercício da indagação e aprofundamento, que nos torna “seres 

da pergunta” (2006a, p. 76) 

Dialogicidade é, para Freire, a essência da educação enquanto prática 

da liberdade (FREIRE, 2005a, p.78) e nela e através dela é possível concretizar 

a educação  problematizadora, pois sem a experiência dialógica  não poderão 

educadores e educandos atingir à curiosidade epistemológica, base do 

conhecimento autêntico, do pensar certo – que é dialógico - e da leitura crítica. 

Sem dialogicidade os homens não atingem as conquistas do SER MAIS. 
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– O QUE CARACTERIZA UMA PRÁTICA EDUCATIVA COMO 
PROBLEMATIZADORA? 

 

[...] se o conhecimento científico e a 
elaboração de um pensamento rigoroso 
não podem prescindir de sua matriz 
problematizadora, a apreensão deste 
conhecimento científico e do rigor deste 
pensamento filosófico não pode prescindir 
igualmente da problematização que deve 
ser feita em torno do próprio saber que o 
educando deve incorporar. (FREIRE, 
2002b, p. 54). 

 

A educação que se pretenda constituir em uma situação autenticamente 

gnosiológica não pode, como acima afirma Freire, prescindir da 

problematização dos conteúdos postos na ação educativa dialógica. 

Os pressupostos da educação problematizadora radicam-se na condição 

do ser humano como ser inconcluso e de busca, na vocação ontológica para o 

SER MAIS e na sua natural condição comunicativa e intercomunicativa. Só 

uma educação baseada nesses pressupostos, considerando a unidade 

dialética homem-mundo, pode ser autenticamente libertadora, ou seja, conduzir 

homens e mulheres no seu processo de humanização.  

Ao tornar-se problematizadora, a educação se volta para as relações 

concretas, em permanente transformação porque históricas, apresentando-as 

como “problemas” a fim de que educador e educandos possam  desvelá-las 

pela atividade reflexiva. Essa atividade tem um papel fundamental na 

superação da  percepção ingênua inicial dos educandos, pois também a 

educação problematizadora representa um esforço de desmisticação da 

realidade bem como de estímulo para que os homens – educadores e 

educandos, no caso – se possam perceber criticamente nas relações com o 

mundo e a existência, superando a doxa pelo logos.  

Para ser vivenciada a educação problematizadora exige que seja 

superada a dicotomia educador-educandos e seja implantada a relação 
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dialógica. Sem a superação da contradição educador-educandos “não é 

possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos 

cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível” (FREIRE, 2005a, p. 

78). Sem a dialogicidade não ocorre a educação problematizadora, pois nela 

não há espaço para o “depósito”  de conteúdos e sim o respeito às 

necessidades do educando, propondo à sua curiosidade, “ad-miração” e 

criatividade dimensões significativas de sua realidade existencial, como 

dimensões interativas de uma totalidade que exige uma leitura crítica.  

“É na educação problematizadora que acontece a superação da 

contradição educador-educandos ”(Idem). Só na prática problematizadora o 

educador supera as contradições presentes na educação “bancária”, onde o 

próprio docente dicotomiza sua atividade : enquanto estuda, é sujeito 

cognoscente; enquanto ensina é um narrador, um pronunciador do discurso 

que estudou. Como educador problematizador ele re-faz sua própria 

cognoscibilidade nas relações com os educandos, sujeitos cognoscentes, que 

também são capazes de “ad-mirar”, refletir e criticar. 

Freire propôs em sua pedagogia a investigação temática (palavra, tema 

ou contexto gerador) como a primeira etapa da problematização. No entanto, 

podemos indagar: e quando é preciso abordar temas que não são 

imediatamente percebidos como necessários pelos educandos? Freire 

responde que tudo pode ser problematizado e o uso de certos recursos 

didáticos como, por exemplo, a dramatização e a leitura de livros, jornais e 

revistas (começando por trechos) podem estimular à investigação 

problematizadora. Em sua prática problematizadora o educador trabalha os 

conteúdos não como “saberes” definidos, doados aos educandos, 

“comunicados”, mas como objetos mediadores do conhecimento para ambos, 

educador e educandos a exigirem a atitude reflexiva. 

É na obra Pedagogia do Oprimido, no capítulo três, que Freire apresenta 

o desenvolvimento da investigação das palavras geradoras para a 

alfabetização de adultos e sua metodologia afirmando que é a mesma, em 

essência, na educação problematizadora.  Uma das melhores sínteses que 

conhecemos das cinco etapas daquilo que se convencionou chamar de 
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“método”, é da autoria da professora Tânia Moura (1999) e mesmo um pouca 

longa constitui um  único parágrafo que abaixo reproduzimos : 

 

A primeira etapa do desenvolvimento do método constitui-se na 
preparação dos educadores para a investigação de campo. Os 
pesquisadores fazem a delimitação da área e iniciam a 
“codificação ao vivo”. Na segunda fase, os investigadores 
selecionam algumas contradições, identificadas nos dados 
recolhidos, a partir das quais serão elaboradas as 
“codificações” que vão servir à investigação temática.  Nesta 
segunda fase, os investigadores se debruçam sobre o 
planejamento e elaboração das situações “codificadoras” que 
serão apresentadas aos educandos. A terceira fase da 
investigação constitui-se na volta dos investigadores para a 
área de trabalho, para inaugurar ao diálogos descodificadores, 
nos círculos de investigação temática (FREIRE, 1982: 131) 
Esta fase oferece os elementos fundamentais para a 
sistematização dos conteúdos programáticos. A quarta fase de 
investigação tem início quando, terminadas as 
“descodificações” nos círculos, os investigadores começam o 
estudo sistemático e interdisciplinar dos seus achados. Esta 
fase é concluída com a devolução, ao povo, de forma 
sistematizada e ampliada, das temáticas que, com eles 
decifradas, ampliadas e estudadas nos círculos de cultura 
representadas por “codificações” que, pelo processo dialógico, 
serão “descodificadas”. Todo esse processo complexo de 
investigação culmina com a quinta fase que consiste no 
trabalho de aquisição da leitura e da escrita. É o momento em 
que, segundo Freire, [...] começa o trabalho efetivo de 
alfabetização. (MOURA, 1999, p. 59). 

 

Eis a síntese: identificação da realidade onde se situa a atividade 

educativa e dimensões mais significativas, perfilização dos educandos 

(necessidades, curiosidades); seleção dos objetos (conteúdos) a serem 

tematizados, planejamento das situações e os recursos didáticos necessários; 

execução das situações de ensino aprendizagem nas relações dialógicas entre 

educador e educandos através da problematização (do concreto para o 

abstrato e do abstrato para o concreto, agora problematizado); sistematização 

do conteúdo-objeto mediatizado através da reflexão conjunta e re-elaboração 

pessoal dos sujeitos quanto ao objeto mediatizado que, espera-se, supere a 

percepção ingênua do início e apresente certo nível de consciência crítica, de 

leitura crítica da realidade. 
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Realizando uma prática educativa problematizadora o educador contribui 

para que o educando possa atingir o nível da “consciência possível”, caminho 

para sua emancipação e visão do futuro como possibilidade e não como 

determinação, enraizando-se no presente e fundamentando-se na criatividade 

humana e estimulando uma ação-reflexão sobre a realidade e sua 

transformação. Todo esse processo recebe a denominação de ciclo de ensinar 

e aprender. 

 

– EM QUE CONSISTE O CICLO DE ENSINAR E APRENDER? 

Ensinar a aprender só é válido, desse 
ponto de vista [progressista], repita-se, 
quando os educandos aprendem a 
aprender ao aprender a razão de ser do 
objeto ou do conteúdo.(FREIRE, 2008, p. 
81). 

 

Paulo Freire usa o termo ciclo gnosiológico  para designar o processo 

de aquisição do conhecimento. Buscando situar a educação como uma 

situação verdadeiramente gnosiológica, utiliza a expressão ciclo de ensinar e 

aprender como expressão, no campo pedagógico, de momentos de um 

processo maior, o de conhecer.  

Ensinar e aprender compõem uma unidade dialética, pois se não há, 

como assinalado anteriormente, uma contradição entre educador e educandos, 

também não haverá contradição entre ensinar e aprender, faces do mesmo 

processo de conhecimento. 

Paulo Freire entende o ciclo de ensinar e aprender, como qualquer outra 

categoria de seu pensamento, sujeito à historicidade.  Explicitava que “ensinar 

inexiste sem aprender e foi aprendendo que, historicamente, homens e 

mulheres descobriram que era possível ensinar”. (FREIRE, 2007c, p. 23-24). E 

nós acrescentaríamos: além de possível, o ensino se tornou necessário à vida 

em sociedade, haja vista a inexistência de povos sem “mestres”, sem 

processos de transmissão dos seus “achados” culturais. É nesse mesmo 

processo, continua, que ensinar e aprender “vieram, na história, tornando-se 
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conotações ontológicas” (FREIRE,  2007d, p. 22), tendo como razão de ser a 

inconclusão humana, a consciência intencionada ao mundo, a busca do SER 

MAIS e a manifestação da vida em seu processo natural de continuidade nas 

novas gerações. 

Como possibilidade histórica, porém, o ensinar às novas gerações vem 

se caracterizando como uma ação de transmissão ou transferência dos 

conhecimentos produzidos historicamente – e de modo desigual e diferente nas 

sociedades, em função do status quo dos indivíduos – com vistas à adaptação 

dos novos seres humanos às situações por eles encontradas ao nascer. 

Curioso paradoxo para a espécie humana que tem no inacabamento e na 

busca do SER MAIS uma condição que lhe é natural. Devido a essa 

compreensão, Freire se coloca contrariamente a toda visão de “imobilismo”, 

determinação do futuro, fatalismo, aniquilamento do sonho, proclamando: “ O 

mundo não é. O mundo está sendo.” ( FREIRE, 2007c, p. 76). Grifo nosso. 

Uma prática educativa centrada num ensinar e aprender apenas 

tecnicamente tratados é também uma prática castradora das possibilidades 

humanas, a serviço de quem deseja manter homens e mulheres passivos e 

dóceis, distanciados de uma participação crítica na sociedade. Assim, qualquer 

concepção de educação onde seus atores principais  - educador e educandos 

– se apresentam dicotomizados, ensinar é atribuição exclusiva do professor, 

aquele que detém o saber a ser “transferido” para o aluno ao qual compete à 

tarefa de aprender, apassivadamente, para usar um termo freireano.  

Ao dicotomizar Ensinar e Aprender, a prática educativa que assim 

procede, além de desrespeitar e ignorar o saber “da experiência feito” dos 

educandos, reduz o educador a um burocrata e simples narrador ou 

discursador de conteúdos, dócil e distante de um pensar sobre sua ação e seus 

educandos. Vincula-se, também, a ideologias dominadoras que em tudo 

minimizam ou negam a condição de verdadeiros sujeitos desse educador e 

daqueles educandos.  
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Se consideramos como uma das principais finalidades da educação 

auxiliar os educandos a compreenderem o mundo onde vivem, a visão do 

ensinar e aprender será diferente. 

 

Ensinar e aprender tem que ver com o esforço metodicamente 
crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com 
o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como 
sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o 
professor ou professora deve deflagrar. Isso não tem nada que 
ver com a transferência de conteúdo e fala da dificuldade mas, 
ao mesmo tempo, da boniteza da docência e da discência. 
(FREIRE, 2007c, p. 118-119). 

 

Superar as velhas dicotomias na prática educativa, entre as quais 

ensinar e aprender, não é tarefa fácil,  mas, em especial, é um compromisso do 

educador  e de todos os envolvidos na dimensão escolar e que compreendem 

que o papel da escola não é ser um “mercado de conhecimento” mas uma 

escola “em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em 

que se ama, se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida”. 

(FREIRE, 1994, p. 63). 

O educador que compreende e busca vivenciar o Ciclo de Ensinar e 

Aprender tal como Freire definiu, não vê esses momentos como indissociáveis, 

mas interdependentes, pois identifica o educando como sujeito ativo de 

aprendizagem, uma individualidade  cognoscente por ele mesmo e não por 

efeito do  seu discurso. Dessa maneira o educador que se define como 

progressista se distingue do educador reacionário, a serviço de uma educação 

“bancária”, conservadora. 

Esse educador fará, então, todo o esforço de deflagrar junto com e não 

para os educandos, o processo de compreensão crítica – e não passiva – dos 

conteúdos, numa atitude de investigação, cheio de desafios e medos, diz 

Freire, mas também de alegria e de boniteza21. 

                                                 
21 O tema em destaque é aprofundado por Paulo principalmente em duas obras : Professora, sim, Tia, 
não – cartas a quem ousa ensinar, de 1993 e Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática 
Educativa, de 1996. 
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A primeira obra, Professora, sim, Tia, não – cartas a quem ousa ensinar, 

conta com dez cartas destinadas aos professores além de dois capítulos, um 

destinado às Primeiras Palavras e o outro destinado às Últimas Palavras. As 

cartas abordam vários temas, mas nos deteremos em idéias sobre o ato de 

ensinar, temática bem explorada por Freire, com rigorosidade e leveza, no 

estilo que lhe é próprio, “falando” à mente e ao coração. 

“Não existe ensinar sem aprender”, declara  Freire logo na Primeira 

Carta para em seguida esclarecer: 

 

Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal 
maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque 
reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, 
porque, observando a maneira como a curiosidade do aluno 
aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que 
não o aprende, o ensinante  se ajuda a descobrir incerteza, 
acertos, equívocos. (1994, p. 27). 

 

Paulo identifica que o professor que possui uma visão da educação 

como situação verdadeiramente gnosiológica marca de modo diferenciado a 

sua prática educativa, procurando demonstrar esse entendimento através de 

“quefazeres” e valores postos em ação, tais como: 

� Abertura para repensar o pensado, o conhecido, para rever posições 

e conceitos, numa atitude de permanente auto-crítica e do 

reconhecimento da necessidade de aprender sobre o ato de ensinar; 

� Postura curiosa e de “ad-miração” diante da curiosidade e 

capacidade de “ad-miração” dos educandos, suas adivinhações, suas 

dúvidas, criatividade e capacidade crítica; 

� Disposição ao estudo crítico e criador; à pesquisa que investiga e à 

leitura para a experiência da compreensão crítica com os alunos; 

� Responsabilidade ética, política e profissional de buscar 

constantemente sua formação como docente; 

� Exercício do diálogo o que exige a postura democrática e nunca 

autoritária. Destaca Freire que esse ato de dialogar não se dá só em 

torno dos conteúdos, mas  sobre a própria vida, pois o diálogo  “se 
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verdadeiro, não somente é válido do ponto de vista do ato de ensinar, 

mas formador também de um clima aberto e livre no ambiente de sua 

classe.” (FREIRE, 1994, p. 87). Clima de liberdade e não de 

licenciosidade, alerta, enfatizando a necessidade dos limites; 

� Certeza de que sua prática pedagógica não é neutra, pois toda 

prática pedagógica é também política, a exigir a coerência da opção 

política do educador. Paulo Freire, coerente com suas experiências, 

defendia a democracia como uma forma de luta e de busca pelo SER 

MAIS; 

� Percepção de sua condição de responsável pelo desenvolvimento da 

disciplina intelectual de seus educandos, sem a qual atividades 

cognoscitivas como “a leitura séria, a escrita cuidada, a observação e 

a análise dos fatos, o estabelecimento de relações sobre eles” 

(FREIRE, 1994, p.115), não se constroem; 

� Consciência  de que se ensina e se aprende com o corpo inteiro, ou 

seja, sentimentos, emoções, desejos, medo, dúvidas, paixão e razão 

crítica (Idem, 1994, p.10), e isso exige “busca viva, curiosidade, 

equívoco, acerto, erro, serenidade, rigorosidade, sofrimento, 

tenacidade, mas também satisfação, prazer, alegria” (FREIRE, 

2007d, p. 72); 

� Não dicotomizar os momentos do ciclo de ensinar e aprender mas 

dialetizá-los  nas relações dialógicas através da problematização, a 

fim de que o educando possa identificar significados, estabelecer 

relações entre objetos e atingir a curiosidade crítica e o pensar certo; 

e 

� Compreensão de que no processo de aprendizagem só aprende 

verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, apreendo-o 

pela re-elaboração e re-invenção pessoal, para se tornar capaz de 

aplicar esses conteúdos às situações concretas de sua existência, 

submetendo-os a constante reflexão.  
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Humildade, amorosidade, coragem, bom senso, tolerância, decisão, 

segurança, ética, justiça, viver a tensão entre a paciência e a impaciência, 

parcimônia verbal, além da alegria de viver completam  a longa lista de  outros 

valores e ações apresentados nessa obra 

 A segunda obra, Pedagogia da Autonomia, seu último livro, publicado 

em vida, sintetiza  de modo conciso, mas objetivo e leve, seu pensamento 

sobre a docência e suas exigências. A temática central gira em torno da  

“questão da formação docente ao lado  da reflexão sobre a prática educativo-

progressista [...]” (FREIRE, 2007c, p. 13), desenvolvida em três capítulos 

subdivididos, cada um, em nove subitens, cujos textos estão “molhados” da 

experiência e da reflexão do autor por mais de quatro décadas, de sua 

dialeticidade de educador progressista, humanista, problematizador. Num 

formato novo Freire apresenta velhas questões, ressignificadas umas, 

aprofundadas outras, mas todas interligadas às principais categorias de seu 

pensamento, para fundamentar sua compreensão sobre os saberes 

necessários a uma prática educativa verdadeiramente libertadora, porque 

dialógica e problematizadora, a serviço da humanização de homens e mulheres 

na busca do SER MAIS. A obra, que já alcançou mais de um milhão de 

exemplares vendidos, é uma retrospectiva intelectual e ao mesmo tempo um 

testemunho de otimismo e esperança quanto ao futuro. 

Além das críticas ao modelo neo-liberal de nossos dias e suas 

conseqüências danosas, as reflexões filosóficas sobre a natureza humana e 

sua estrutura aberta ao conhecimento, as condições de aprendizagem de todos 

os seres humanos, a necessidade de um ensino alegre, significativo, crítico, 

capaz de auxiliar homens e mulheres na busca do SER MAIS e, enfaticamente, 

a ação docente como exigência ética, política, epistemológica e humanista, são 

as principais contribuições da obra Pedagogia da Autonomia. Essa exigência, 

longe de ser uma espécie de capricho é tão somente a necessidade de se 

encarar a educação com seriedade e alegria, profundidade e poesia para que 

sua prática esteja a favor de um projeto de sociedade justa, democrática, 

autenticamente humanizada e humanizadora. 
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Destacamos, nesse espaço, alguns dos saberes mais diretamente 

relacionados com a questão do aprender, aqui apresentadas. No primeiro 

capítulo, NÃO HÁ DOCÊNCIA SEM DISCÊNCIA, salientamos a preocupação 

de Freire, no item 1.3. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, com 

a valorização pelo educador das aprendizagens que os alunos já possuem e a 

necessária utilização das mesmas, tanto como base para situar e valorizar 

seus interesses, saberes e linguagens, como para instigar sua curiosidade pelo 

“conhecer mais”, pelo aprofundamento das dimensões mais significativas de 

sua realidade existencial. O educador que não respeita as “leituras de mundo” 

trazidas pelos alunos, prejudica o processo de conhecimento, afirma Freire, 

demonstra uma atitude elitista e desvaloriza o próprio trabalho pessoal de cada 

um no sentido de inteligir, compreender o mundo, ainda que se apresente 

inicialmente como uma compreensão ingênua. 

Tal valorização, além de expressar a atitude ética do professor, afasta-o 

das visões dicotômicas e inibidoras das possibilidades de conhecimento e 

postura ativa e crítica dos educandos diante os conteúdos-objetos. 

No segundo capítulo, ENSINAR NÃO É TRANSFERIR 

CONHECIMENTO, destacamos o item 2.6. Ensinar exige apreensão da 

realidade, onde Paulo discute a natureza da experiência educativa, situando a 

inconclusão humana e a abertura da consciência ao mundo e a curiosidade 

como a razão mesma da possibilidade da educação. Situa ainda que, 

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e 
historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, 
somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, 
algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente 
repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 
constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e 
à aventura do espírito. (FREIRE, 2007c, p. 69). 

 

A capacidade de aprender de homens e mulheres atesta a nossa 

educabilidade e a capacidade, enquanto sujeitos cognoscentes no processo 

educativo, de apreendermos a substancialidade dos conteúdos e não só 

memorizá-los. Isso caracteriza a educação como uma situação gnosiológica.  
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A possibilidade da educação se tornar uma aventura criadora depende 

das condições e situações de aprendizagem que homens e mulheres 

vivenciam. Processos centrados na passividade, inibidores da curiosidade e da 

criticidade não podem potencializar a força criadora que o ato de aprender 

possui, pois seus objetivos se centram na transferência de conteúdos para 

memorização e na adaptação do educando à realidade encontrada, com as 

marcas impressas das gerações anteriores. Por outro lado, uma prática 

educativa que parta da noção de aprender como força criadora, como 

possibilidade de construção e reconstrução, pois o processo de aprender “pode 

deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente que pode torná-lo mais e mais 

criador” (FREIRE, 2007c, p. 24), partindo do respeito às experiências de 

aprendizagens que esse aprendiz possui bem como seu potencial cognoscitivo 

diante de novas experiências. 

No capítulo terceiro, ENSINAR É UMA ESPECIFICIDADE HUMANA22, 

Freire, instigado pelo depoimento de uma professora, discute a necessidade da 

escuta, pelo educador, da fala do educando, como um exercício de respeito e 

dialogicidade. Escutar possibilita um clima de liberdade, onde o sonho e a 

utopia permanecem desafiando as posturas fatalistas e mecanicistas da vida e 

da História, onde o educando é visto como ser integral, de comunicação. Nesse 

exercício de silêncio/escuta e diálogo/fala, o educador de fato estabelece uma 

relação dialógica, superando os discursos verticalizadores e autoritários, 

aprendendo, na escuta, a falar com e não para o educando. “Escutar, no 

sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do 

sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às 

diferenças do outro”. (FREIRE, 2007c,  p. 119), sem reduzir-se ao outro, óbvio.  

Essa é uma prática democrática, facilitadora da prática pedagógico- 

progressista, a exigir “certas qualidades ou virtudes como amorosidade, 

respeito ao outro, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, 

abertura ao novo, disponibilidade à mudança, abertura à justiça [...]” (FREIRE, 

2007c,  p. 120). Essas são qualidades e virtudes favorecedoras da curiosidade 

epistemológica e da participação efetiva do educando em seu processo de 

                                                 
22 Ressaltamos, especialmente, no item 3.6. Ensinar exige saber escutar. 
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aprendizagem, de formação de uma personalidade autônoma e responsável, 

que vai progressivamente  “assumindo o papel de sujeito da produção de sua 

inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida 

pelo professor”.(FREIRE, 2007c,  p. 124).  

Desta forma, só assim o educando poderá se tornar também o sujeito 

crítico e dialético, capaz de inteligir e intervir na situacionalidade onde se 

encontra. O mapa que segue ilustra o ciclo do ensinar e aprender enquanto 

situação gnosiológica. 

 

Mapa Conceitual 5: Educação como ato gnosiológico. Elaborado pela autora. 
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Destacamos acima quatro conceitos: educação, prática educativa, 

situação gnosiológica e SER MAIS. Para Freire,  a educação só se converte 

em uma situação gnosiológica verdadeira ao ser vivenciada numa prática 

educativa problematizadora e dialógica, ou seja, aquela em que educador e 

educandos se dirigem aos objetos cognoscíveis pedagógicos – os conteúdos – 

com curiosidade e “admiração”, superando as visões ingênuas na busca de 

uma  atitude crítica, a única capaz de auxiliar a ambos na conquista do SER 

MAIS. 

 

CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO A SERVIÇO DE UMA LEITURA CRÍTICA 

DA REALIDADE E DE UM PROJETO DE SOCIEDADE 

 

Desta forma, a delimitação do que conhecer, 
sem a qual não é possível a organização do 
conteúdo programático da ação educativa, está 
estreitamente associada ao projeto global da 
sociedade, às prioridades que esse projeto 
exige e às condições concretas para sua 
realização. (FREIRE, 1984, p. 121). 

 

 No primeiro capítulo dessa Parte III, afirmamos que em Freire 

encontramos uma denúncia – a da sociedade e da educação excludentes – e 

um anúncio: a possibilidade da construção de uma nova sociedade a partir  

também – e não exclusivamente – de uma mudança de paradigma da prática 

educativa, mudança essa que exige inúmeras superações, entre as quais a 

educação “bancária” pela educação libertadora, pelo caminho da democracia 

facilitadora do atingimento do SER MAIS de todos os homens e mulheres. 

Ao formular sua teoria do conhecimento que perpassa toda a sua 

proposta educacional, Paulo não dicotomiza, jamais, as relações entre 

conhecimento-educação e sociedade. Conhecimento e educação se dão, 

enquanto categorias da condição humana, na existência social do indivíduo e 

das coletividades em suas realidades sócio-históricas, em processo de 

interligação e interdependência. 
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Ao denunciar a sociedade excludente e opressiva, Freire viu na 

educação, enquanto quefazer humano essencial para o alcance da vocação 

ontológica do SER MAIS de homens e mulheres, um instrumento a serviço da 

exclusão e  da opressão, especialmente nos aspectos de acesso, restrição e 

“impregnação ideológica” dos conhecimentos junto às camadas populares.  

Criticou, assim, os seus pressupostos (por exemplo, a idéia da 

incapacidade de aprender de populações empobrecidas) e práticas (por 

exemplo, a mera transferência de conteúdos “prontos”), estratégias (por 

exemplo, a “desproblematização” dos referidos conteúdos) e sofismas (por 

exemplo, o discurso em torno da visão determinista do futuro), acentuando o 

papel do conhecimento no processo de “libertação”, ou seja, da busca daquele 

SER MAIS a que homens e mulheres se vêem “proibidos”, dificultados ou 

manipulados pelos opressores, elites ou grupos dominantes (não interessa aqui 

a denominação usual nessa ou naquela época e, sim, a idéia da existência dos 

que proíbem, dificultam ou manipulam homens e mulheres na sua possibilidade 

de serem sujeitos de suas existências e de sua história). Depois dessa 

denúncia, nascida da experiência existencial de Freire no nordeste brasileiro 

ampliada posteriormente nos lugares por onde esse andarilho da utopia 

passou, jamais se poderá  negar a politicidade da educação. Podemos assim 

asseverar: não há educação neutra, prática educativa neutra, seleção de 

conteúdos/objetos de conhecimento neutra, métodos e recursos didáticos 

neutros e, sobretudo, professores neutros.  

Em Pedagogia da Autonomia, ratifica o educador  que a politicidade da 

educação tem sua raiz na educabilidade humana que se funda na sua natureza 

inacabada e sua consciência dessa condição.  Para que a educação fosse 

considerada neutra, continua, seria “preciso que não houvesse discordância 

nenhuma entre as pessoas com relação aos modos de vida individual e social, 

com relação ao estilo político a ser posto em prática, aos valores a serem 

encarnados.” (FREIRE, 2007c, p. 111). 

“O que quero dizer é que a educação nem é uma força imbatível a 

serviço da transformação da sociedade, porque assim eu queira, nem 

tampouco é a perpetuação do ‘status quo’  porque o dominante o decrete.” 
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(FREIRE, 2007c,  p. 112), assevera Paulo Freire.  Mas a força da educação, 

situou ainda, reside na possibilidade e exigência de se tornar uma situação 

verdadeiramente gnosiológica, ou seja, onde o conhecimento desempenhe um 

papel “libertador” para indivíduos e coletividades. Anuncia, desse modo, a 

possibilidade da educação desempenhar um papel fundamental na construção 

de um projeto global de uma sociedade que se pretenda construir nas bases da 

democracia e da justiça social. 

Ilustra bem essas relações a obra Cartas a Guiné Bissau- registro de 

uma experiência em processo23, quando Paulo Freire trata da seleção de 

conteúdos – o que conhecer – e a relaciona ao projeto de sociedade nos 

seguintes termos : 

 

Ao falar de projeto global da sociedade não faço como se 
estivesse tomando-o como uma idéia 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; no da distribuição interna 
como no do comércio externo; no das comunicações e 
transportes; no da cultura; no da saúde; no da educação em 
geral, que a esse objetivo deve servir. [...] Daí que a 
delimitação do que conhecer para a organização do conteúdo 
programático da ação educativa demande de todos os que nela 
se envolvem, em qualquer de seus planos, uma clareza política 
a qual, não sendo em si suficiente, é absolutamente 
indispensável. Clareza política, acrescente-se, com relação ao 
para que, ao como e ao em favor de quem se faz a própria 
política. (FREIRE, 1984, p.121 -122). 

 

 

O que Freire defende, pois, é a interdependência dessas esferas – 

sociedade, educação e conhecimento -  e a necessidade de uma leitura crítica 

da realidade onde essas esferas se manifestam para uma possível intervenção 

dos sujeitos.  

Denunciar, anunciar e esperançar são, por conseguinte, as tarefas de 

todo educador humanista, progressista, aprendente, e de todos os que estão 

                                                 
23 Obra de 1977,  especialmente na Carta 3. 
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certos de uma nova sociedade exige uma nova educação, uma nova prática 

educativa : curiosa, cheia de “ad-miração”, dialógica, problematizadora, 

libertadora, enfim e cheia de esperança (de esperançar) no futuro.  E a 

educação só desempenhará seu papel de instrumento na construção de uma 

nova ordem social fundada nos ideais democráticos e de justiça, através da 

vivência de uma prática educativa libertadora, ou seja, aquela que 

[...] valorizando o exercício da vontade, da decisão, da 
resistência, da escolha; o papel das emoções, dos 
sentimentos, dos desejos, dos limites; a importância da 
consciência na história, o sentido ético da presença humana no 
mundo, a compreensão da história como possibilidade jamais 
como determinação, é substantivamente esperançosa e, por 
isso mesmo, provocadora da esperança. (FREIRE, 2000, p. 
48). 

 

Vejamos o mapa conceitual que segue, observando que nele o terceiro 

verbo contido no mapa abaixo esperançar, implica a proposta de inserção na 

luta, na dimensão do ato transformador como o ápice do processo do 

conhecimento. 
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 Mapa conceitual 6: Leitura crítica da realidade. Elaborado pela autora. 

Denunciar e anunciar são as expressões mais ligadas ao pensamento e 

à luta de Paulo Freire. No entanto, não podemos esquecer que ele considerava 

um ingrediente vital da capacidade de lutar pela transformação a atitude de 

esperança, coerente com o que já havia apresentado na obra Pedagogia do 

Oprimido. Esperançar, dessa forma, pode ser compreendido como ação de 

não-conformação, de ação em busca de superação das difíceis e desumanas 

realidades, com a convicção da vocação ontológica do homem em  SER MAIS. 

Não é sem razão que a obra freireana permaneça instigando o 

pensamento humano em tantos lugares diferentes, ora inspirando lutas em 

países às voltas com os processos de opressão de grandes contingentes 
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populacionais, ora pela sua original concepção epistemológica, ora pela 

proposição da prática da dialogicidade, o que testemunha sua própria 

recomendação de re-criação, de re-invenção de sua pedagogia por aqueles 

que encontram estímulo e respostas  em sua proposta. Uma pedagogia do ser 

em movimento, inconcluso, inquieto, que “está sendo”. 



156 

 

 

 

  
  
  

PPAARRTTEE  IIVV  
 

OO  CCIIRRCCUULLOO  
 

 

 

 

 



157 

 

 

CCAAPPIITTUULLOO  77  

DDIIAALLOOGGÂÂNNCCIIAA  

  

Apresentamos na Parte II desse trabalho nossa pré-compreensão em 

torno da temática em destaque, fruto das leituras que já possuíamos, fruto das 

motivações já assinaladas na introdução. Nossa pré-compreensão 

consubstanciou uma espécie de projeto interpretativo inicial que nos auxiliou na 

construção do projeto (novo) desdobrado nas perguntas condutoras do 

processo de compreensão/interpretação textual24. 

Na Parte III, seguindo a abordagem hermenêutica escolhida como 

parâmetro metodológico, buscamos aprofundar a compreensão em torno do 

objeto de estudo, dialogando diretamente com os textos freireanos, para 

desvelá-los, superando os conceitos prévios da pré-compreensão. Nesse 

exercício dialógico o perguntar foi nosso fio condutor para atingir uma 

compreensão possível nas condições totais que os três anos e meio de curso 

de doutorado nos permitiram e proporcionaram.   

No desenvolvimento do trabalho, conforme a orientação gadameriana, 

nos “abrimos” à receptividade dos textos, tanto que ampliamos a proposta 

inicial, no projeto de doutorado apresentado ao PPGEd/UFRN. Seguimos, 

assim, confrontando nossa prévia compreensão com o aprofundamento dos 

“achados” para construirmos nossa interpretação, identificando avanços 

(melhor compreensão do objeto que desejamos compreender) e dificuldades 

(limites presentes no processo investigativo, principalmente oriundos do 

horizonte tradicional presente no intérprete). 

 Nesse dialogar com o autor – Paulo Freire – mediado pelos seus textos, 

numa experiência hermenêutica onde se sabe que outros entenderão o mesmo 

objeto cada vez mais e de diferentes maneiras. Ocorre que a própria obra 

                                                 
24  Vern a p.8. 
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freireana vai se desdobrando diante de incontáveis possibilidades de 

compreensão/interpretação/aplicação de novos sentidos. 

A atividade que nos propomos realizar Gadamer denominou de “tarefa 

da consciência efetual”, a tarefa de produzir um novo texto em torno daquilo 

que queremos e procuramos compreender, situando e atribuindo novos 

sentidos a partir da atitude dialógica com o autor estudado, com os seus textos. 

O presente texto que ora concluímos é, dessa maneira, o resultado da 

fusão dos horizontes do autor Paulo Freire e da intérprete, autora da tese, 

alcançado pelo processo interpretativo/compreensivo. 

Chegamos assim à última parte do presente texto, a Parte IV que 

denominamos de O CÍRCULO. Na perspectiva hermenêutica, o círculo indica 

não só o ponto conseguido, mas a continuidade, a possibilidade e necessidade 

de superação daquilo que já foi alcançado, no processo de construção do novo 

conhecimento que se espera e logo virá, por certo. 

Apresentamos nossa conclusão em dois capítulos: o primeiro, onde 

buscamos dialogar com alguns importantes interlocutores de Freire para 

situarmos com suas contribuições alguns pontos considerados relevantes para 

uma melhor compreensão da temática da tese. No segundo, as considerações 

finais, onde retomamos nossa questão central e tese norteadora inicial, a 

síntese alcançada acerca das dimensões do conhecimento em Freire, as 

possibilidades de contribuição desse trabalho e as perspectivas de 

continuidade. 

 
Dialogando com dialogadores do pensamento freireano 

Não poderíamos deixar, ao finalizar esse trabalho, de dialogar, ainda 

que brevemente, com alguns dos interlocutores de Paulo Freire, situando ou 

aprofundando alguns pontos em torno das temáticas aqui abordadas.  

Observando um amplo leque de possibilidades dialógicas, selecionamos três 

autores: Moacir Gadotti, brasileiro, um dos principais colaboradores de Freire 

para quem a temática do conhecimento na perspectiva freireana deve se tornar 
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cada vez mais objeto de investigação; Carlos Alberto Torres, argentino, um dos 

seus principais críticos e estudiosos das influências presentes na constituição 

do pensamento epistemológico freireano e Ira Shor, educador norte-americano, 

co-autor do livro dialógico Medo e Ousadia- o cotidiano do professor, obra que 

discute destacadamente  o papel da educação libertadora no espaço escolar e 

a construção do conhecimento.  

 Além de indicar alguns destaques desses autores acerca do 

pensamento freireano que julgamos oportuno situar nesse trabalho, 

escolhemos algumas temáticas específicas no vasto material que esses 

autores apresentam, especialmente os dois primeiros, no que se refere ao 

pensamento epistemológico. 

 Moacir Gadotti, um dos maiores conhecedores da obra freireana, seu 

amigo pessoal e um dos fundadores e dirigentes  do Instituto Paulo Freire, é 

autor  e co-autor de artigos, livros, biografias, dvds e vídeos sobre a sua vida e 

a obra bem como, a sua repercussão no mundo. Em capítulo intitulado Saber 

Aprender: um  olhar sobre Paulo Freire e as perspectivas atuais, publicado 

na obra  Compartilhando o Mundo com Paulo Freire (LINHARES & TRINDADE, 

2003), Gadotti aponta o que chamou de quatro intuições originais de Freire, a 

saber: 1ª. “Ênfase nas condições gnosiológicas da prática educativa”. 2ª. 

“Defesa da educação como ato dialógico e, ao mesmo tempo, rigoroso, 

intuitivo, imaginativo, afetivo.” 3ª. “A noção de ciência aberta às necessidades 

populares ligada, portanto ao trabalho, ao emprego, à pobreza, à fome, à 

doença, etc.” e 4ª. “O planejamento comunitário, participativo, a gestão 

democrática, a pesquisa participante.” Destaquemos as duas primeiras 

intuições. 

Gadotti afirma que toda obra de Freire apresenta a idéia da relação 

direta entre educação e conhecimento. Diríamos mais: para Freire educar é 

auxiliar, conduzir, preparar, oportunizar as condições de aprendizagem dos 

educandos, o que significa dizer, é um ato gnosiológico quando se propõe a ser 

algo mais que a transmissão de alguns saberes a serviço de processos de 

simples adaptação das novas gerações aos padrões instituídos pelas gerações 

anteriores. Para que esse ato pedagógico se constitua em ato gnosiológico 



160 

 

 

necessita apresentar certas condições. Freire, como vimos no capítulo II da 

Parte III, situou, dentre essas condições, a dialogicidade superadora da 

contradição educador – educandos  e propiciadora de um clima pedagógico 

favorecedor do exercício da curiosidade, da “ad-miração”, da problematização, 

do pensar certo. 

Considera ainda Gadotti que a reflexão atual sobre a educação e a 

sociedade não pode se afastar da discussão mesma do conhecimento que 

passou a ser um conceito central. Numa sociedade letrada, industrializada e 

especializada em múltiplos campos da cultura humana, conhecer não é apenas 

uma possibilidade e uma necessidade, é condição sine qua non para que 

homens e mulheres se movimentem e atuem de modo produtivo e significativo 

no mundo, na busca de sua humanidade. Conhecer passa a ser uma 

exigência de sobrevivência.  

Para isso, mais que conhecer, as criaturas humanas precisam ampliar 

sua condição de seres de aprendizagem, aprendendo, apreendendo, 

desaprendendo e re-aprendendo conteúdos  mas, principalmente, aprendendo 

a aprender para que o ciclo do ato de conhecer se perpetue em sua 

dinamicidade e dialeticidade. Como conseqüência, aprender a aprender 

juntos se apresenta como exigência de dialogicidade, de comunicação e de 

exercício ético na construção de uma humanidade que se realize e se 

aperfeiçoe a cada geração, no processo histórico.  Afinal, concorda Gadotti 

com a compreensão freireana, o conhecimento é construído de forma integrada 

e interativa, na temporalidade da existência humana. 

Por outro lado, esclarece analisando o pensamento freireano, não é o 

conhecimento que, por si só, poderá auxiliar o homem a sobreviver, a se 

libertar. É necessário que esse homem assuma o compromisso com a 

mudança. Lembramos que para Freire, o ciclo do ato de conhecer engloba 

também o ato transformador. Gadotti salienta ainda que para Freire  há três 
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objetivos para o conhecimento : entendimento do mundo, averiguação ou 

busca da verdade e interpretação e transformação do mundo25.  

Quanto ao papel da escola na perspectiva de Freire, Gadotti ressalta 

que se essa não distribui poder, constrói, por outro lado, um saber que se 

converte sim, em poder, pois o conhecimento proporciona as condições de 

intervenção do homem no mundo. Uma de suas principais tarefas é auxiliar os 

educandos na superação de seus saberes ingênuos pelos saberes 

sistematizados e críticos. Destaca a visão diferenciada de Freire em relação 

tanto ao chamado pedagogismo da década de 60 – para o qual a escola tudo 

podia – quanto ao reprodutivismo típico dos anos 70 que condenava a escola a 

ser apenas um instrumento de reprodução das diferenças sociais. 

Evidenciando a constante busca de respostas e caminhos para a educação e a 

escola, Freire, segundo Gadotti, nos seus últimos anos de vida estava 

desenvolvendo estudos  de uma Ecopedagogia. 

Gadotti chama ainda atenção para os relatos das experiências 

vivenciadas por Freire junto a muitos colaboradores, na primeira metade dos 

anos 80, registrados alguns nas chamadas publicações “dialogadas”. 

Assevera em sua obra Convite à Leitura de Paulo Freire: 

 

Experimentou um novo paradigma metodológico na linha de 
pesquisa participante, colocando em prática uma teoria do 
conhecimento que tem como dimensão principal a natureza 
dialógica da produção do saber e contribuindo para uma 
compreensão histórica do rigor científico. (GADOTTI, 2004, p. 
89). Destaques do autor 

 

Uma das compreensões mais originais de Freire, ressaltamos, diz 

respeito às idéias de rigorosidade e rigor científico. Também nesse quesito a 

compreensão do inquieto autor atrela-se à concepção histórica. A rigorosidade, 

entendida como uma aproximação metódica aos objetos cognoscíveis na 

busca de maior exatidão, é resultado da necessidade de superação daquelas 

                                                 
25 Essas etapas, aprofundadas no capítulo 5  já indicado, estão destacadas no mapa conceitual da página 
100. 
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visões ingênuas e imediatistas pela visão crítica.  “A natureza histórica da 

rigorosidade e da exatidão dos achados, sem as quais não há ciência, explica, 

por outro lado, a historicidade do conhecimento”, afirma Paulo na obra 

Pedagogia: Diálogo e Conflito. (FREIRE, GADOTTI & GUIMARÃES, 2000, p. 

56-57).  

 Freire costumava afirmar que o saber popular e o saber acadêmico não 

podiam negar-se mutuamente, como não poderiam ser dicotomizadas as 

dimensões da vida diária (senso comum) e do rigor (senso filosófico). O rigor 

científico, declara na mesma obra acima citada, não é uma categoria 

metafísica, mas histórica, pois a ciência é uma criação humana, social e 

histórica.  Esse rigor, acentua, está nos procedimentos com os quais nos 

aproximamos dos objetos cognoscíveis, o que significa a possibilidade de 

superação de um procedimento ingênuo anterior por um procedimento crítico, 

posterior. 

 Na obra Paulo Freire – uma biobibliografia, Gadotti destaca uma parte 

de entrevista concedida por Freire que nos oferece uma visão de síntese 

dessas idéias e que abaixo transcrevemos: 

 

Discordo dos pensadores que menosprezam o senso comum, 
como se o mundo tivesse partido da rigorosidade do 
conhecimento científico. De jeito nenhum! A rigorosidade 
chegou depois. A gente começa com uma curiosidade 
indiscutível diante do mundo e vai transformando essa 
curiosidade no que chamo de  curiosidade epistemológica. Ao 
inventar a curiosidade epistemológica, obviamente são 
inventados métodos rigorosos de aproximação do sujeito ao 
objeto que ele busca conhecer. (GADOTTI, 1996, p. 323). 

 

 

Da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, da percepção do 

senso comum ao pensamento crítico, são superações que não ocorrem 

magicamente, de repente, mas ocorrem na temporalidade histórica e decorrem 

da necessidade humana de continuamente perguntar e saber que nenhuma 

resposta é definitiva, o que é da essência do ato de conhecer. 
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 As temáticas acima são algumas das contribuições mais presentes da 

pedagogia freireana, tendo como base sua teoria do conhecimento. Por toda 

riqueza e originalidade desse pensamento é que Gadotti lançou o desafio à 

ampliação de estudos e pesquisas sobre o assunto, tendo em vista uma leitura 

mais sistemática das categorias presentes no seu pensamento epistemológico. 

 Esse trabalho é uma busca de responder, ainda que em reduzida parte, 

ao apelo do referido professor.  

 Carlos Alberto Torres, educador argentino radicado na América do 

Norte, acompanhou Freire durante sua trajetória de autor, sendo 

simultaneamente amigo, estudioso e crítico do pensamento freireano, se 

constituindo um dos seus mais importantes interlocutores, acompanhando até 

hoje os desdobramentos e influências da obra freireana nos diversos 

continentes. 

Em sua obra Pedagogia da Luta- Da Pedagogia do Oprimido à Escola 

Pública Popular, Torres situa a dificuldade de uma apreensão mais imediata e 

fácil do pensamento freireano considerando que  

 

 [...] o pensamento de Freire não se restringe a uma temática 
nem a um estilo de reflexão; pelo contrário, seu pensamento  
constitui uma síntese global, muito difícil de ser captada 
imediatamente, em que o estilo de reflexão tem diferentes 
níveis disciplinares. (TORRES, 1997, p. 173). 

 

Como estudioso da obra de Paulo Freire, Torres tem dedicado um 

esforço significativo para  identificar as influências que permeiam seu  discurso:  

correntes filosóficas, ideologias, tradições, experiências. De relance, Torres 

situa como presentes no substrato do pensamento freireano: o pensamento 

existencialista, o fenomenológico, a filosofia hegeliana,  o marxismo, além da 

contribuição de vários humanistas. Acrescentaríamos à lista os pensadores do 

ISEB e teólogos da libertação. 

Para o desenvolvimento da tarefa interpretativa que desenvolve, Torres 

se vale do ponto de vista dialético, hermenêutico, pois considera o pensamento 
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freireano “ um amálgama teórico para o qual afluem diferentes linhas filosóficas 

– em seus elementos mais valiosos e significativos – complementares em 

alguns casos, conflitantes e opostos em outros.” (TORRES, 1997, p. 174). 

Elegemos, nesse espaço dialógico, alguns pontos importantes do 

trabalho de Torres, voltados para aspectos da temática ora abordada nesse 

trabalho, analisando, por exemplo, a construção da idéia de sujeito crítico, 

sempre presente nas obras de Freire.  Torres identifica a forte influência do 

pensamento fenomenológico nas teses constitutivas dessa idéia no que se 

refere ao conhecimento como possibilidade histórica26. Vejamos: 

� O processo de conhecimento envolve um duplo movimento : o da 

consciência em direção às coisas e das coisas em direção à 

consciência; 

� A consciência é sempre consciência de algo e isso implica na 

intencionalidade que a caracteriza; 

� Esse “algo”, a “coisa em si”, se transforma em objeto de 

conhecimento pela consciência que busca descrever, uma espécie 

de olhar de fora mais detalhado; 

� Quando a consciência “atravessa” a “ coisa em si” para descobri-la 

em sua interioridade, num  avanço qualitativo, atinge a criticidade, um 

olhar de dentro; e 

� A consciência agora é capaz de transcendentalidade, ou seja, de 

atuar sobre o objeto (qualquer que seja ele: um problema, uma 

situação cultural, uma corrente filosófica, etc) de modo a transformá-

lo  na direção de um “outro destino”, agora desejável e possível. 

Esses conceitos da fenomenologia husserliana, segundo Torres, estão 

na base da concepção de consciência e conscientização de Paulo Freire, numa 

re-elaboração original ao longo do seu discurso. A tomada de consciência, já 

                                                 
26 Seriam grupos com as seguintes ênfases : conscientização como instrumento de solução de problemas 
na área emocional; conscientização como ativismo de processo revolucionário; conscientização como 
criação subjetiva da realidade; conscientização como instrumento de “conciliação”, negadora do SER 
MAIS do homem. O último grupo analisado, minoria, é o que percebe de fato a conscientização como 
uma postura verdadeiramente crítica e dialética.  
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registramos, não é o mesmo que conscientização para Paulo Freire. 

Reforcemos com a seguinte  afirmativa de Freire, destacada por Torres : 

 

A expressão francesa prise de conscience, tomar consciência 
de, é a forma normal de ser um ser humano. Conscientização é 
algo que vai além da prise de conscience. É algo que começa a 
partir da capacidade de ter, de tomar a prise de conscience. 
Algo que implica analisar. É uma maneira criteriosa ou quase 
criteriosa de ler o mundo. É uma maneira de ler como a 
sociedade funciona. É uma maneira de entender melhor a 
questão dos interesses, a questão do poder. Como conseguir 
poder, o que significa não ter poder. Em suma, conscientizar 
implica uma leitura mais profunda da realidade, [e] o senso 
comum vai além do próprio senso comum. (TORRES, 1997, p. 
13). 

 

Preocupado com as distorções do termo conscientização, Freire teve 

oportunidade de abordar a questão em uma palestra realizada no México em 

1971, publicada em sua forma escrita por Torres na obra A Práxis Educativa de 

Paulo Freire, em 1979. Num discurso enfático, Freire analisa as visões 

diferenciadas de grupos em torno da expressão conscientização, criticando 

suas abordagens e equívocos conceituais para destacar a verdadeira 

concepção, aquela que 

 

Aborda a conscientização sabendo que não é nenhuma varinha 
mágica para resolver problemas; aborda o processo de 
conscientização considerando-o somente como a base 
fundamental de um processo de educação libertadora, 
considerando a conscientização como um esforço dialético de 
compreensão entre a subjetividade  e a objetividade ou, em 
outras palavras, entre consciência e mundo ou, em outras 
palavras ainda,  entre homem e mundo. (TORRES, 1979, p. 
108). 

 

O processo de conscientização surge assim como o único caminho que 

a educação genuína deve buscar para superar as velhas dualidades (sujeito-

objeto, consciência-realidade, teoria-prática) e encontrar a unidade dialética 

capaz de assegurar a superação das práticas sociais manipuladoras e 

domesticadoras  do homem. Ressalta ainda Torres que um pensamento muito 
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claro e definido em Freire é o papel reservado à educação de ajudar o homem 

a refletir sobre sua vocação ontológica de sujeito, conforme o disposto na 

Pedagogia do Oprimido, o que só poderá ocorrer se a educação o auxiliar na 

construção de sua consciência crítica. 

 Tal educação para a conscientização só pode converter-se numa 

aventura criadora e re-criadora, alicerçada na condição natural humana de ser 

consciência reflexiva, portanto, potencialmente consciência crítica a se 

desenvolver. Já não se trata de conhecer, de saber, mas de saber que se sabe, 

que se conhece, o que equivale a dizer que o homem sabe que conhece o 

conhecido e pode produzir a superação do conhecido, que é ele o agente do 

ciclo gnosiológico. Eis o caráter ativo, produtivo e criativo da consciência. 

 O processo de conscientização demanda, desse modo: a busca do 

conhecimento (e sua permanente superação) na relação com o mundo para 

desvelá-lo e a construção de um projeto de prática transformadora da realidade 

que exige uma opção pelo homem de um compromisso (que muitos chamam 

de ideologia) histórico, utópico no sentido de realizar o possível hoje para que 

amanhã seja possível o que hoje não foi possível realizar (utopia crítica) Eis 

para Freire, um dos principais compromissos da educação libertadora: ser um  

espaço onde educadores e educandos se conscientizam mutuamente – e não 

um espaço de “conscientizar” o outro, do que Freire discorda radicalmente. 

Sintetiza Torres: “portanto, consciência crítica é um teste de ambiente, um teste 

de realidade.” (GADOTTI, 1996, p. 125). 

 Torres aponta que essa  compreensão de Freire traz muitas implicações 

para a práxis educacional : da seleção de conteúdos realmente significativos à 

crítica dos discursos técnicos defensores de uma escola que apenas responde 

aos anseios do mercado de trabalho;   da busca da autonomia em sala de aula 

do educador comprometido à redução da burocratização e controle da 

organização e da prática escolar; do exercício dialógico à negação da 

educação como mero ato de transmissão de conhecimentos mitigados, 

desvinculada de sua politicidade; da valorização das leituras de mundo dos 

educandos à pronúncia desse mesmo mundo no compartilhamento de idéias, 



167 

 

 

reflexões, saberes, sonhos, angústias e esperanças, para o alcance da 

conscientização “real”, “possível”.  

 A proposta freireana, continua Torres, não se restringe ao aspecto 

exclusivamente educacional voltado para uma pedagogia do oprimido onde o 

conhecimento é compreendido como instrumento de luta. Aliada à proposta 

pedagógica está toda uma preocupação reflexiva e propositiva para com a 

natureza humana e a vida social, pois o sentido de oprimido, em Freire,  se 

amplia para a vida em sua totalidade e não apenas no campo político- 

econômico e educacional. Há oprimidos por questões raciais, étnicas, de 

gênero, de opções religiosas, ideológicas, dentre outros. Por isso mesmo, um 

projeto de libertação (humanização) engloba as dimensões pedagógica, política 

e intersubjetiva, desvelando assim a íntima relação entre conhecimento, 

educação e poder.  

O processo educacional (em espaços formais e não-formais) deve ser 

sempre um processo de conscientização, ou seja, de desmistificação, de 

desvelamento das reais situações de opressão vivenciadas nos vários níveis 

de experiências sociais. Nesse sentido, Torres indica a influência do 

pensamento gramsciano no que se refere ao papel do “intelectual orgânico”, no 

caso o “educador progressista”, o “educador crítico”, aquele que desvela, que 

desoculta a realidade opressora com e não para os educandos, que se engaja 

na luta pela transformação da realidade, na defesa do seu SER MAIS e do 

SER MAIS de todos os homens e mulheres. 

E para Freire, ainda segundo Torres, é impossível repensar o papel da 

educação libertadora que não seja a partir das perspectivas dos sujeitos 

oprimidos (no sentido amplo da expressão) enquanto seres que podem  e 

devem se  constituir em sujeitos conscientemente críticos. 

Um dos mais provocativos livros de Freire é um dos livros dialógicos, o 

Medo e Ousadia – cotidiano do professor, escrito a partir dos diálogos com Ira 

Shor, publicado em 1987, onde é discutida a construção do conhecimento e a 

atuação do educador na educação libertadora no espaço escolar. Neste livro, 

afirma Ira : “Espero que encontremos um certo estilo dançante. Assim, seremos 
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ao mesmo tempo poéticos, divertidos e profundos.”  (FREIRE & SHOR, 2006, 

p. 13). E, de fato,  Medo e Ousadia é uma obra leve e ao mesmo tempo 

rigorosa, que trata das questões do cotidiano da escola e da vida, numa 

linguagem sincera e objetiva, calcada nas vivências concretas de dois 

educadores que emergiram das camadas populares, que tiveram experiências 

junto aos trabalhadores populares, que vivenciaram as dificuldades da 

superação de suas próprias práticas pedagógicas para encontrarem o caminho 

da dialogicidade e da educação libere a educação. É um diálogo criativo e re-

criativo. 

Ira Shor, educador norte-americano, elenca, para a produção do referido 

livro, questões diversas especialmente sobre a educação libertadora 

levantadas por professores interessados pela mudança social. Destacamos 

alguns pontos fundamentais do diálogo constante especialmente no prefácio e 

primeiro capítulo, centrando na difícil, mas não impossível auto-construção de 

uma práxis docente comprometida com  o processo de humanização através 

da educação libertadora. 

Shor situa algumas das dificuldades enfrentadas pelo professor em 

função das múltiplas exigências do fazer docente e da força do ensino 

tradicional bem como as resistências de estudantes face às práticas que se 

pretendem experimentais, libertadoras ou transformadoras. Diante dessas  

situações, Shor e Freire dialogam em torno de temas como motivação,  visão 

de conhecimento, educação integrada, currículo oficial e estrutura oficial do 

conhecimento, politicidade do ato pedagógico, caráter da educação libertadora, 

suas possibilidades e limites, a transição da educação tradicional para a 

educação transformadora e crítica, níveis de experiências e níveis de 

transformação, os medos, o enfrentamento e a esperança. 

Situemos, nesse espaço, alguns enfoques a respeito da educação como 

situação gnosiológica, o ato de conhecer e a práxis docente, temas presentes 

neste trabalho. 

Shor apresenta a Freire a problemática da falta de motivação de 

estudantes em relação aos cursos oficiais, a acomodação de professores nas 
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práticas tradicionais e a dificuldade daqueles educadores que procuram 

exercitar uma prática docente de fato libertadora indagando sobre onde 

aprender esse tipo de ensino. 

O educador nordestino considera que todas essas questões se vinculam 

a uma questão maior: o entendimento equivocado sobre o ciclo gnosiológico, 

através da dicotomização de seus dois momentos constitutivos,  o da produção 

do conhecimento novo e o da aquisição do conhecimento existente. Com esse 

equívoco,  reduz-se o ato de conhecer ao da transmissão ou transferência do 

conhecimento, o professor torna-se o especialista nessa transferência, inibindo 

sua própria curiosidade, a inquietação e a capacidade crítica, atitudes 

fundamentais ao sujeito cognoscente. Esse professor ainda se afasta da 

pesquisa bem como da compreensão da politicidade do ato pedagógico, 

acomodando-se ao currículo oficial e ao ensino tradicional. 

Freire chama atenção para o seguinte fato: para que se possa efetivar 

uma prática educacional libertadora não basta a utilização de métodos e 

técnicas pretensamente dialógicos mas superficiais, sem de fato se dirigirem à 

realidade concreta e à criticidade. A educação libertadora se fundamenta na 

visão crítica da sociedade e se direciona à transformação social. Essa 

transformação tem como base a consciência de, ou seja, a consciência dos 

condicionamentos e da possibilidade histórica de superá-los. 

Shor e Freire narram suas experiências de início de carreira docente, 

ressaltando ambos em suas memórias o gosto pelo ensino e a conseqüente 

preocupação em atingir o aluno, em entender suas linguagens e em 

desenvolver uma prática docente capaz de gerar sentidos e satisfação para os 

estudantes envolvidos. Ainda que intuitivamente, ambos os educadores 

distanciaram-se de uma prática de transferência de conhecimentos, de uma 

aprendizagem passiva de seus educandos, sempre buscando partir de suas 

realidades e necessidades, isto é, sempre procurando estabelecer uma relação 

dialógica, desafiadora, provocativa. 
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Alcançando o que corresponde a uma práxis docente de caráter 

transformador, ambos os educadores destacam que a educação libertadora  é 

exigente e não permissiva; é criativa e jamais poderá ser padronizada. 

Como se dá a construção da prática docente libertadora? Um educador 

se constitui como “libertador”, de imediato? Sua atividade docente é capaz de 

promover transformações significativas? De que intensidade? Só as grandes 

mudanças devem ser perseguidas? 

Freire considera que tanto educador quanto educandos em uma prática 

libertadora, devem estar conscientes de que a educação sozinha não poderá 

promover a transformação social, mas educadores e educandos, como sujeitos 

cognoscentes, podem ser agentes críticos não apenas no espaço escolar, mas 

fora do âmbito da escola, agindo pela mobilização e organização. Essa 

mobilização e essa organização também se dão no âmbito pedagógico quando 

os próprios educandos e educadores compartilham atitudes de desvelamento 

da realidade para melhor compreendê-la criticamente. 

Curiosamente, Freire afirma que a própria aula expositiva pode se 

converter em uma prática libertadora quando estimula a reflexão, a indagação 

e a participação dos educandos, instiga a pesquisa, não silencia o estudante e 

não se resume à transferência de conhecimentos. 

Ira demonstra preocupação com aqueles educadores que, desejando ter 

uma práxis transformadora, buscam as grandes mudanças, correndo o risco de 

frustrarem-se e de “perder o contato com o potencial transformativo de cada 

atividade.” (FREIRE & SHOR, 2006, p. 48). Níveis diferentes de experiências 

possibilitam níveis diferentes de transformação.  Nesse importante diálogo, 

Freire e Shor situam a importância das transformações aparentemente simples, 

mas que conduzem os educandos – e o próprio educador - à superação da 

percepção ingênua pela percepção crítica, que conseguem estabelecer uma 

nova relação com o conhecimento e com a realidade. É o espaço do educador 

para denunciar, desvelar, desocultar a ideologia dominante. E isso implica, 

situam ambos os educadores, em correr riscos, lidar com os medos e fazer 

escolhas. 
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Algumas ponderações são ainda apresentadas nesse fértil diálogo 

acerca do educador “libertador”: não pode ser um espontaneísta que permita o 

laissez-faire em classe e nem um autoritário. Sintetiza Paulo: “Tenho que ser 

radicalmente democrático, responsável e diretivo. Não diretivo dos estudantes, 

mas diretivo do processo no qual os estudantes estão comigo.” (FREIRE & 

SHOR, 2006, p.61). E essa diretividade representa a efetivação do 

compromisso com práticas docentes desveladoras da prática social. 

Freire ainda destaca que os educadores libertadores não são nem 

missionários nem técnicos, são professores que se re-inventam, re-inventam a 

realidade  e mantêm a esperança. 

Quantos outros dialogadores Freire teve, tem e continuará a ter? 

Inúmeros, incontáveis por se tratar de um autor que jamais se colocou como 

conclusivo e que conclamou aos seus próprios leitores para “re-inventá-lo”. 
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CAPITULO 8 

CCOONNCCLLUUIINNDDOO......AABBRRIINNDDOO  AA  EESSPPIIRRAALL  

 
 Ao iniciar esse trabalho nos propusemos a aprofundar estudos sobre o 

pensamento epistemológico de Paulo Freire, pelos motivos já apresentados na 

introdução. Motivada pelas próprias questões apresentadas por Freire e o 

encontro com outras questões derivadas das leituras dialógicas com obras 

freireanas, atingimos a questão central condutora de nosso estudo e a tese >  

norteadora inicial, abaixo indicadas embora já presentes nesse texto.  

1. Questão central condutora > Qual a visão freireana do ato 

pedagógico como ato gnosiológico e sua implicação na 

práxis docente? 

2. Tese norteadora inicial > uma concepção epistemológica 

perpassa a obra freireana, situando o ato pedagógico como 

ato  gnosiológico. . 

 Dialogando com os textos de Paulo Freire a partir da abordagem 

metodológica utilizada –  a hermenêutica –   exercitamos o que o próprio Freire 

ressalta em Medo e Ousadia : não ser submissos diante do texto, “brigar” com 

o texto apesar de amá-lo e re-escrever o que está lendo. A leitura de Paulo 

Freire é uma leitura que jamais pode ser neutra. Ela provoca concordâncias e 

rejeições e, mais que tudo, nos remete a uma dupla constatação: Freire se re-

escreve criticamente ao longo de sua obra e nos obriga, a seus leitores, a uma 

auto-crítica das práticas que realizamos bem como a uma avaliação de nossas 

possibilidades de atos transformadores. 

 Durante esses três anos de leituras, ora indagando, ora concordando, 

ora discordando de Freire, construímos uma compreensão sobre nosso objeto 

de estudo acima destacado, no contato mais direto com o autor através de sua 

obra. Mergulhar nas suas obras, na “garimpagem” dos conceitos centrais 

nucleares presentes em sua teoria do conhecimento foi tarefa gratificante e que 
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nos permitiu uma maior clareza sobre a construção do seu pensamento sobre o 

conhecimento, o ato de conhecer e a educação como ato gnosiológico, 

expostos especificamente na Parte III dessa tese. 

 Ao alcançarmos essa compreensão em torno desses conceitos 

fundantes, podemos então visualizar uma rede epistêmica que se expressa em 

diversas dimensões articuladas entre si. Vejamos: 

� Dimensão epistemológica propriamente dita > podemos afirmar 

que o conjunto das idéias e conceitos freireanos sobre o 

conhecimento e seus fundamentos, o ato de conhecer com seus 

elementos, possibilidades e limites, o ciclo gnosiológico constituem a 

base de sua teoria do conhecimento, teoria essa que perpassa 

transversalmente toda sua obra e proposta, situando o conhecimento 

como um constructo social indispensável ao movimento e 

sobrevivência do ser humano na realidade em que vive. O 

conhecimento, na visão freireana, nasce da experiência humana em 

sua totalidade; 

� Dimensão histórico-filosófica > como consciências intencionadas 

ou corpos conscientes, homens e mulheres se descobriram enquanto 

seres inconclusos, inacabados e incompletos, capazes de conhecer, 

construindo-se na História como seres em permanente processo de 

aprendizagem, curiosos, seres de “ad-miração” em busca da 

melhoria da qualidade de suas iniciais percepções, superando-as por 

uma postura crítico-reflexiva. O conhecimento é, assim, fruto da 

experiência humana coletiva, nascido da totalidade das vivências 

individuais e sociais e que se desdobra num movimento dialético que 

Freire chama de ciclo gnosiológico, composto por dois momentos 

indissociáveis: o novo conhecimento que se produziu e o 

conhecimento do conhecimento já existente; 

� Dimensão político-ideológica > o pensamento freireano nessa 

dimensão evolui de uma visão ingênua a uma leitura mais crítica da 

realidade, conforme afirmou em sua auto-crítica na obra Pedagogia 
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da Esperança.. Após  Pedagogia do Oprimido, porém,  não se pode 

mais separar a esfera político-ideológica da pedagógica. A educação 

não é neutra como não é neutra a questão do acesso e da produção 

do conhecimento.  A escola pública, principal espaço formal de 

acesso ao conhecimento sistematizado das camadas populares, tem 

sido, quando não uma barreira ao acesso e um desestímulo à 

produção do conhecimento, um verdadeiro “conta-gotas”, oferecendo 

a milhões de crianças o saber “mitigado”, reduzido, “ideologizado”, a 

serviço do status quo de exploração e de exclusão social.  

O conhecimento não é em si mesmo libertador, mas é ferramenta de 

intervenção no mundo e, por isso mesmo, sobre ele se exerce o 

domínio de  grupos sociais descomprometidos com o  processo de 

libertação (humanização) das populações e promotores da “cultura 

do silêncio”, proibindo-as de ser, de se expressar.  

Daí ser o principal papel da escola pública colocar ao alcance desses 

milhões de meninos e meninas o conhecimento numa perspectiva o 

máximo possível de criticidade, vivenciando o CICLO DE ENSINAR E 

APRENDER. Para alcançar esse objetivo só um educador crítico, 

progressista, o educador- libertador, aquele que desvela criticamente 

a realidade em que ele e os educandos vivem, superando a 

curiosidade ingênua pela curiosidade crítica e pela “ad-miração”, 

através da educação como situação verdadeiramente gnosiológica; 

� Dimensão comunicativa e dialógica > não negando a 

individualidade humana, Freire a concebe como manifestação de sua 

natureza social, em processo de comunhão com outros, o que 

caracteriza o ser humano como ser de relações e de comunicação. 

Aquele que pensa não pensa só, necessita do outro pensante. Se o 

conhecimento, para Freire, é obra coletiva dos homens em sua 

historicidade, não há conhecimento fora da interação entre sujeitos. 

O pensamento para ele tem simultaneamente as funções cognitiva e 

comunicativa. E o que caracteriza a comunicação  é a dialogicidade, 

que reúne sujeitos em torno de objetos cognoscíveis, sujeitos que  se 
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expressam em torno de sistemas de signos lingüísticos.”A 

intersubjetividade ou a intercomunicação é a característica primordial 

deste mundo cultural e histórico”, afirma. (FREIRE, 2002b, p. 65) E 

esse é o mundo do conhecimento e da educação. Educação, para 

Freire, é comunicação e diálogo, um encontro entre sujeitos 

interlocutores em processos interativos. Não há conhecimento fora 

dos processos comunicativos e dialógicos; 

�  Dimensão ética e estética > para Freire, homens e mulheres são 

naturalmente éticos,  pois se tornaram na sua historicidade, capazes 

de ajuizar, discernir e escolher. Sendo sujeitos de ação e 

transformação, “eticizaram” o mundo, o que é próprio de sua vocação  

ontológica de SER MAIS, ainda que a distorção ou desvio (“ausência 

de eticidade”), possa existir como possibilidade histórica de 

desumanização. O conhecimento, base para o discernimento, atua 

na dimensão ética ampliando a capacidade de distinguir e avaliar 

para decidir. O homem que conhece é o mesmo capaz de definir 

valores, de vivê-los ou não, de prever as conseqüências de seus 

atos, de promover rupturas.  

A “eticidade” humana se dá na relação do homem no mundo com os 

outros homens. A educação é uma tarefa vital e, por isso, toca em 

todos os aspectos vitais da experiência humana, dentre as quais a 

ética e a estética. Freire falou e escreveu muito sobre a “boniteza”, 

entendendo também que há uma natureza estética na vida, na 

educação, no conhecimento. O ato de conhecer é um ato belo, 

afirmaria. (FREIRE & SHOR, 2006, p.145). Ao entrar na sala de aula 

e interagir com os alunos, o educador  inicia uma relação estética 

com os alunos. Para ele, o ético está muito ligado ao  estético”. 

(FREIRE, 2005b, p.34).  

Defendeu o que chamou de uma “ética universal dos seres 

humanos”, contrária a todo cinismo, a toda exploração do homem 

pelo homem, a todo processo de desumanização. Uma educação 

ética é aquela em que se propõe a indignação diante de toda 
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desumanização e o compromisso com a humanização. Finalmente 

postulou: não se pode dicotomizar o cognitivo do emocional.  (1994, 

p. 10). 

� Dimensão pedagógico-cultural > nessa dimensão estão as 

grandes contribuições do pensamento e da ação desenvolvida por 

Paulo Freire. Para ele a educação está ligada desde sempre à 

cultura e ao conhecimento como expressões do poder. Não se 

cansava de enfatizar que sua preocupação central era a questão do 

conhecimento e um método de conhecer, mais do que a questão de 

um método pedagógico. Certo de que  homens e mulheres, como 

seres inconclusos e de ação, foram construindo, pelo trabalho, o 

mundo, a cultura, Freire os situou também como seres que 

aprenderam a conhecer e a ensinar. 

 No desenvolvimento dessas ações buscaram (e continuam 

buscando) a compreensão desses processos e, como possibilidade 

histórica, encontraram meios de efetivá-los através de uma ação 

educativa que tem sido, na sua visão, muito mais voltada para a 

manipulação, a domesticação e  a exploração do que para a 

emancipação, a transformação e a libertação (humanização). 

 O conhecimento, nessa dinâmica, passa a ser ferramenta de 

dominação para uns que o detém e de exclusão para outros, que 

dele são afastados. Conhecimento é poder e educação é caminho de 

acesso ao conhecimento. São indissociáveis e por isso mesmo 

devem estar ao alcance de todos os homens e mulheres, produtores 

da cultura e criadores do conhecimento.                   

� Dimensão institucional e de gestão > as questões pertinentes ao 

planejamento e à gestão educacional bem como aquelas relativas à 

formação docente estão presentes na obra freireana, com destaque 

para as publicações dos anos 90. Freire a esse respeito teve 

“intuições” ao longo do seu trabalho no SESI e posteriormente como 

educador e coordenador. A experiência de dois anos e meio à frente 
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da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na gestão de 

Luíza Erundina (então pertencente ao Partido dos Trabalhadores), 

por sua vez, acrescentou mais ainda ao educador a preocupação 

com a escola pública, seu aspecto material (melhoria dos prédios 

escolares), sua gestão e sua preparação para o enfrentamento dos 

novos tempos e a busca permanente da “nova qualidade”, a 

qualidade possível.  

Se o conhecimento é obra coletiva, nada mais natural que a sua 

gestão seja ao menos participativa, especialmente nas instituições 

responsáveis mais diretamente pela sua transmissão e produção, 

incluindo a Universidade. Se a função mais destacada da escola 

pública é a função de mediadora/articuladora do conhecimento junto 

às novas gerações, isso exige a organização da dinâmica processual 

que nela se desenvolve, condicionada, obviamente, pelas 

concepções, diretrizes, ideologias e finalidades  que a norteiam 

política e pedagogicamente, reclamando para tal uma gestão 

dialógica capaz de gerar um verdadeiro compromisso de todos com a 

educação. Isso exige ouvir, num exercício de gestão democrática, 

todos os sujeitos envolvidos no processo educacional (educandos, 

educadores, gestores, funcionários, pais, comunidades) para 

identificar suas críticas, necessidades e sugestões, para que de fato 

o planejamento possa ser comunitário e dialógico. de ações culturais 

em vários movimentos sociais de diversos países. 

.  

A compreensão dessas dimensões e sua interligação e interdependência 

podem contribuir de modo significativo para que o educador identifique a 

importância e alcance de seu fazer docente.  

Ensinar não mais pode ser visto como transferir conhecimento. 

Aprender não mais pode ser visto como repetir o que foi “ensinado”. Escola 

não mais pode ser vista como uma instituição excludente a serviço de grupos e 

ideologias desumanizadoras, mas um espaço capaz de assegurar a 
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assimilação e a produção do conhecimento para todos. Realidade não mais 

pode ser aceita como algo definido, mas como construção e re-construção 

social permanente. História não mais pode ser vista na perspectiva do 

imobilismo e do fatalismo, mas um devenir que tem no sujeito seu principal 

protagonista e artífice. Política não pode mais ser vista como coisa de 

profissionais, interditada ao homem comum, mas uma exigência de inserção e 

participação ativa nos processos sociais. Utopia não mais pode ser entendida 

como “lugar nenhum”, mas a realização do possível hoje para que o impossível 

de hoje possa ser possível amanhã. Educação não mais pode ser 

compreendida como ação de imprimir modos de ser ao outro, mas como 

processo de construção do SER MAIS do homem, sua humanização. Se 

alguma dessas idéias encontrar terreno fértil no educador, ele se tornará um 

educador comprometido com uma nova ordem social, uma nova escola, uma 

nova práxis docente. 

A práxis docente “iluminada” por alguma das idéias acima 

necessariamente terá no conhecimento e no ciclo de ensinar e aprender um 

caminho para o diálogo problematizador, aquele que pode tornar o ato 

pedagógico como um ato gnosiológico, uma aventura criadora capaz de 

auxiliar homens e mulheres no seu processo de humanização para que assim 

construam uma sociedade com menos desigualdades e injustiças. É um 

sonho? Sim, e é também consciência crítica e paixão, o motor que nos coloca 

na luta para concretização de sonhos. Afinal de contas, aprendemos com 

Freire, que de modo original uniu humanismo, cristianismo e marxismo, que 

homens e mulheres jamais perderão sua condição de sujeitos na construção da 

própria história, compreendendo o mundo criticamente e sobre ele agindo.  

Ao concluir – e não “fechar” – o presente trabalho temos duas certezas : 

a sua incompletude e a sua continuidade. Incompletude, pois a cada dia novos 

trabalhos vão surgindo em torno do pensamento e obra de Paulo Freire, 

apresentando facetas, questões e compreensões múltiplas, proporcionando-

nos a sensação de que deixamos muitos vazios na construção textual da tese. 

Por outro lado, a certeza da continuidade tanto dos estudos e novas pesquisas 

– uma vez que pretendemos, após a conclusão do doutorado, iniciar um projeto 
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de pesquisa em torno da relação CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO E 

PRÁTICA PEDAGÓGICA – quanto dos desdobramentos dos “achados” em 

nossa própria vida profissional e pessoal, onde já exercitamos as aplicações 

possíveis, resultantes dessa curiosa e produtiva experiência hermenêutica que 

provisoriamente concluímos...mas sem fechar o círculo e  abrindo uma espiral 

para o alto... 
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