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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar os conceitos de diálogo e dialogicidade, 

consciência e conscientização e educação a partir das obras Pedagogia do Oprimido e 

Pedagogia da Esperança de Paulo Freire. As reflexões realizadas neste trabalho se 

articulam com a filosofia existencialista cristã. Para analisar as influências do 

existencialismo cristão presentes nas obras de Paulo Freire, optamos pela metodologia 

qualitativa, com uso da técnica de leitura científica e análise textual discursiva. Para 

evidenciar esta abordagem em suas obras destacamos excertos que representam os 

sentidos construídos e sua relação com o existencialismo.  
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Abstract 

 

This article aims to present the concepts of dialogue and dialogicity, consciousness and 

awareness and education from the works Pedagogy of the Oppressed and Pedagogy of 

Hope by Paulo Freire. The reflections carried out in this work are articulated with the 

existentialist Christian philosophy. In order to analyze the influences of Christian 

existentialism present in the works of Paulo Freire, we chose the qualitative 

methodology, using the technique of scientific reading and discursive textual analysis. 

To highlight this approach in his works we highlight excerpts that represent the 

constructed senses and their relation to existentialism. 
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1. Introdução 

 

A intenção deste estudo teórico foi apresentar os conceitos de diálogo e 

dialogicidade, consciência e conscientização e educação em Paulo Freire e sua relação 

com o existencialismo cristão. Para guiar o direcionamento analítico do estudo foram 

elaboradas as seguintes perguntas de reflexão: Que sentidos os conceitos de diálogo e 

dialogicidade, consciência e conscientização e educação aparecem na obra da Pedagogia 

do Oprimido (2009 e 2014) e da Pedagogia da Esperança (1992)? Que relações possuem 

os conceitos apresentados com a filosofia existencialista cristã? Para cada pergunta de 

investigação destacamos os seguintes objetivos: 1. Refletir como os conceitos aparecem 

nas obras escolhidas, identificando os trechos mais significativos; 2. Relacionar os 

conceitos com a filosofia cristã nas obras, evidenciando os excertos relevantes. 

O percurso metodológico de coleta de registro4 será baseado nas contribuições 

de Hanson e Mcnamme (2001), Minayo (2001) e Gil (2007) por meio da leitura 

científica, a fim de aprofundar as ideias mais significativas dos textos. Para o percurso 

metodológico de análise dos dados5·utilizamos da análise textual com as contribuições 

de Moraes (1994, 1999, 2003) e Moraes & Galiazzi (2006 e 2011). O estudo está 

dividido em três momentos de reflexão: primeiramente, fizemos uma breve 

apresentação sobre o existencialismo e o existencialismo cristão em Paulo Freire; no 

segundo, discutimos a metodologia de coleta dos registros e análise dos dados; já no 

terceiro, apresentamos a discussão e os resultados. Nas considerações finais produzimos 

a análise sobre o estudo realizado, relacionando-o às perguntas e objetivos pretendidos. 

Nas obras Pedagogia do Oprimido (2009 e 2014) e Pedagogia da Esperança 

(1992) é possível constatar as influências do humanismo cristão, nas contribuições de 

autores tais como: Tristão de Athayde, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier e Erich 

Fromm. Neste artigo vamos comentar apenas as contribuições de Emmanauel Mounier 

e Erich Fromm para as obras de Paulo Freire (1992 e 2012).  

 

                                                 
4 Termo usado para definir o que é gerado e/ou coletado numa grande diversidade de registros.  
5 Termo usado para definir que os dados são as categorias escolhidas resultantes das análises. 
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A corrente filosófica existencialista humanista valoriza as subjetividades das 

expressões humanas na relação com o mundo. A existência precede a essência. 6A 

existência é o homem em movimento de ser-em-si e o do ser-para-si. E a essência é o 

produto das existências em movimento. Primeiramente, o ser humano existe para depois 

escolher o que vai ser na vida concreta. Aquilo que ele escolheu é que vai ser a sua 

essência. 

Segundo Erich Fromm (1986), a existência é baseada num ser humano concreto, 

ético e atuante no mundo, pois “o homem não é uma coisa: é um ser vivo envolvido 

num processo contínuo de desenvolvimento. Em cada ponto de sua vida, ele ainda não é 

o que pode ser e o que ainda pode vir a ser” (FROMM, 1986, p. 138). O seu lema 

principal é a defesa e o respeito pela vida. Porém, não separa a existência humana de 

sua transcendência. Para ele, o conhecimento científico não pode ser dado fora do 

homem, mas na sua relação com seu caráter social no mundo. 

Já no existencialismo de Emmanauel Mounier (1978 e 2004) não existe natureza 

humana, mas condição humana, pois é processo de engajamento que: 

 

Desde que o homem é presente todos são por ele contaminados. Agem até 

pela qualidade da sua presença. Os próprios meios materiais tornam-se meios 

humanos, vivem nos homens, por eles modificados e modificando-os a eles, 

ao mesmo tempo em que integram essa interação num processo total 

(MOUNIER, 2004, p.105). 

 

O humanismo existencialista de Emmanauel Mounier (1978) é a negação do 

individualismo imposto pela sociedade capitalista e coletivista presente em práticas 

comunitárias institucionais. O ser humano para Emmanauel Mounier é ético, global e 

inter-relacional, que deve buscar a sua libertação concreta com outros homens em 

comunhão de consciências, esforços e compromissos em “humanizar a humanidade, 

humanizando-se” (MOUNIER, 1978, p. 21). As reflexões tanto de Emmanuel Mounier 

e de Erich Fromm estão presentes nas duas obras de Paulo Freire como veremos a 

seguir. 

O existencialismo cristão em Paulo Freire (2009 e 2014) nos convida a refletir 

sobre a antologia do ser, do nosso destino mais radical e original, a sermos homens 

livres. Esta libertação não se faz de uma forma individualizada e idealista, ou 

recorrendo aos livros de autoajuda. A sua superação ou o resgate de sua antologia de 

                                                 
6 Tanto Sartre quando Heidegger também trabalharam nessa perspectiva. 
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libertação se faz na conscientização dos sujeitos na relação dialética do opressor-

oprimido em sua ação no mundo. O oprimido precisa reconhecer que, devido aos 

condicionamentos sociais e estruturais, o próprio oprimido assume a contradição 

existencial homem-mundo, no momento em que deseja está na posição do opressor e 

passa a desencadear a própria violência em seu dia-a-dia. Na obra Pedagogia do 

Oprimido (2009 e 2014) Paulo Freire usa a metáfora do Parto, que parece evidenciar o 

seu existencialismo cristão.   

 

A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce 

dentro deste parto é um homem novo, que só é viável na e pela superação da 

contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. A superação 

da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo não mais 

opressor; não mais oprimido, mas homens libertando-se. Esta superação não 

pode dar-se, porém, em termos puramente idealistas. Se faz indispensável aos 

oprimidos, para a luta por sua libertação, que a realidade concreta de 

opressão não seja para eles um espécie de ‘ mundo fechado’... é fundamental, 

então, que ao reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes impõe, 

tenham, neste reconhecimento, o motor de sua ação libertadora. (FREIRE, 

2014 p. 48). 
 

O existencialismo cristão de Freire presentes na obra da Pedagogia da Esperança 

nos convida a uma atitude de ação-reflexão-ação, diferente do modelo de racionalidade 

técnica7 e do modelo de racionalidade prática8. Estes modelos valorizam o 

individualismo da reflexão, a ausência de critérios externos de validade que 

potencializam uma reflexão crítica e libertadora. Em suas duas obras, o existencialismo 

cristão não pode se limitar às práticas solidárias do cotidiano, mas pode ser ampliado à 

prática dos seres humanos no contexto social concreto para uma emancipação social. 

Tão pouco não pode acontecer de forma individual, mas coletiva, num diálogo 

fraternal9. Trata-se de uma permanente luta para vencer tudo aquilo que aliena a pessoa. 

À medida que as pessoas vão superando a alienação, tornam-se homem e mulher novos, 

na permanente busca de ser mais, não meramente para si, mas, sobretudo para uma 

coletividade: um ser também para o outro e com o outro. 

 
O existencialismo de Freire (1992 e 2014) nos provoca a pensar que a nossa 

                                                 
7A atividade do profissional é, sobretudo instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a 

aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas. A reflexão de si para outros.  
8O modelo de Schön (1997) valoriza a racionalidade prática e técnica do professor, que reage através do 

processo de criação e construção de uma nova realidade, obrigando a ir para além das regras, dos 

acontecimentos, teorias e métodos conhecidos e disponíveis. A reflexão de e para si mesmo. 
9Fraternal no sentido em comunhão.  
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prática educativa deve ser dialeticamente amorosa, fundada no respeito e no diálogo 

aberto e corajoso. E isso nos faz lembrar o conceito de alegria em Espinosa10 (1973) que 

é o sentimento que potencializa o agir no mundo. E que a tristeza e a dureza nos afastam 

ainda mais do projeto de transformação da sociedade. Vejamos que na experiência de 

Paulo Freire, por ocasião de seu exílio na Bolívia, no Chile, nos EUA em Genebra, 

Suíça, poderia ter gerado nele um aborrecimento e afastamento das inúmeras realidades 

de opressão de vários povos. Poderia ter entrado em um processo de depressão. O que 

ocorreu foi o contrário: ele continua a sua luta em favor da libertação de inúmeros 

povos do mundo, como chilenos, africanos e latino- americanos e outros. 

Para Freire (1992 e 2014) o sentido de prática amorosa é uma postura política de 

vida, que é um fazer permanentemente humanizado de si em interação com seus pares, 

num diálogo verdadeiro e num ambiente em que o exercício da liberdade seja a 

estratégia pedagógica. Assim, ser amoroso na atual conjuntura significa ser coerente, ter 

paciência e ter humildade no ato de se fazer afetuoso. Para Freire toda racionalidade 

humana está umedecida de afetividade. 

Além de assumir um compromisso social de engajamento constante e dinâmico, 

o existencialismo de cristão em Freire nos alerta que se [...] não há também diálogo, se 

não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer. De criar e de 

recriar. Fé na sua vocação de ser mais [...]. (FREIRE, 2009, p. 93). Neste sentido, há 

uma questão ontológica de libertação colocada aos homens: “ninguém liberta ninguém, 

ninguém se liberta sozinho os homens se libertam em comunhão”. (FREIRE, 2014 p. 

71). O existencialismo de Paulo Freire, nas obras Pedagogia do Oprimido e Pedagogia 

da Esperança, é fundado na relação dialética cristã, num movimento da existência 

concreta dos homens com a transcendência. Ele compreende a transcendência de Cristo 

e não nega a imanência de Marx. Fica claro também que Freire leu com proveito os 

existencialistas ateus como Heidegger e Sartre, sem nenhum pré-conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 ESPINOSA, B. Pensamentos Metafísicos. Tratado da Correção do Intelecto. Ética. Tratado Político. 

Correspondências. Tradução de Marilena Chauí. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os 

Pensadores). 
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3. Metodologia de coleta dos registros e análise dos dados 

 

Para a coleta dos registros das obras Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da 

esperança de Paulo Freire, optamos pela leitura integral das duas obras. As leituras 

foram feitas em dois momentos distintos: uma no decorrer do primeiro semestre na 

disciplina “Paulo Freire e a Educação no Brasil (EDU-001)” e outra no segundo 

semestre, na disciplina “Epistemologia da Educação II (EDU-007)”, para composição 

deste artigo. A fim de orientar o nosso percurso metodológico de coleta optamos pela 

leitura científica, que consiste em obter uma compreensão geral do texto por meio de 

uma leitura exaustiva. Ao passo que ocorriam as leituras, íamos relacionando-as com os 

conceitos de diálogo e dialogicidade, de consciência e conscientização e de educação 

com a quantificação de ocorrências nas obras, extraindo categorias gerais e excertos que 

pudessem responder as intenções do estudo. A coleta de registros foi sistematizada no 

quadro (Q1).  

A análise de leitura científica analítica consiste em obter uma visão mais 

profunda sobre o tema de estudo, destacando os excertos mais significativos sobre as 

ideias do autor. Segundo Hanson e Mcnamme (2001) na leitura científica devem ser 

considerados os motivos e as necessidades da leitura de determinado artigo ou estudo, 

antes de iniciar o processo de leitura como estratégia de pesquisa, sem esquecer os 

processos de “Preparation, Deciding what to read, Read for breadth, Read in depth e 

Take notes” (p. 02). 

À medida que a realização da leitura analítica científica acontecia fomos 

extraindo excertos mais relevantes dos trabalhos para responder às perguntas e os 

objetivos do estudo. Na metodologia de análise dos dados utilizamos a técnica de 

construção de categorias por meio da Análise Textual Discursiva baseada nas 

orientações de Moraes (1994, 1999, 2003) e Moraes & Galiazzi (2006 e 2011). A 

Análise Textual Discursiva consiste em: 

 

 [...] parte de um conjunto de pressupostos em relação à leitura dos textos que 

examinamos. Os materiais analisados constituem um conjunto de 

significantes. O pesquisador atribui a eles significados sobre seus 

conhecimentos e teorias. A emergência e comunicação desses novos sentidos 

e significados é o objetivo da análise (MORAES, 2003, p. 193). 
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Para realizar a análise textual discursiva é preciso uma “uma leitura cuidadosa, 

aprofundada e pormenorizada dos materiais do corpus, garantindo-se no mesmo 

movimento a separação e o isolamento de cada fração significativa”. (MORAES, 2003, 

p. 196). A seguir, apresentamos o quadro (Q1) com a organização dos dados após leitura 

científica e análise textual discursiva. 
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3.1 Organização e sistematização dos dados coletados  

 

Q1- Quadro de referências dos conceitos citados nas obras e as categorias definidas a partir da análise textual discursiva. 

Obra 

do 

autor 

Conceit

os 

Quantitativo 

de Ocorrência 

na obra 

Categorias de sentidos 

na obra 

Conceitos Quantitativo 

de 

Ocorrência 

na obra 

Categorias de sentidos 

na obra 

Obra 

do 

autor 

P 

E 

D 

A 

G 

O 

G 

I 

A 

  

D 

O  

 

O 

P 

R 

I 

M 

I 

D 

 

Diálogo 103 

ocorrências 

Diálogo existencial Diálogo 36 

ocorrências  

Diálogo intersubjetivo P 

E 

D 

A 

G 

O 

G 

I 

A 

 

 D 

A  

 

E 

S 

P 

E 

R 

A 

N 

Ç 

A 

Diálogo intersubjetivo Diálogo transformador 

social 

Diálogo crítico e 

libertador  

Dialogicidade 

Consciê

ncia  

242 

ocorrências  

Consciência crítica e 

revolucionária  

Consciência 45 

ocorrências  

Ética  

Consciência ingênua, 

dominada e oprimida 

Política  

Consciência mundo- 

movimento dialético Consciência de si e do 

mundo 

Conscie

ntizaçã

o 

21 ocorrências  Práxis:–ação-reflexão –

ação  

Conscientizaçã

o 

 

13 

ocorrências 

Práxis transformadora  

Práxis criadora  

Educaç

ão 

124 

ocorrências  

Educação bancária  Educação 162 

ocorrências  

Educação democrática 

e popular 

Educação como prática 

da liberdade 

Educação como 

prática da liberdade 

Educação 

problematizadora  

Educação 

problematizadora  

Educação dialógica 

Fonte criada por Sandra M.S.Cardozo, 2015.  
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4. Resultados e Discussão 

 

Apresentamos a nossa sistematização analítica dos dados coletados e suas 

relações com as obras de Paulo Freire e o existencialismo cristão. Destacamos os 

excertos das obras Pedagogia da Esperança e Pedagogia do Oprimido sobre os conceitos 

diálogo e dialogicidade; consciência e conscientização e educação. Nesta fase de 

discussão temos a intenção de apresentar, comentar e interpretar os dados coletados, 

priorizando os elementos mais significativos dos conceitos destacados do autor. 

Na Pedagogia da Esperança, Paulo Freire (1992) faz o seu (re) encontro 

dialógico com a sua obra Pedagogia do Oprimido (2009 e 2014). Este é movimento 

dialético de reflexão do seu passado e presente vividos (...) eu vinha educando a minha 

esperança enquanto procurava a razão de ser mais profunda de minha dor (...) eu 

descobri a trama de minha dor. Percebi a sua razão de ser (...). Fiz a “arqueologia” de 

minha dor.  (FREIRE, 1992, p. 31). 

 

2. Diálogo e Dialogicidade 

 

O diálogo para Freire (2009 e 2014) na Obra ‘Pedagogia do Oprimido’ significa 

postura inicial, mediadora e condição metodológica para o desvelamento da realidade na 

busca de ‘Ser mais’ como, no e para o mundo. Neste caso, seria um meio para que os 

seres humanos possam compartilhar o sonho e as estratégias de superação do sistema de 

opressão.  

Já o diálogo na obra da Pedagogia da Esperança (1992) é a própria pronúncia 

com, no e para o mundo. O que representa o que o ‘Estar sendo’ na relação de 

transformação entre sujeitos dialógicos. O diálogo é a postura de transformação já 

vivenciada na relação com os outros, visto que é o centro da relação. 

Assim, o diálogo é ressignificado para o sentido da própria Práxis – vivência da 

ação-reflexão-ação no estar entre, com os sujeitos e suas intersubjetividades no 

momento da interação.  O diálogo como o ‘Estar sendo’ nas interações dos sujeitos não 

é apenas consenso harmonioso, mas argumento amoroso de quem ao se pronunciar, 

educa-se, transforma-se no próprio ato do diálogo. O diálogo é compromisso social, em 

ambas as obras, em busca de vida mais justa, indo além das relações de poder 
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verticalizadas. Nesse sentido, é preponderante que aprendamos a escutar inclusive 

aqueles que nos contradizem ou pensam diferente de nós. 

A dialogicidade é a postura mais radical de encontro e de permitir-se estar com e 

no mundo, em permanente interação dialógica; diálogo este repleto de amor, de fé, de 

confiança, de humildade, de esperança, de um pensar crítico; em colaboração, em união, 

com organização; de um pronunciamento verdadeiro, de um questionamento de onde 

partir e para onde ir (escolhas políticas do conteúdo do diálogo). 

Para que a dialogicidade contribua com uma nova pronúncia de transformação 

social e cultural dos homens, em comunhão e mediados pelo mundo, é essencial a 

Síntese Cultural, que é a representação da totalidade (historicidade, objetividade, 

subjetividade e sua indissociabilidade) das diversidades dos homens no e com o mundo 

(saberes, conhecimentos científicos e práticas) na tentativa de superar a alienação e as 

contradições estruturais. E com isso, “inscrever-se numa ação verdadeira da realidade 

para, humanizando-a, humanizar os homens”. (FREIRE, 2009, p. 212). 

 

3. Consciência/Conscientização 

 

O outro conceito tão importante quanto os demais presentes na obra da 

Pedagogia da esperança (1992) é o sentido dado para a conscientização e a consciência. 

Ao analisamos os dados coletados, percebemos que existe uma ampliação dos termos na 

obra da Pedagogia da Esperança que difere da forma como é conceituado na obra da 

Pedagogia do Oprimido (2009 e 2014). 

Por exemplo, na obra da Pedagogia do Oprimido o termo consciência é meio 

para desvelar a realidade, sua superação enquanto sujeitos envolvidos na relação 

‘opressor- oprimido’, não antagônicos, todavia não iguais: o oprimido hospeda o 

opressor, mas o opressor não hospeda o oprimido. Porém, só a conscientização (a 

tomada de consciência da contradição) dos homens não é suficiente para gerar a 

libertação; mesmo assim, sem ela, o seu vislumbrar é impossível. É preciso uma postura 

de radical exigência (inserção crítica), para que o processo educativo de desvelar a 

realidade seja feito com os homens em comunhão de diálogo e humildade, paciência, 

profundo respeito aos seus saberes e conhecimentos de mundo.  

Assim, se o diálogo é a metodologia problematizadora (na Pedagogia do 

Oprimido) para desvelar o novo rumo à conscientização concreta de exploração, a 
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consciência é tomada da percepção da realidade (objetividade e subjetividades) em 

constante ação-reflexão-ação. Freire (2014) argumenta que “identifica-se com o próprio 

da consciência que é sempre ser consciência de, não apenas quando se intenciona a 

objetos, mas também quando se volta sobre si mesma (...) cisão em que a consciência é 

consciência de consciência.” (FREIRE, 2014, p. 94). 

Já a conscientização na obra da Pedagogia da Esperança tem o sentido de 

tomada de posição para mobilizar-se frente às contradições da realidade. A 

conscientização é o processo de ser com o mundo no momento das relações 

comunicativas e práticas. O que significa que a conscientização é fator de 

intencionalidade dialógica entre os sujeitos que, em suas intersubjetividades, se 

transformam. Ao nos conscientizarmos com os outros, nos transformamos e 

transformamos o mundo. Já a consciência na Obra Pedagogia da Esperança (1992) é o 

movimento dialético de pensar a realidade de forma intencional e com co-

intencionalidade na relação linguagem (pronúncia) - pensamento (metalinguagem). O 

pensamento (pensado) na relação dialógica com o outros.   

 

4. Educação 

 

Ao analisar o conceito de Educação no contexto da pós-modernidade, Freire 

(2009 e 2014) problematiza duas concepções de educação: a Educação bancária e a 

Educação libertadora.  

Na concepção bancária a educação tem a função de reafirmar a contradição 

‘educador-educando’ no processo de ensino, centrada na ação do professor 

(protagonista e que prescreve) e na passividade dos alunos (receptores da abstração 

mecânica do conteúdo e domesticados). Este modelo de educação é “um ato de 

depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos” (FREIRE, 2009, p. 67). 

Os sujeitos tornam-se coisas estáticas e adaptadas, no tempo e no espaço, que não criam 

e não se transformam. 

Esta concepção bancária está presente em todas as dimensões da existência 

humana, porque é uma prática de opressão dos homens construída ao longo de sua 

historicidade com intenções de controle e poder verticalizado. Isto não significa que os 

homens e mulheres sejam antologicamente determinados (ao fatalismo e ao destino), 

são apenas condicionados (resultado da ação dos homens e pelas situações-limites). O 

que é antológico e histórico na humanidade é a sua capacidade objetiva e subjetiva de 
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“ser mais”. Mas a busca de ser mais “não pode realizar-se no isolamento, no 

individualismo, mas na comunhão e na solidariedade dos existires”. (FREIRE, 2009, p. 

86). 

É importante destacar que na concepção de educação bancária, os homens 

tornam-se coisas e se desumanizam, e isto gera um sentido de ser e narra-se no mundo 

na forma de “ser menos”. Isso acaba valorizando a “cultura do silêncio” e da ordem. A 

superação de ‘ser menos’, a superação da contradição ‘opressor-oprimido’ e a conquista 

da libertação ocorrem “pela práxis de sua busca... Pelo conhecimento e reconhecimento 

da necessidade de luta por ela” (FREIRE, 2009, p. 34).  

Tanto nas Obras da ‘Pedagogia do Oprimido e da Pedagogia da esperança’ a 

educação tem um sentido de educação como prática da liberdade, com a metodologia da 

Educação problematizadora que “é exercer uma análise crítica sobre a realidade 

problema” (FREIRE, 2009, p. 193); preconiza-se que a relação do ‘educador- educando’ 

baseia-se numa atitude horizontal em que se faz a dialética e a dialogicidade. Esta 

relação deve ser uma práxis verdadeiramente fincada no diálogo dentro do processo de 

ensino. A finalidade do diálogo é problematizar a realidade vivida para humanização 

dos homens em comunhão e superação das contradições de exploração, opressão e  falsa 

dicotomia homem-mundo, pois “os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e 

vão comprometendo-se, na práxis, com a sua própria transformação”. Assim, esta 

“pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo 

de permanente libertação”. (FREIRE, 2009, p. 46) 

A superação da educação bancária só será alcançada quando educadores e 

educandos mutualmente, tomarem a sua ação verdadeiramente dialógica, isto é a própria 

práxis – que é a ação-reflexão-ação- coletiva na interação dos sujeitos com e no mundo. 

E juntos, ao transformarem o mundo, transformam-se. 

Assim, o sentido de educação em Freire (1992 e 2014) nas Obras da Pedagogia 

do Oprimido e da Esperança nos remete a um ato político de humanização da existência, 

mas com respeito e um profundo sentido de “Educar e educar-se, na prática da 

liberdade”. (FREIRE, 1985, p. 15). A educação é um ato político de humanização. A 

educação proposta por Freire (1992 e 2014) é uma luta constante por dignidade humana 

e que não é algo já dado e absoluto, mas contextual e em constante construção humana, 

fixada no existencialismo humanizado e no bem comum.   
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5. Considerações finais  

 

As obras ‘Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança’ de Paulo Freire 

(1992, 2009 e 2014) nos fazem repensar no existencialismo, no sentido de que existe 

um conhecimento (epistemológico); existe um ser (ontologia) e uma metafísica 

humanizada e crítica. Primeiro, porque o conhecimento científico não pode ser 

considerado sem o homem em sua relação dialógica com e no mundo. Por exemplo: 

Que tipo de conhecimentos são produzidos sobre ou com os grupos sociais? Existe na 

produção do conhecimento um diálogo verdadeiro com os grupos sociais? Que 

compromisso social e político assumimos ao fazer determinada pesquisa?  

Segundo, porque os seres humanos são construções históricas e sociais que 

possuem relações de intersubjetividade. Por último, as relações metafísicas precisam ser 

problematizadas, em especial, quando tratamos de questões dos grupos minoritários 

vulneráveis. A nossa relação metafisica não está fora de nós, mas na relação entre nós e 

o mundo. 

Paulo Freire trata o termo homem e mulher no sentido de humanidade. Aqui, a 

humanidade como ontologia histórica de ser mais; a existência como sentido de buscar a 

sua origem libertária e revolucionária. Os atos de opressão e exploração negam uma 

ontologia histórica, revolucionária e libertária.  

O existencialismo cristão de Paulo Freire nos coloca a pensar que existem 

diferentes compreensões do mesmo mundo; entretanto, precisamos ‘saber e fazer’ 

escolhas de que a visão de mundo nos possibilitará a libertação de todos os homens e a 

superação da exploração de homens por meio do trabalho de outros. Isso significa que 

para transformar a realidade ‘em busca da libertação dos homens’ é preciso o querer, o 

desejar, o compromisso efetivo. Uma vontade política e amorosa permanente dos 

homens e mulheres em suas ações no e como o mundo. 

Já os conceitos de consciência e conscientização não são antagônicos, embora se 

relacionam na busca do ‘ser mais’11 e ‘pensar certo’12. Isto implica que precisamos 

analisar e refletir a nossa presença no mundo, com quem e contra quem estamos.  

O diálogo se apresenta como condição radical para o encontro, desvelamento da 

                                                 
11 Sentido ontológico de ser humano. Torna-se humanizado nas relações. 
12 Sentido usado para representar a ética do humano na atuação com e no mundo 
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realidade de opressão, humanizando-se e continuando a luta por ‘ser mais’.  

Freire (1992 e 2014) em suas duas obras nos mobiliza a pensar sobre a nossa 

intencionalidade na pesquisa enquanto existência amorosa e humanizadora. Isso 

representa analisar as implicações de nossa atuação nos grupos de colaboradores, na 

produção de conhecimento feito, na a coerência entre o dito e o feito.  Em suma, fazer 

pesquisa implica também em “apreender como se dão as relações entre as palavras na 

composição do discurso. É tarefa de sujeito crítico, humilde, determinado” (FREIRE, 

1992, p. 76) 13. E que com o tempo possamos diminuir a “distância entre o que dizemos 

e o que fazemos” na pesquisa e na vida. 
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