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RESUMO 
 

 

A concepção freiriana de alfabetização é um tema que provoca muitos 
debates no cenário da educação em nosso país. À vista disso, o tema da presente 
monografia propõe uma reflexão sobre o método Paulo Freire de alfabetização, 
retratando a origem, conceitos, críticas e as superações filosóficas de Paulo Freire 
que formam a base ideológica do método, com o objetivo geral de investigar as 
influências político-pedagógicas do método Paulo Freire no processo de alfabetização 
de jovens e adultos no Brasil até o ano de 1964, pré-golpe militar. A importância de 
trabalhar a concepção freiriana de alfabetização, traz para ao centro das discussões 
sobre alfabetização de jovens e adultos a educação libertadora de Paulo Freire, 
apresentando como ela pode vir a impactar diretamente a educação brasileira de 
forma política e pedagógica, uma prática educacional que alfabetiza e politiza ao 
mesmo tempo o educando, uma ferramenta de luta e libertação dos oprimidos contra 
as ilusões sociais e culturais que nos escraviza deste a colonização. O critério para 
análise de dados utilizada nesse estudo foi a pesquisa bibliográfica das obras literárias 
de Paulo Freire, o referencial teórico desta monografia, abordando seu principal 
trabalho na alfabetização de jovens e adultos no Brasil, sendo uma pesquisa 
totalmente teórica. Nem todas as influências dessa época persistiram na obra do 
educador, mas analisadas contribuem para o melhor entendimento da obra e das 
contribuições de sua teoria e prática na educação brasileira. Na conjuntura atual da 
educação brasileira o método pode ser colocado em prática com os devidos ajustes 
filosóficos, já que para Paulo Freire algumas questões de seu pensamento foram 
superadas ao longo de sua carreira na educação, é uma prática pedagógica 
metamórfica, pois, é um método que se refaz a cada momento em que é utilizado, 
ficando claro que a superação idealista dos anos iniciais é filosófica e não 
metodológica.  
 
 
Palavra-Chave: Paulo Freire; Método Paulo Freire de Alfabetização; Educação como 
prática da liberdade; Educação libertadora. 



ABSTRACT 
 

 

La concepción freiriana de alfabetización es un tema que provoca muchos 
debates en el escenario de la educación en nuestro país. A la vista de ello, el tema de 
la presente monografía propone una reflexión sobre el método Paulo Freire de 
alfabetización, retratando el origen, conceptos, críticas y las superaciones filosóficas 
de Paulo Freire que forman la base ideológica del método, con el objetivo general de 
investigar las influencias político-pedagógicas del método Paulo Freire en el proceso 
de alfabetización de jóvenes y adultos en Brasil hasta el año 1964, pre-golpe militar. 
La importancia de trabajar la concepción freiriana de alfabetización, trae al centro de 
las discusiones sobre alfabetización de jóvenes y adultos la educación liberadora de 
Paulo Freire, presentando cómo puede venir a impactar directamente la educación 
brasileña de forma política y pedagógica, una práctica educativa que, alfabetiza y 
politiza al mismo tiempo el educando, una herramienta de lucha y liberación de los 
oprimidos contra las ilusiones sociales y culturales que nos esclaviza de ésta la 
colonización. El criterio para análisis de datos utilizado en ese estudio fue la 
investigación bibliográfica de las obras literarias de Paulo Freire, el referencial teórico 
de esta monografía, abordando su principal trabajo en la alfabetización de jóvenes y 
adultos en Brasil, siendo una investigación totalmente teórica. No todas las influencias 
de esa época persistieron en la obra del educador, pero analizadas contribuyen para 
el mejor entendimiento de la obra y de las contribuciones de su teoría y práctica en la 
educación brasileña. En la coyuntura actual de la educación brasileña el método 
puede ser puesto en práctica con los debidos ajustes filosóficos, ya que para Paulo 
Freire algunas cuestiones de su pensamiento fueron superadas a lo largo de su 
carrera en la educación, es una práctica pedagógica metamórfica, pues, es un método 
que se rehace a cada momento en que se utiliza, quedando claro que la superación 
idealista de los años iniciales es filosófica y no metodológica. 
 
 

Keywords: Método Paulo Freire de Alfabetización; Educación como práctica de la 
libertad; Educación liberadora. 
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INTRODUÇÃO: 
 

A concepção freiriana de alfabetização é um tema que provoca 

muitos debates no cenário da alfabetização de jovens e adultos em nosso país. 

À vista disso, o tema da presente monografia propõe uma reflexão sobre o 

método Paulo Freire de alfabetização, retratando a origem, conceitos, críticas e 

as superações filosóficas de Paulo Freire que formam a base do método.  

O objetivo deste estudo é investigar as influências político-

pedagógicas do método Paulo Freire no processo de alfabetização de jovens e 

adultos no Brasil. Desse modo, pretende-se, por meio desta pesquisa, analisar 

a construção da concepção freiriana de alfabetização nos anos iniciais antes do 

golpe militar de 64, o método de alfabetização de Paulo Freire, a realidade 

social vigente de sua época e sua proposta de educação como ferramenta de 

luta e libertação das camadas populares contra os mecanismos de dominação 

econômica inseridos no berço da sociedade brasileira. Por meio deste trabalho 

compreender as propostas pedagógicas do método Paulo Freire de 

alfabetização e suas superações filosóficas, traçando assim, os princípios 

político-ideológicos que fundamentam a base da educação proposta por Paulo 

Freire, deixando claro que nem todas as influências dessa época persistiram na 

obra do educador, mas que analisadas contribuem para o melhor entendimento 

da obra e das contribuições de sua teoria e prática na educação brasileira.  

A importância de trabalhar a concepção freiriana de alfabetização, 

traz para ao centro de discussões sobre educação popular a educação 

libertadora de Paulo Freire, apresentando como ela pode vim a impactar 

diretamente a educação brasileira de forma política e pedagógica, uma prática 

educacional que alfabetiza e politiza ao mesmo tempo o educando, uma 

ferramenta de luta e libertação dos oprimidos contra as ilusões sociais e 

culturais que nos escraviza deste a colonização. Negar a importância de uma 

educação realmente libertadora é ocultar o direito básico do ser humano por 

uma educação verdadeira, que conscientize e dê condições de resistência a 

classe oprimida, mantendo as massas populares em meros fantoches do 

capitalismo.  

Neste estudo foi utilizado a pesquisa bibliográfica dos clássicos 

literárias de Paulo Freire, o referencial teórico desta monografia. A técnica de 
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pesquisa usada para coleta de dados foi a leitura, análise e interpretação de 

texto abordando seu principal trabalho na alfabetização de jovens e adultos no 

Brasil, sendo uma pesquisa totalmente teórica. 

O primeiro capitulo irá abordar a construção da concepção freiriana 

de alfabetização nos anos inicias até o ano de 1964, pré-golpe militar. Expondo 

a realidade social da época, a construção do pensamento freiriano e como se 

originou o método Paulo Freire, traçando assim, os pressupostos político-

ideológicos que formam a base da educação de Paulo Freire e suas 

superações filosóficas adquiridas durante sua aproximação com o marxismo. 

O segundo capítulo desta monografia irá abordar o Método Paulo 

Freire de Alfabetização, suas etapas e desdobramentos pedagógicos. Freire 

propõe uma educação libertadora para as camadas populares, uma prática 

educacional diversificada, pois não é um método fechado e pronto, não possui 

material didático pré-fabricado, e por isso não poder ser aplicado da mesma 

forma e com o mesmo conteúdo em cada grupo e comunidade aonde é 

trabalhado. Ele entende que o processo de conhecimento é contínuo, 

inacabado e dialético, e por isso “ninguém se educa sozinho, mas os homens 

se educam mutuamente, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011). Dessa 

forma, Paulo Freire apresenta um novo método de alfabetização de jovens e 

adultos, baseada na relação dialógica entre educador e educando, na qual o 

primeiro ensina, aprendendo e o segundo aprende ensinando. Nesta relação 

não há espaço para autoritarismo e o conteúdo não é oferecido de forma 

tendenciosa e bancária, mas é construído em comunhão pelos grupos de 

alfabetização de forma dialógica, baseada na história e nas vivências dos 

educandos. 

O terceiro capítulo tratará das contribuições político-pedagógicas do 

Método Paulo Freire para educação brasileira. Freire aponta que o 

conhecimento não deve ser um pacote fechado de conteúdos memorizados 

que deve ser transferido do educador para o educando de forma mecânica, 

mas que todos são sujeitos no processo de ensino-aprendizagem e na 

transformação da realidade. Freire expõe as bases da educação bancária, 

oposta à pedagogia freiriana, que pressupõe uma realidade determinista, 

imutável, sendo uma prática pedagógica que não estimula a reflexão, a 

criatividade, o questionamento, o diálogo, e por isso não visa à conscientização 
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e à transformação do ser humano.  Serão abordadas também as premissas 

básicas da pedagogia dialógica e transformadora da concepção freiriana de 

alfabetização, na qual Paulo Freire traz em seu método de alfabetização o 

respeito pelo educando, o estímulo a curiosidade, afetividade, rigor, esperança, 

humildade e autonomia entre educador e educando, através do respeito à ética 

humana. E por fim, versando a importância do método Paulo freire como 

ferramenta de luta para as camadas populares contra os mecanismos de 

opressão e desumanização que nos matem reféns desde a colonização. 

Desmistificando o fato de que a realidade é imutável e pré-determinada, que o 

homem inserido nesta sociedade pode transformá-la a partir da práxis, que 

sintetiza teoria, palavra e ação. Mostrando que a verdadeira liberdade é 

alcançada através da união entre educação e transformação da realidade 

através dos movimentos sociais, conscientizando e libertando a classe 

oprimida da desumanização vivida a gerações. 

Portanto, o que se pretende neste trabalho é apresentar os 

pressupostos progressistas da educação libertadora de Paulo freire, pensando 

e repensando as possibilidades levantadas por ele no intuito de mudar a 

história da educação brasileira, numa visão realista e engajada, e 

profundamente amorosa e esperançosa de sua teoria e pratica no processo de 

alfabetização de jovens e adultos no Brasil. 
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1. PAULO FREIRE: ANOS INICIAIS ANTES DO GOLPE MILITAR DE 64 

Os primeiros anos de Paulo Freire em sua trajetória na educação 

trazem como ponto primordial a criação do famoso método de alfabetização. Seu 

trabalho no SESI, Movimento de Cultura Popular (MCP) e no Serviço de 

Extensão Cultural (SEC) da Universidade de Recife, atingem seu esplendor em 

sua primeira experiência de alfabetização de jovens e adultos, realizada na 

cidade de Angicos-RN no interior do nordeste brasileiro, em janeiro de 1963. 

Esse projeto de alfabetização buscava valorizar a cultura popular e promover a 

participação coletiva das massas populares na vida da sociedade brasileira e em 

seu processo de democratização. Foi graças ao trabalho nos movimentos de 

educação popular que foram lançadas as sementes do Método Paulo Freire, com 

o próprio Freire coordenando o Plano Nacional de Alfabetização (PNA), focando 

nas regiões do nordeste brasileiro aonde o índice de analfabetismo era muito 

elevado, os exemplos mais famosos da aplicação do método foram os das 

cidades de Natal e Angicos, no estado do Rio Grande do Norte. 

No início dos anos 60 no Brasil, Paulo Freire tinha como cenário um 

país fragmentado em suas questões sociais, políticas e econômicas. O governo 

João Goulart, trouxe condições para que esses movimentos de massa 

acontecessem, para as camadas populares se organizassem, e os sindicatos 

rurais e urbanos fossem criados e ampliados em todo país. A atmosfera da qual 

se impregnou os Movimentos Sociais em prol a classe oprimida contagiou a 

educação brasileira. O Movimento de Educação de Base (MEB), por exemplo, já 

no início dos anos 60, conduziu as camadas populares, com o objetivo de elevar 

o universo cultural e educacional de grandes setores da população. Os 

Movimentos de Cultura Popular (MCP) também traçaram os mesmos objetivos 

de expandir o universo cultural popular brasileiro.  

O método nasceu em 1962 quando Freire era diretor do departamento 

de extensão cultural da Universidade de Recife com o objetivo de alfabetizar, 

educar e politizar o enorme número de analfabetos no Brasil, um modo de 

promover uma revolução cultural no país, já que o governo da época estava 

dando condições para que isso acontecesse, com a finalidade de mudar as 

estruturas de opressão da sociedade brasileira, mudando a realidade da classe 

oprimida que vinha sendo assombrada pelos interesses burgueses. Inquieto com 

a democracia nacional, o enorme índice de analfabetismo e as injustiças sociais 
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que pairavam o Brasil, Paulo Freire junto de sua esposa Elza Freire e sua equipe 

de colaboradores criaram o Método Paulo Freire de Alfabetização de jovens e 

adultos como forma de educar as camadas populares, torná-los livres 

intelectualmente, autônomos e conscientes de si no mundo, desacorrentadas do 

senso comum. Freire e sua equipe testou seu método pela primeira vez antes de 

amplia-lo em todo território brasileiro no Centro de Cultura Dona Olegarinha, 

um círculo de cultura do Movimento de Cultura Popular no Recife. Foi aplicado 

inicialmente a cinco estudantes, dos quais três aprenderam a ler e escrever em 

30 horas e outros dois desistiram antes de concluir. Na época o governo de 

Jango anunciava o lançamento das reformas de base, começando pela reforma 

agrária, e os movimentos de cultura e educação popular o que arruinava os 

interesses econômicos dos setores conservadores da sociedade brasileira e 

países a fora. 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se integrou completamente 

ao sistema capitalista, no entanto, a partir de 1961 o presidente João Goulart 

desenvolveu uma política externa independente do apoio das superpotências da 

Guerra Fria. Jango fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, camponeses 

e populares, inspirando uma geração de intelectuais e jovens motivados pelas 

grandes mudanças culturais, políticas e sociais que estavam acontecendo no 

país e as discussões sobre cultura popular, educação popular, travadas na 

Europa principalmente na União Soviética e pelas novas tendências políticas de 

governo popular entusiasmados pela Revolução Cubana, crescia 

fervorosamente em todo país. Além desses fatos, o então presidente promoveu 

uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou 

atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil. 

Em fevereiro de 1964, Jango anunciou as reformas de base, que 

consistiam em um conjunto de reformas sociais. Sua política preocupou bastante 

a classe burguesa do Brasil e os investidores estadunidenses, esse clima era 

propício para um golpe de estado. Em 31 de março de 1964, o presidente foi 

deposto por um golpe militar que teve apoio decisivo da elite conservadora 

brasileira e da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. 

Instalou-se no Brasil uma ditadura militar que governou o país por 

duas décadas (1964 - 1985), esse período se caracterizou pela censura à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Círculo_de_cultura
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_de_Cultura_Popular&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
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imprensa, movimentos culturais e sociais, a repressão aos opositores do regime 

militar, entre outros fatores. 

Para mudar a realidade assombrosa que pairava os anos 60 no Brasil, 

Freire e sua equipe de colaboradores introduziram em seu método de 

alfabetização uma metodologia de ensino que se adaptasse a várias realidades, 

inclusive o da época trazendo aos educandos como ele mesmo dizia uma certa 

compreensão ético-crítico-política da realidade, para se desacorrentarem das 

ilusões sociais e culturais que o capital lhes impõe. Anita Freire, companheira e 

esposa de Paulo Freire nos anos finais, afirma essa questão quando diz:  

 

“O “convite” de Freire ao alfabetizando adulto é, inicialmente, para que 
ele se veja enquanto homem ou mulher vivendo e produzindo em 
determinada sociedade. Convida o analfabeto a sair da apatia e do 
conformismo de “demitido da vida” em que quase sempre encontra e 
desafia-o a compreender que ele próprio é também um fazedor de 
cultura, fazendo-o aprender o conceito antropológico de cultura. O “ser 
menos” das camadas populares é trabalhado para não ser entendido 
como desígnio divino ou sina, mas como determinação do contexto 
econômico-político-ideológico da sociedade em que vivem”. (FREIRE 
apud CHABALGOITY, 2015, p.25) 

 

A filosofia freiriana teoriza e pratica uma alfabetização crítica e 

libertadora que instrumentaliza a classe oprimida para que possa alcançar a 

reapropriação de sua história pela construção coletiva do conhecimento, 

reabilitando sua capacidade de intervir nas transformações de seu contexto social. 

A alfabetização assim proposta tem na linguagem utilizada pelo educando um 

instrumento de expressão de seus medos, necessidades, sonhos e ideais. Uma 

educação libertadora que serve como ferramenta de luta contra as amarras 

implantadas pelos mecanismos de opressão. 

 

“Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma 
autoritária centrada na compreensão mágica das palavras doadas pelo 
educador aos analfabetos, se antes os textos geralmente oferecidos 
como leitura aos alunos escondiam muito mais do que revelavam a 
realidade, agora pelo contrário, a alfabetização como ato de 
conhecimento, como ato criador e como ato político e um espaço de 
leitura do mundo e da palavra”. (FREIRE; 1968 p.30) 

 

Nesse contexto, o método Paulo Freire surge sendo colocado em 

prática, inicialmente no Nordeste, região mais pobre do Brasil e com maior 

número de analfabetos do país. A educação conscientizadora e libertadora 



 
 

 
18 

 

proposta por Freire era coerente com os movimentos de cultura popular que 

estavam presentes no início dos anos 60. As primeiras experiências do método 

de alfabetização de jovens e adultos aconteceram em Angicos-RN através do 

Serviço de Extensão Universitária da Universidade Federal de Pernambuco, no 

qual alguns professores participaram como voluntários. Ao final de 45 dias, 300 

trabalhadores tinham sido alfabetizados pelo método Paulo Freire, pelo qual 

eram consideradas suas experiências de trabalho e de vida, fundamentando-se 

no diálogo e na conscientização dos educandos. E esta experiência ficou 

conhecida por muitos, vindo a ultrapassar as divisas do estado do Rio Grande 

do Norte. Chegou aos ouvidos das autoridades políticas e da opinião pública que 

reconheceram o seu valor e simplicidade, alcançando as massas rejeitadas pelo 

processo educacional até então. Chegando ao encontro de todos os movimentos 

sociais, políticos e estudantis que estavam se formando na época, assegurando 

o que mais tarde Paulo Freire chamaria de inédito viável. Era um novo conceito 

de educação, que não objetivava, como o movimento brasileiro de alfabetização, 

posteriormente, somente a possibilidade da leitura e escrita básica, e sim a 

inclusão do homem na sociedade em que vivia, por meio de sua conscientização 

realizada durante a alfabetização: 

 

“Os resultados obtidos 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias 
impressionaram profundamente a opinião pública. Decidiu-se aplicar o 
método em todo o território nacional, mas desta vez com o apoio do 
Governo Federal. E foi assim que, entre junho de 1963 e março de 
1964, foram realizados cursos de formação de coordenadores na maior 
parte das Capitais dos Estados brasileiros... O plano de ação de 1964 
previa a instalação de 20.000 círculos de cultura, capazes de formar, 
no mesmo ano, por volta de 2 milhões de alunos”. (BRANDÃO, 1981, 
p. 18-19) 

 

Em 1963, Paulo Freire foi convidado pelo Ministro da educação na 

época Paulo de Tarso Santos, para participar do planejamento e implantação de 

uma campanha nacional de alfabetização de jovens e adultos, o Programa 

Nacional de Alfabetização. Este programa foi apoiado pelo governo de João 

Goulart e aprovado pelo Ministério da Educação, que tinha a finalidade de 

alfabetizar cinco milhões de adultos em todo o país. No início de 1964, quando 

as equipes de educadores estavam prontas para iniciar o programa de 

alfabetização, as forças militares deram um golpe de estado tomando o poder 
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país, fechando gráficas, invadindo universidades, depondo políticos, prendendo 

professores e estudantes, decretando o fim da democracia no país. 

 

“Não houve tempo para passar das primeiras experiências para os 
trabalhos de amplo fôlego com a alfabetização de adultos. Em fevereiro 
de 1964, o governo do Estado da Guanabara apreendeu na gráfica 
milhares de exemplares da cartilha do Movimento de Educação de 
Base: Viver é Lutar. Logo nos primeiros dias de abril, a Campanha 
Nacional de Alfabetização, idealizada sob direção de Paulo Freire, pelo 
governo deposto, foi denunciada publicamente como “perigosamente 
subversiva”. Em tempo de baioneta a cartilha que se cale. Aqueles 
foram anos, cada vez piores, até 1968 em que por toda a parte 
educadores eram presos e trabalhos de educação, condenados”. 
(BRANDÃO, 1981, p.19) 

 

As ideias do pensamento freiriano foram consideradas pelo regime 

militar pós golpe, como perigosa à Ordem Pública, uma educação divergente 

que promovia a desordem coletiva, sendo um ato de traição ao governo de 1964. 

Não só as ideias de Paulo Freire foram banidas na época, mais todo movimento 

educacional de cultura popular foram descartados rapidamente sendo 

instrumentos perigosos que podiam acabar com os ideais empresariais-militares, 

para enganar a população esses movimentos de educação eram rotulados de 

filosofias comunistas que promoviam a desordem pública, o fim do cristianismo, 

o fim da família tradicional e a incitação ao um regime ditador, assim era fácil de 

enganar a sociedade brasileira para não haver manifestações, contra o fim 

desses movimentos educacionais e de cultura popular.  

Em fevereiro de 1964, Paulo Freire foi considerado pelas autoridades 

da época um insurgente, comunista, contraventor da Ordem Pública e inimigo de 

Deus, por esse motivo foi preso como traidor por 70 dias e exilado logo depois. 

Ficou fora do pais durante 16 anos, residindo e trabalhando em vários países. 

Mas o que poderia ser considerado fracasso e o esquecimento de suas obras se 

transformou em uma fantástica experiência prática e de produção literária 

daquilo que já tinha sido produzido no Brasil. Ganhou força e reconhecimento 

em todo mundo. Voltou ao Brasil depois do fim do golpe militar que assombrava 

o país para continuar fazendo história, ocupando os melhores cargos da 

educação, sem deixar de lado, sua ligação com as camadas populares e 

esperançoso com uma revolução cultural em seu país. Isso veio provar que o 

Método Paulo Freire não era um modismo educacional, mas atravessou épocas 

diferentes e não se extinguiu. Na conjuntura atual da educação brasileira o 
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método pode ser colocado em prática com os devidos ajustes ideológicos, já que 

para Paulo Freire algumas questões de seu pensamento filosófico já foram 

superadas, é uma prática pedagógica metamórfica, pois, é um método que se 

refaz a cada momento em que é utilizado, ficando claro que a superação idealista 

dos anos iniciais é filosófica e não metodológica. 

Nos primeiros escritos de Paulo Freire já apontavam sua opção de 

trabalho e militância pelas camadas populares, mesmo de forma ingênua, como 

reconhecido pelo educador tempos depois. A principal fonte por sua escolha 

pelas camadas populares, foram pelos princípios do cristianismo, aonde a 

democracia, a igualdade e a justiça prevaleça a todos independente de classe. 

Paulo Freire era de religião cristã e seus escritos tiveram em sua base ideológica 

de forma intensa os princípios cristãos, ficando claro que não foi só o cristianismo 

que o influenciou, mas nessa época fica nítido a forte influência religiosa em seu 

trabalho.  Portanto, para melhor compreensão do método de alfabetização e o 

pensamento filosófico de Paulo Freire, é preciso deixar este ponto mais claro. 

Quanto a formação cristã, não há dúvidas que foi determinante em 

sua práxis, não somente nesse período, mas também ao longo de sua carreira 

na educação. Criado em família religiosa, Freire nunca negou sua fé em Deus 

(Jesus Cristo) e se dizer cristão. Por isso, sua escolha pelas camadas populares, 

pois não seria compreensível um cristão sobre o terreno das desigualdades 

sociais, impostas de forma violenta pela classe dominante, trabalhar a não ser 

em prol dos oprimidos. O marxismo veio logo depois, quando Freire abandonou 

por um tempo a igreja completamente, mas nunca o cristianismo. Esse momento 

foi muito importante nas superações de seu pensamento e que também era a 

filosofia que se baseava o método, mas isso nunca deixou de se afastar de 

Cristo, Freire se aproximou mais de Deus e do cristianismo, quando nesse 

momento o educador brasileiro se aprofundou em Marx e alongamentos do 

marxismo como a teoria gramiscista, mesmo sendo ideologias contrapostas mais 

em que sua visão essa junção ideológica era fundamental para entender o 

mundo, que o ajudaram  a superar questões ideológicas de seu pensamento e 

do próprio método de alfabetização, e a enxergar a realidade dura dos oprimidos 

diante de seus olhos de uma outra maneira, a realidade humana de forma 

concreta, através da dialética. Freire relata em seu livro “Aos cristãos e a 

libertação dos oprimidos” (FREIRE; 1978), que regressou à igreja depois de um 
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ano afastado, sobretudo através das leituras de Tristão de Ataíde por quem tinha 

uma grande admiração. Estas leituras completava-os com as de Maritain, 

Bernanos, Mounier, Karl Marx. Mas apenas a filosofia de Karl Marx persistiu na 

obra de Freire ao longe de sua vida. Sua família pais, irmãos e esposa tiveram 

forte influência também em seu regresso.   

O esforço de Paulo Freire para fundamentar teoricamente sua práxis, 

é muito forte nesse período. Sem dúvida, o pensamento cristão e marxista foram 

determinantes para alcançar o sucesso. Em sua última entrevista, pouco antes 

de seu falecimento, Freire revela que suas aproximações à teoria marxista e a 

filosofia cristã nunca se deram em nível intelectualista, abstrato, mais sim como 

fruto de sua experiência de vida concreta: 

 

“Quando muito moço, muito jovem eu fui aos mangues do Recife, os 
córregos do Recife, aos morros de Recife, as zonas rurais de 
Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, 
com os favelados, eu confesso sem nenhuma churumingas, eu 
confesso que fui até lá movimentado por uma certa lealdade  ao Cristo 
de quem eu era mais  ou menos camarada, mas o que acontece, que 
quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do 
camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência aquela 
adaptação que a gente falou antes, aquele estado de quase inerte 
diante da negação da liberdade, aquilo tudo me remeteu a Marx, eu 
sempre digo não foram os camponeses que disseram a mim “Paulo tu 
já leste Marx”, não de jeito nenhum, eles não liam nem jornal, foi a 
realidade deles que me remeteu a Marx, e eu fui a Marx, ai que os 
jornalistas europeus em 70 não entenderam a minha afirmação, é que 
quando mais li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação 
objetiva para continuar camarada de Cristo, então as leituras que fiz de 
Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu 
deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei 
com Marx na mundanidade e procura de Cristo na 
transcendentalidade”. (FREIRE apud CHABALGOITY, 2015, pág. 37) 

 

A realidade dura dos oprimidos no Brasil, onde Paulo Freire conheceu 

na infância e presenciou de perto em seus trabalhos no campo da educação e 

no campo religioso através dos movimentos sociais, os fizeram a remeter essa 

realidade às obras de Karl Marx, o fazendo ser fundamentar e se aprofundar na 

teoria marxista e gramiscista que tiveram forte influência em sua base ideológica, 

introduzindo a teoria da revolução cultural em sua filosofia, o que fez 

compreender as estruturas de opressão no seio brasileiro, a realidade social-

econômica-política da conjuntura dos anos 60 vividos por ele e que se permeia 

até a atualidade. Os estudos marxistas fizeram Freire de algum modo aumentar 

sua fé no Deus Cristão, o que o fez ele entender melhor as amarras da 
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mundanidade que nos escraviza e nos oprime, fazendo uma junção da filosofia 

cristã e marxista em seu trabalho ao longo de sua carreira, seguindo Marx na 

mundanidade a espera de Cristo na transcendentalidade. 

Outra questão a ser abordada, muito influente no pensamento 

freiriano nos anos iniciais foi sua participação e estudos no Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB), o método Paulo Freire e as ideias que formaram a 

base inicial do pensamento freiriano é o resultado, em termos político-

pedagógicos de uma complexa evolução de ideias. 

 

 “O ISEB tem por finalidade o estudo, o ensino e a divulgação das 
ciências sociais, notadamente da sociologia, da história, da economia 
e da política, especialmente para o fim de aplicar as categorias e os 
dados dessas ciências à análise e à compreensão crítica da realidade 
brasileira, visando à elaboração de instrumentos teóricos que permitam 
o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional”. (FILHO aput 
GOMES, 2015. Pág. 01) 

 

 O ideário isebiano na pedagogia de Paulo Freire, trouxe ao 

pensamento freiriano linhas de conhecimento político, pedagógico e ideológico 

variados, mas unidos em torno de um objetivo que era fazer uma leitura de 

conjuntura dos problemas contemporâneos em suas questões políticas, 

sociológicas, filosóficas, históricas e culturais, para melhor compreender a 

situação nacional e elaborar uma prática pedagógica genuína e libertadora. Uma 

estreita relação entre educação e a vida política. 

Todo ato pedagógico é um ato político, segundo Paulo Freire. Esse 

conceito é marcante em sua pedagogia, pois ele entende que não há como 

desassociar a educação da política, essas duas áreas  estão profundamente 

interligadas. Todo e qualquer projeto político pedagógico, proposta de educação, 

ou qualquer ato educativo é, fundamentalmente, uma ação política. Ou seja, as 

práticas pedagógicas em nenhum momento são neutras, o educador ao definir 

uma determinada metodologia de trabalho, planeja, decide e produz 

determinados resultados, que produzirão efeitos e consequências na vida do 

educando, na vida do próprio educador e da comunidade na qual estão inseridos. 

Não há neutralidade político-ideológica na teoria e prática do 

educador, mas ele sempre se mostrará a favor de quem e contra quem está 

atuando, se a favor da classe dominante ou das camadas populares. Conforme 

aponta Freire: 

https://www.sinonimos.com.br/desassociar/
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“É nesse sentido também que, tanto no caso do processo educativo 
quanto no do ato político, uma das questões fundamentais seja a 
clareza em torno de a favor de que e do quê, portanto contra quem e 
contra o quê, fazemos a educação e de a favor de que e do quê, 
portanto contra quem e contra o quê, desenvolvemos a atividade 
política. Quanto mais ganhamos esta clareza através da prática, tanto 
mais percebemos a impossibilidade de separar o inseparável: a 
educação da política”. (FREIRE, 1987, p.27) 

 

As questões ideológicas estarão presentes no currículo, na 

metodologia de ensino, nas formas de avaliação, no projeto político pedagógico, 

enfim, em todas as práticas pedagógicas seguidas pelo conselho escolar das 

escolas. Essas práticas estarão fundamentadas na ideologia da educação 

bancária, opressora e capitalista, ou na ideologia da educação problematizadora, 

que pretende conscientizar e libertar o ser humano para transformar a sociedade 

na qual vive. 

Segundo Paulo Freire, a sociedade se encontra dividida em duas 

classes bem definidas e antagônicas: uma formada pelos oprimidos e outra pelos 

opressores. Essa visão de mundo foi baseada em seus estudos na teoria 

marxista e nas práticas observadas por Freire no Brasil e nos países por onde 

passou. Ideologicamente, a classe opressora é aquela que detém os meios de 

produção e o capital, e a classe oprimida é formada por aqueles que vendem a 

força de produção, o seu trabalho, em troca de um salário. Por essa razão, Paulo 

Freire baseado na filosofia de Karl Marx vai dizer que a classe opressora é a 

dominante e a classe oprimida é a dominada. Freire aprofundou esses conceitos, 

trazendo questões que estão implícitas nas relações sociais como a 

desumanização, perda dos direitos humanos e trabalhistas, medo da liberdade, 

injustiça social, entre outros. Ele retrata em uma de suas maiores obras 

“Pedagogia do oprimido” como a educação tem o papel crucial na libertação 

tanto do oprimido quanto do opressor, na medida em que denuncia, conscientiza 

e abre caminhos para a transformação da sociedade. 

 

“Aquela que tem de ser forjada com ele e para ele, enquanto homens 
ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. 
Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão 
dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta 
por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará”. (FREIRE, 
2011, p.43) 
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Segundo Paulo Freire o oprimido introjeta, hospeda o opressor dentro 

de si, vivendo uma dualidade existencial. Enquanto não tem consciência dessa 

dualidade, não pode lutar contra esse infortúnio e se libertar. E a educação 

libertadora proposta por ele cumpre o seu papel na medida em que revela o 

oprimido como um ser duplo, sendo ele mesmo e ao mesmo tempo hospedando 

o opressor. E mostra também que o oprimido teme a liberdade porque deverá 

trocar o opressor que hospeda por sua autonomia. No dizer de Freire: 

 

“O grande problema está em como poderão os oprimidos, que 
“hospedam” o opressor em si, participar da elaboração, como seres 
duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na 
medida em que se descubram “hospedeiros” do opressor poderão 
contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora”. 
(FREIRE, 2011, p.43) 

 

Por fim: 

 

“Os oprimidos, que introjetam a “sombra” dos opressores e seguem 
suas pautas, temem a liberdade, na medida em que esta, implicando a 
expulsão desta sombra, exigiria deles que “preenchessem” o “vazio” 
deixado pela expulsão com outro “conteúdo” – o de sua autonomia”. 
(FREIRE, 2011, p.46) 

 

Quando se descobrem oprimidos, desumanizados, muitas vezes os 

oprimidos agridem os seus semelhantes, pois “ao agredirem seus companheiros 

oprimidos estarão agredindo neles, indiretamente, o opressor também 

“hospedado” neles e nos outros. Agridem, como opressores, o opressor nos 

oprimidos” (FREIRE, 2011, p. 68). E em outros momentos, os oprimidos sentem 

“uma irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões de vida. Participar 

desses padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação querem, a 

todo custo, parecer com o opressor. Imitá-lo. Segui-lo” (FREIRE, 2011, p. 68). 

Oscilam entre essas duas personalidades, por conviverem com esses 

sentimentos dentro de si: a do oprimido e a do opressor. E o oprimido também 

possui uma característica muito peculiar: a auto desvalia. Conforme disse Freire: 

“De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que 

não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude 

de tudo isso, terminam por se convencer de sua “incapacidade” (2011, p. 69). O 

educador deve perceber essa dinâmica para melhor trabalhar e conscientizar os 

seus educandos, de modo que não sejam nem oprimidos nem opressores, mas 
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educados para que se tornem livres e vivam de forma autêntica, humanizada e 

crítica. 

Nesse contexto, Paulo Freire irá abordar três momentos vividos pela 

classe oprimida: imersão, emersão e inserção. A imersão é o estado de 

alienação no qual o oprimido se encontra, mergulhado na realidade opressora, 

sem nenhuma consciência dos seus direitos como ser humano, da sua força 

como cidadão, do seu poder de escolha e decisão. “É que a realidade opressora, 

ao constituir-se como um quase mecanismo de absorção dos que nela se 

encontram, funciona como uma força de imersão das consciências” (FREIRE, 

2011, p. 52). Já a emersão é o movimento de saída, de libertação do indivíduo, 

quando este se conscientiza de quem ele é, de sua humanidade, de sua vocação 

de “ser mais”, e da realidade cruel e opressora que o rodeia. E a inserção é a 

atuação do indivíduo conscientizado, sujeito de sua história, e por isso 

autônomo, sobre a sociedade na qual vive, atuação essa que acontece através 

da práxis, ação e reflexão. Dessa forma, comparando a educação bancária e a 

dialógica, temos: 

 
“...enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma 
espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a 
educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, 
implica um constante ato de desvelamento da realidade. A primeira 
pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a 
emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na 
realidade”. (FREIRE, 2011, p.97-98) 

 

Assim sendo, o educador, sob o ponto de vista freiriano, deve atuar 

em suas práticas pedagógicas como um indivíduo conscientizado e 

conscientizador da realidade opressora da conjuntura atual controversa e tensa 

em que vivemos, no intuito de fazer o educando emergir de sua alienação e ser 

inserido na sociedade de maneira crítica, dialética e transformadora. 

Um projeto de educação popular como a concepção freiriana de 

alfabetização deve orientar uma linha educacional libertadora as camadas 

populares. O sistema escolar brasileiro se tornou em um instrumento capitalista 

de manipulação dos corpos e mentes humanas, tornando a classe oprimida fácil 

de ser controlada. Ao uniformizar o conhecimento e os próprios alunos, as 

instituições de educação se curvaram às exigências externas do mercado e do 

Estado. A educação básica se tornou em uma educação bancária com dizia 
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Paulo Freire, e não em uma educação voltada para a cultura e a inclusão. Nesse 

modelo bancário de educação só basta o quanto você se encaixa neste 

programa educacional de alienação, através de avaliações maçantes e sem 

sentido. Não a liberdade de expressão do educando, autonomia em sala de aula, 

estimulo da criatividade ou o contato com o patrimônio cultural da humanidade. 

Esse programa de educação introduzido pelo capitalismo tem apenas a 

finalidade de gerar uma massa de pessoas dóceis, obedientes, competitivas e 

profissionais competentes, produzindo cada vez mais indivíduos desprovidos de 

criatividade. Certa vez Picasso disse que “todas as crianças nascem artistas. O 

difícil é continuar artista enquanto se cresce”. Não crescemos rumo à 

criatividade, mas para longe dela. Ou melhor somos ensinados a abandoná-la. 

Os governantes não querem uma sociedade que pensa, porque uma sociedade 

intelectual de forma alguma é manipulada. 

A educação não é uma doação dos que julgam saber aos que se 

supõe que nada saibam. A educação libertadora de Paulo Freire vê o educando 

como sujeito da História. Vê na comunicação entre educador-educando uma 

relação transformadora.  Então, o Método Paulo Freire busca desenvolver a o 

potencial de consciência crítica de que já são portadores os educandos. Parte 

da convicção de que há uma riqueza de ideias, criatividade e sonhos na alma 

dos interlocutores. O projeto final da educação libertadora freiriana é contribuir 

para que os oprimidos sejam agentes de transformação do mundo, inserindo-se 

na História. Para isto é preciso que as pessoas decifrem os aparentes enigmas 

da sociedade. Os marginalizados devem refletir sobre sua situação miserável e 

desumana.  Devem identificar os mecanismos sócio-econômicos responsáveis 

pela marginalização e pela negação de humanidade. Devem buscar os caminhos 

para mudar as situações de opressão. O mundo não é uma realidade estática, 

mas uma realidade em plena transformação. Somos os arquitetos do mundo, de 

nossa própria história e de nosso destino. O fatalismo é uma posição cômoda, 

mas falsa. Os educandos e educadores, nessa perspectiva de educação, vão 

buscar juntos ferramentas para transformar o mundo. 

Portanto, o método Paulo freire vem como uma educação para as 

massas populares, uma educação para transformação das estruturas de 

opressão da sociedade, um caminho de conhecimento e transformação, cujo 

objetivo é alfabetizar e emancipar as camadas populares da dominação sofrida 
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a partir do capitalismo industrial e outros mecanismos de dominação econômica 

existentes na sociedade desde a colonização. Se trata de uma educação 

libertadora, um modelo educacional com conteúdos e metodologias voltadas ao 

conhecimento cientifico, técnico e o contato com o patrimônio cultural da 

humanidade, que tem como alvo levar conhecimento de qualidade, 

principalmente conhecimento de classe e atender as necessidades das camadas 

populares, que desde a colonização brasileira é negado a classe explorada. 

Por essa razão, o diálogo é essencial na metodologia da educação 

freiriana. Através do diálogo entre educador, educando e comunidade escolar, 

por meio das vivencias compartilhadas em união com o conhecimento cientifico 

e técnico evidentemente, o educando começa a se conscientizar e ter uma visão 

de mundo concreta da realidade na comunidade em que vive, segundo o seu 

modo de ver. “Somente aquele que diz sua própria palavra pode transformar a 

realidade, e a realidade só é transformada através da consideração do outro, da 

palavra do outro” (CHABALGOITY, 2015): 

 

“Não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-
pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 
experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte, a 
compreensão de sua própria presença no mundo. E isso tudo vem 
explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura de mundo” 
que precede sempre a “leitura da palavra”. (FREIRE apud 
CHABALGOITY 2015, pág. 31) 

 

A dialocidade da concepção freiriana de alfabetização envolve o 

compromisso com a transformação social, uma relação entre educação e vida 

política. Adotar o diálogo como método é dar voz as camadas populares. Como 

Freire afirma na época, “(...) só nas bases populares e com elas poderíamos 

realizar algo de autêntico, para elas”. (FREIRE apud CHABALGOITY, 2015, p. 

31) 

Um dos pontos cruciais muito defendido pelo educador em seu 

método é a questão da humanização, do resgate da humanidade que tem sido 

destruída pouco a pouco pelo neocapitalismo. A dignidade do ser humano vem 

sendo afrontada e negada à grande parte da população. Freire irá denunciar de 

forma incisiva a desvalorização do ser humano como consequência imediata da 

política neoliberal em sua pedagogia, que supervaloriza o lucro e a riqueza, em 
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detrimento do ser humano, transgredindo a ética, a moral e os valores humanos, 

ferindo a dignidade da classe oprimida. 

Essa concepção de educação conclamaria os seres humanos a 

participarem ativamente do mundo de forma dialética, não sendo somente uma 

prática educativa, mais um ato político, um modelo educacional direcionado para 

mudança das estruturas de opressão, para transformação social. Mas para que 

isso aconteça de forma notável na visão freiriana, é preciso tomar o “poder” e 

realizar uma revolução cultural no Brasil, para assim, fazer educação de um novo 

jeito e ir destruindo aos poucos as amarras do capitalismo e os mecanismos de 

opressão que nos rodeiam. 
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2. MÉTODO PAULO FREIRE DE ALFABETIZAÇÃO 

O Método Paulo Freire, foi criado pelo educador brasileiro Paulo Freire 

junto de sua primeira esposa Elza Freire e sua equipe de colaboradores do Serviço 

de Extensão Cultural da Universidade de Recife segundo o livro “Ontologia do 

oprimido: construção do pensamento filosófico em Paulo Freire” (CHABALGOITY; 

2014), e não apenas o educador brasileiro como acreditam muitos estudiosos em 

Paulo Freire. O objetivo inicial era de alfabetizar jovens e adultos das camadas 

populares, uma prática libertadora de educação que trabalha o diálogo entre 

educador e educando, o despertar da curiosidade do educando, a conscientização 

deste para se inserir no mundo de forma crítica, dentro de um contexto social em 

que convivem uma classe opressora e uma classe oprimida. Essa prática educativa 

proposta por Paulo Freire é uma ferramenta de luta para as camadas populares 

contra a opressão imposta pelos mecanismos de dominação econômico inseridos na 

sociedade desde a colonização, então o método se torna em uma educação 

libertadora, uma ferramenta de organização e capacitação das camadas populares. 

Capacitação científica e técnica do educando, um método de alfabetização que não 

apenas ensina a ler e escrever, simplesmente coloca o alfabetizando em condições 

de resistência crítica dos problemas impostos em sua volta, para na oportunidade 

certa saber como se impor e lutar da maneira correta. O método Paulo freire é 

sobretudo, um método de cultura popular que conscientiza e politiza o educando. 

“Uma estreita relação entre educação e a vida política” (FREIRE; NOGUEIRA; 

2014). Para Freire a libertação dos oprimidos só era possível primeiramente através 

da educação, para que em um futuro próximo já com uma certa maturidade 

cientifica, cultural e política da realidade, o cidadão consciente coletivamente vai 

mudando as estruturas de opressão da sociedade, tomando o poder, transformando 

tudo o que essa organização burguesa fez até o hoje, para reconstruir as nossas 

escolas de um novo jeito. Mais com o passar do tempo através de suas vivências, 

observações e seu estudo aprofundado na teoria marxista, Freire percebeu que 

tinha se equivocado em algumas questões filosóficas que faziam parte da base 

ideológica do método quando pensou que só a educação conscientizava e libertava 

os oprimidos. Ele percebeu que educação e transformação da realidade através dos 

movimentos sociais em sua dialeticidade devem andar juntas para mudança das 

estruturas de opressão que nos cercam e libertar os oprimidos deste sistema 

escravagista em que vivemos, ou seja, a união desses elementos é essencial para 
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resistência da classe oprimida contra os golpes produzidos pela classe dominante, o 

instrumento fundamental para o processo de conscientização, libertação e tomada 

de poder das camadas populares. Esse é o único meio eficaz do homem se libertar, 

com a qual não só a classe oprimida se liberta, mas também a classe opressora, 

numa permanente reconstrução da história humana, em que todos os homens sejam 

respeitados e suas necessidades supridas. 

 Diante das experiências vividas e observadas ao longo de sua carreira na 

educação, Freire percebeu que somente o oprimido, membro de uma sociedade 

ideologicamente opressora, pode se libertar. Segundo Fiori: 

 
 “Nessas sociedades, governadas pelos interesses de grupos, classes e 
nações dominantes, a “educação como prática da liberdade” postula, 
necessariamente, uma “pedagogia do oprimido”. Não pedagogia para ele, 
mas dele. Os caminhos da liberação são os do oprimido que se libera: ele 
não é coisa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfigurar 
responsavelmente”. (FIORI; in: prefacio. 2011, p. 11) 

 

O método de alfabetização freiriano é todo traçado nessa ideia, em que o 

ser humano como ser social se torna consciente de si no mundo, do seu entorno, 

das contradições em que vive, e de forma dialética se transforma e transforma a 

sociedade na qual está inserido. E esse processo de conscientização é algo coletivo, 

posto que o homem vive no mundo e com o mundo. Segundo as palavras do 

professor Fiori:  

 

“Paulo Freire não inventou o homem; apenas pensa e pratica um método 
pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de redescobrir-se 
através da retomada reflexiva do próprio processo em que vai ele se 
descobrindo, manifestando e configurando “método de conscientização”. 
Mas ninguém se conscientiza separadamente dos demais. A consciência se 
constitui como consciência do mundo. As consciências não se encontram 
no vazio de si mesmas, pois a consciência é sempre, radicalmente, 
consciência do mundo”. (FIORI; in: prefacio, 2011. p. 20) 

 

O método de alfabetização de Paulo Freire conduz em sua essência os 

conceitos de cultura e humanização porque entende que o homem é um ser social, 

cultural, inserido em um mundo repleto de contradições, e quando o sujeito não está 

inserido em um processo de alfabetização consciente e libertadora, é dominado por 

uma classe dominante que o absorve, desumaniza e o excluí, vivendo em uma 

sociedade que não o pertence, não foi preparada para ele. No dizer de Fiori, “todos 

juntos, em círculo, e em colaboração, reelaboram o mundo e, ao reconstruí-lo, 
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apercebem-se de que, embora construído também por eles, esse mundo não é 

verdadeiramente para eles. Humanizado por eles, esse mundo não os humaniza” 

(FREIRE; 2011, p. 24). Nesses termos, foi visto que em compensação, o método 

Paulo Freire propõe o encontro do homem consigo mesmo, com seus pares, e com 

sua cultura, que é produto de sua vivência social, o tornando em um sujeito 

participativo e responsável pela transformação da sociedade. Fiori confirma essa 

realidade quando diz: 

 

“Alfabetizar-se é aprender a ler essa palavra escrita em que a cultura se diz 
e, dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que 
passou, para temporalizar-se, para conscientizar sua temporalidade 
constituinte, que é anúncio e promessa do que há de vir”. (FIORI; in: 
prefacio. 2011, p. 25) 

 

Paulo Freire entende que ninguém educa ninguém e ninguém se educa 

sozinho, por esse motivo o conceito que irá fundamentar e direcionar todo o método 

é o diálogo. Segundo Brandão: 

 

“Paulo Freire pensou que um método de educação construído em cima da 
idéia de um diálogo entre educador e educando, onde há sempre partes de 
cada um no outro, não poderia começar com o educador trazendo pronto, 
do seu mundo, do seu saber o seu método e o material da fala dele”. 
(BRANDÃO, 1981, p.21) 

 

De forma diferente dos métodos de alfabetização tradicionais, que têm 

sua base ideológica e bancária, o método Paulo Freire preconiza a dialética do ser 

humano que é um ser social e histórico, e o seu inacabamento. Por isso, é um 

método que se refaz a cada momento em que é utilizado, em cada comunidade 

onde é aplicado. Não é fechado, pronto, concluído, porque pressupõe que o homem 

se constrói, se forma e se historicize nas suas relações com o mundo, por esse 

motivo, não pode receber um conteúdo educacional fechado e produzido por 

terceiros. Desta forma, no método Paulo Freire, os materiais didáticos e avaliações 

são produzidas entre educador, educando e comunidade escolar, ou seja, esse 

procedimento é condição sine qua non para que o método possa existir e ser usado 

de forma eficaz. No método de alfabetização de Paulo Freire o processo de ensino 

aprendizagem deve acontecer de maneira completa e significativa tanto para o 

educando, quanto para o educador. 
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A pedagogia de Paulo Freire se baseia na ideia de que “ninguém educa 

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

pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 95). Esse argumento irá permear todas as etapas do 

método Paulo Freire, do começo ao fim, e ele entende que não pode ser de outra 

maneira, caso contrário pode cair na ilusão da educação tradicional que pressupõe a 

existência do estudante que sabe mais e o que não sabe nada, e por isso precisa 

aprender. Para Freire, a educação nunca é verticalizada, de cima para baixo, mas 

entende que os homens que se relacionam entre si e com o mundo, e por isso todos 

devem participar fervorosamente do seu próprio processo de educação. Como já 

dito antes, nenhuma parte do método está pronta ou fechada, mas deve ser 

elaborada de forma coletiva, em uma relação especial entre educador e educando. E 

para isso o diálogo é parte fundamental do processo educativo. 

O método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos é dividido em 

“5 fases de aplicação” (FREIRE; 1974), que são as seguintes: 

A primeira etapa do método é o “levantamento do universo vocabular” do 

grupo de educandos a ser trabalhado, uma investigação temática, que é a pesquisa 

extensiva e cautelosa do conteúdo falado entre os homens e mulheres da 

comunidade onde será aplicada o método de alfabetização. Nesta pesquisa deve se 

levar em conta a cultura, o universo vocabular e a realidade da comunidade aonde 

será aplicado o método, respeitando seu linguajar típico. Este é um momento que 

exige muito cuidado e atenção, pois esta investigação não deve ter influencias 

externas do educador. No dizer de Carlos Brandão: 

 

“Assim, nas primeiras experiências, depois de a comunidade aceitar 
envolver-se com o trabalho de alfabetização, a tarefa que inicia a troca-que-
ensina é uma pequena pesquisa. É um trabalho coletivo, co-participado, de 
construção do conhecimento da realidade local: o lugar imediato onde as 
pessoas vivem e irão ser alfabetizadas”. (BRANDÃO, 1981, p. 24) 

 

Nos diversos escritos de Paulo Freire esta etapa ganhou outros nomes, 

“mas sempre permaneceu viva a mesma ideia: a ideia de que há um universo de fala 

da cultura da gente do lugar, que deve ser: investigado, pesquisado, levantado, 

descoberto”. (BRANDÃO, 1981, p. 24-25). Essa fase é muito importante, pois 

entende-se que a realidade do educando que está inserido nessa comunidade 

precisa ser pesquisada, analisada, compreendida, posto que será a base do 

conteúdo programático, estudado através da codificação e decodificação. Este 
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contato inicial é feito com a aceitação e envolvimento da comunidade, onde pessoas 

naturalmente se conectam ao grupo de investigadores, em um momento coletivo, 

como diz o próprio Freire “agentes de educação e as gentes da comunidade” 

(BRANDÃO, 1981, p. 29). E esta relação entre educador e educando, marcada 

desde o início, é muito importante para o desenvolvimento e sucesso do método de 

alfabetização de Paulo freire, que se faz de forma coletiva e dialética. Eles 

perceberão que tudo o que for proposto na fase de codificação e decodificação é 

fruto da investigação temática, retirado da realidade cultural e antropológica deles. E 

isso proporciona significado a tudo o que será aprendido e desenvolvido no 

processo de ensino aprendizagem proposto pelo método. Nenhuma palavra ou 

discussão será eliminada do cotidiano da comunidade em questão, e por esse 

motivo, o método não pode ser formatado ou sistematizado para ser aplicado da 

mesma forma, com o mesmo conteúdo em diversas comunidades e locais 

diferentes. Ele é singular em sua elaboração e aplicação. Como disse Carlos 

Brandão: 

 
“Das muitas conversas com o mundo da comunidade: pessoas, casais, 
famílias, pequenos grupos, equipes locais, todas as situações de vida e 
trabalho podem ser exploradas. É tão importante saber como os lavradores 
do lugar fazem o seu trabalho com a terra, como saber de que modo as 
mulheres guardam a sabedoria do cuidado de seus filhos. O vivido e o 
pensado que existem vivos na fala de todos, todo ele é importante: 
palavras, frases, ditos, provérbios, modos peculiares de dizer, de versejar 
ou de cantar o mundo e traduzir a vida”. (BRANDÃO, 1981, p. 26) 

 

Outra questão que está implícita na investigação temática é o que se 

pretende pesquisar, ou seja, quem é o sujeito e o objeto dessa pesquisa, pois o 

esclarecimento dessas instâncias vai definir o tipo de investigação que será feita, 

devendo ser sempre favorável ao educando. Paulo Freire expressa claramente essa 

relação quando diz: 

 

“Esta é a razão pela qual (em coerência ainda com a finalidade libertadora 
da educação dialógica) não se trata de ter nos homens o objeto da 
investigação, de que o investigador seria o sujeito. O que se pretende 
investigar, realmente, não são os homens, como se fossem peças 
anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido à realidade, os 
níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo, em que se 
encontram envolvidos seus temas geradores”. (FREIRE, 2011, p. 121-122) 
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E por fim: 
 

“Por isso é que, para nós, o risco da investigação não está em que os 
supostos investigados se descubram investigadores, e, desta forma, 
“corrompam” os resultados da análise. O risco está exatamente no 
contrário. Em deslocar o centro da investigação, que é a temática 
significativa, a ser objeto da análise, para os homens mesmos, como se 
fossem coisas, fazendo-os assim objetos da investigação”. (FREIRE, 2011, 
p. 138-139) 

 

 Na investigação temática o objetivo não é somente analisar ou registrar o 

vocabulário e o roteiro da comunidade, mas de forma muito mais profunda, captar a 

forma de pensar das pessoas que compõem essa comunidade, suas relações 

interpessoais, suas subjetividades, sua forma de ver o mundo e de se relacionar 

com ele, conforme afirma Freire: 

 
“A investigação da temática, repitamos, envolve a investigação do próprio 
pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem 
só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, e sempre referido à 
realidade. Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo, se 
não penso. Mas, não penso autenticamente se os outros também não 
pensam. Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os outros, 
nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita 
sem o povo, mas com ele, como sujeito do seu pensar”. (FREIRE, 2011, p. 
140 e 141) 

 

Após esse importante contato com a comunidade, e várias reuniões para 

discutir o que foi observado em campo, em sequência o momento seguinte é a 

escolha das palavras e temas geradores. Recebem o nome de geradoras porque 

serão a base objetiva que irá gerar novas palavras e temas, num desdobramento 

futuro. As palavras geradoras são escolhidas através de critérios bem definidos e 

específicos. Esses critérios estão nítidos e bem fundamentados na teoria do método: 

 

“A melhor palavra geradora é aquela que reúne em si a maior porcentagem 
possível dos critérios sintático (possibilidade ou riqueza fonêmica, grau de 
dificuldade fonêmica complexa, de manipulabilidade dos conjuntos de 
sinais, as sílabas, etc), semântico (maior ou menor intensidade do vínculo 
entre a palavra e o ser que designa, maior ou menor adequação entre 
palavra e ser designado, etc), pragmático (maior ou menor teor de 
conscientização que a palavra trás em potencial, ou conjunto de reações 
sócio-culturais que a palavra gera na pessoa ou grupo que a utiliza”. 
(BRANDÃO, 1981, p. 31) 

 

Essas palavras são retiradas da realidade da comunidade em que foi 

pesquisada e por isso são carregadas de significado e importância para os 
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educandos. Deste modo, a etapa posterior (codificação e decodificação) poderá ser 

feita de forma eficiente e prazerosa, pois os educandos se identificarão nas palavras 

geradoras. Mas os dois primeiros critérios de escolha, o sintático e o semântico, não 

podem ser deixados para trás, mas precisam ser considerados, pois eles darão 

subsídios para o educando de ser alfabetizado em sua língua, e dessa forma ela vai 

ser inserir criticamente na sociedade em que vive. Esse é o objetivo maior da 

pedagogia freiriana, alfabetizar, conscientizar e inserir o homem na sociedade, para 

que ele possa transformá-la. 

Após algumas reuniões e rodas de conversa com os investigadores 

temáticos, que envolvem os educadores e educandos, são escolhidas algumas 

palavras e temas geradores. Segundo Brandão, o processo de codificação, que será 

a base do processo de decodificação, se inicia neste momento: 

 

“...estas poucas palavras codificam o modo de vida das pessoas dos 
lugares onde a “descoberta” foi feita. Para serem decodificadas num outro 
momento de descoberta, o do círculo de cultura, a cada palavra foi 
associado um núcleo de questões, ao mesmo tempo existenciais (ligadas à 
vida) e políticas (ligadas aos determinantes sociais das condições da vida)”. 
(BRANDÃO, 1981, p. 33) 

 

Ou seja, as palavras que servirão para alfabetizar um grupo de 

estudantes de uma determinada comunidade são singulares porque codificam o 

modo de vida dessas pessoas que se relacionam naquele contexto social. Por isso o 

método Paulo Freire jamais poderá ser utilizado da mesma maneira em todos os 

lugares, por mais que sejam semelhantes. Dessa forma, são os temas geradores 

também que dizem respeito às questões cotidianas da vida de uma determinada 

comunidade. Conforme afirma Brandão: 

 

 “...estes temas concretos da vida que espontaneamente aparecem quando 
se fala sobre ela, sobre seus caminhos, remetem a questões que sempre 
são as das relações do homem: com o seu meio ambiente, a natureza, 
através do trabalho; com a ordem social da produção de bens sobre a 
natureza; com as pessoas e grupos de pessoas dentro e fora dos limites da 
comunidade, da vizinhança, do município, da região; com os valores, 
símbolos, idéias”. (BRANDÃO, 1981, p. 37-38) 

 

A segunda fase do método é “escolha das palavras geradoras 

selecionadas” que servirão de base para as lições. A quantidade de palavras 

geradoras pode variar entre 18 a 23 palavras, aproximadamente. Depois de 
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composto o universo vocabular dos educandos, elas são apresentadas em cartazes 

com imagens seguindo os critérios de riqueza fonética, dificuldades fonéticas numa 

sequência gradativa das mais simples para as mais complexas, do 

comprometimento pragmático da palavra na realidade social, cultural, política do 

grupo e sua comunidade. 

 

Figura 1 - Palavra geradoras 

 

Fonte: SILVA NETO, 2018. 
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Figura 02 - Fonemas 

 

Fonte: SILVA NETO, 2018. 
 

Partindo deste princípio, se inicia a terceira fase que é a “criação de 

situações existenciais características do grupo”. Trata-se de situações inseridas na 

realidade local, que devem ser discutidas com o intuito de abrir perspectivas para a 

análise crítica consciente de problemas locais, regionais e nacionais. 
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Figura 03 - Discussão situação existencial  

 

Fonte: BRANDÃO, 1981. 

 

Daí os educadores irão passar para quarta fase que é a confecção de 

“fichas de cultura” também chamada de “fichas-roteiro” que “são desenhos feitos em 

cartazes ou projetados em slides. Uma após a outra, elas provocam os primeiros 

debates, as primeiras trocas de ideias entre o animador e os educandos, ou entre os 

educandos.” (BRANDÃO, 1981, p. 41). Esses desenhos são codificações das 

palavras geradoras, ou seja, são representações figurativas das palavras geradoras 

que serão discutidas e ensinadas no círculo de cultura. Dessa maneira, o educando, 

ao entrar em contato com o desenho e a respectiva palavra, fará a conexão entre os 

dois enquanto se discute o sentido pragmático desta palavra para ele como ser 

social, e o processo de alfabetização acontecerá de maneira natural. Essas fichas 

de cultura podem ser construídas pelos educadores ou pelos próprios educandos, 
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sejam elas desenhos ou fotos, mas precisam sempre retratar a realidade na qual a 

comunidade está inserida.  

 

Figura 04. Fichas de cultura 

 

Fonte: BRANDÃO, 1981. 

 

Por fim, A quinta e última fase é a “criação de fichas de palavras” para a 

decomposição das famílias fonéticas correspondentes às palavras geradoras. 
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Figura 05 - Fichas de palavras 

 

Fonte: FREIRE, 1974. 

 

Os participantes do círculo são convocados e daí surge os encontros de 

ensino e aprendizagem. No primeiro momento o educador expõe e discute a 

proposta de alfabetização e logo depois as fichas de cultura são exibidas por ele aos 

educandos. O educador, também chamado por Freire de animador, inicia um debate 

a partir da primeira ficha de cultura: “Sugere que digam o que estão vendo: o que a 

figura mostra? Quais são as partes, os elementos dela? O que será que ela quer 

dizer? Com o que é que parece?” (BRANDÃO, 1981, p. 45). Para Freire, o diálogo é 

parte essencial do processo de ensino aprendizagem, e só acontece de fato quando 
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os educandos e educadores dialogam, questionam um ao outro, pensando e 

repensando a vida através da discussão. Não há outra forma de se fazer educação. 

Desta maneira as fichas de culturas são e discutidas uma após a outra, no tempo 

certo, na medida em que o grupo processa o conhecimento e analisa a própria 

realidade. No dizer de Carlos Brandão: 

 

“Estas são as finalidades das fichas de cultura, que sugerem os debates a 
partir das imagens das situações existenciais: levar o grupo de educandos a 
rever criticamente conceitos fundamentais para pensar-se e ao seu mundo; 
motivá-lo para assumir, critica e ativamente, o trabalho de alfabetizar-se.” 
(BRANDÃO, 1981, p. 50) 

 
 

O papel do educador no círculo de cultura é propor questionamentos, 

provocar a curiosidade, inserir perguntas e mediar a discussão. Ele deve ser um 

facilitador e não aquele que detém o saber, ou seja, “o animador deve sempre evitar 

fazer para ou por. Deve criar as situações em que, com a sua ajuda, o grupo faça o 

trabalho de pensar, de refletir coletivamente. Por isso ele não guia, mas favorece, 

orienta” (BRANDÃO, 1981, p. 51). Nisso consiste a decodificação, em que os 

educandos identificam as palavras por meio das figuras, enquanto discutem o 

significado delas no contexto em que vivem. Primeiramente é mostrada a figura, daí 

acontece um debate sobre ela e depois segue para a palavra que codifica a figura. A 

discussão continua com base na palavra exposta, sempre trazendo questões 

relacionadas ao cotidiano do educando. Depois, o educador mostra um cartaz com 

os fonemas que formam a palavra, e em seguida a família silábica desses fonemas. 

Ele repetirá em voz alta a família silábica dos fonemas, seguindo a ordem das 

vogais e em todas as direções, e solicita que os educandos façam o mesmo, 

mostrando o que leem no cartaz. Como disse Brandão: “todos veem, leem e 

repetem com o monitor, sozinhos, em coro. A mão acompanha agora os pedaços, 

saltando de um para o outro” (BRANDÃO, 1981, p. 58). Quando observa que o 

grupo aprendeu e absorveu os fonemas, ele pode sugerir que algumas pessoas 

tentem construir novas palavras com estes fonemas de forma livre, após exemplos 

dados pelo próprio educador. O educador repetirá o processo com todas as palavras 

geradoras. 

 
“O coordenador do círculo deve construir apenas poucas palavras. Deve 
mostrar, sem ensinar como, uma lógica, um processo de reconstrução de 
palavras. Se no meio de seu trabalho alguém quiser formar uma palavra, 
tudo bem. Que ele faça. De novo deve incentivar o grupo a que faça o 



 
 
 

42 
 

trabalho de criar outras palavras, ou de recriar as mesmas que ele acabou 
de formar. As pessoas podem ser convidadas a fazerem como ele, a virem 
na frente pra tentar a coisa. Alguns chegam perto, apontam pedaços, 
formam palavras”. (BRANDÃO, 1981, p. 61) 

 

A problematização ocorre enquanto a decodificação é feita, ou seja, todas 

as etapas do método se entrelaçam, se misturam, não são herméticos ou isolados. A 

educação proposta por Paulo Freire é problematizadora, questionadora, rígida e o 

tempo todo dialética. Não é de forma nenhuma estática, nem linear. E a 

problematização só acontece mediante o diálogo, a troca humilde e transformadora 

que se dá entre o educador e o educando, e entre o educando e o mundo. O cenário 

dessa problematização é a reflexão provocada pelo método Paulo Freire, em que 

educador e educando se debruçam sobre o mundo, percebem e absorvem novos 

conceitos, e reformulam sua visão de mundo. Através da relação nestas questões, 

Paulo Freire, pondera, ainda: 

 

“(...) enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie 
de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação 
problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante 
ato de desvelamento da realidade”. (FREIRE, 2011, p. 97). 

 
 

E essa concepção do mundo e da subjetividade humana, onde o homem 

dialoga com os seus limites e possibilidades existenciais, possibilita a transformação 

de sua própria realidade e do mundo ao seu redor. Também no dizer de Freire: 

 

“A educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente 
através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão 
sendo no mundo com que e em que se acham. Se, de fato, não é possível 
entendê-los fora de suas relações dialéticas com o mundo, se estas existem 
independentemente de como as percebem, é verdade também que a sua 
forma de atuar, sendo esta ou aquela, é função, em grande parte, de como 
se percebam no mundo”. (FREIRE, 2011, p. 100) 

 

No círculo de cultura, a problematização se dará na medida em que o 

educando for tomando consciência do mundo ao seu redor, de suas contradições, e 

da necessidade de superação da realidade opressora através de ações de cunho 

social, político e cultural. Enquanto o educando entra em contato com as figuras e as 

palavras geradoras, assim, é discutido o que elas representam para ele e para a 

comunidade, já que foram retiradas de sua realidade. O grande salto pedagógico 

desse método de alfabetização é essa conexão entre o que é lido e escrito, e a 
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tomada de consciência do valor que existe nas palavras lidas e escritas. Por isso o 

ato de alfabetizar é um ato de conscientizar, de contestar a realidade. No momento 

em que são expostas para o educando as famílias de fonemas que formam as 

palavras e lhe é concedido criar novas palavras, na verdade ele está dizendo a sua 

palavra, está verbalizando a sua existência. Consequentemente, esse aprendizado 

vai gerando a oportunidade de mudar a sua existência no mundo, conforme afirma 

Paulo Freire: 

 

“Os homens, pelo contrário, ao terem consciência de sua atividade e do 
mundo em que estão, ao atuarem em função de finalidades que propõem e 
se propõem, ao terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas 
relações com o mundo, e com os outros, ao impregnarem o mundo de sua 
presença criadora através da transformação que realizam nele, na medida 
em que dele podem separar-se, e separando-se, podem com ele ficar, os 
homens ao contrário do animal, não somente vivem, mas existem e sua 
existência é histórica”. (FREIRE, 2011, p. 124) 

 

A conscientização e transformação do homem como ser social e político 

deve ser a principal finalidade da educação, na visão de Paulo Freire. Nessa 

perspectiva, ele descreve a fala de um operário nordestino que participou de um 

círculo de cultura: 

 

“Talvez seja eu, entre os senhores, o único de origem operária. Não posso 
dizer que haja entendido todas as palavras que foram ditas aqui, mas uma 
coisa posso afirmar: cheguei a esse curso ingênuo e, ao descobrir-me 
ingênuo, comecei a tornar-me crítico. Essa descoberta, contudo, nem me 
fez fanático, nem me dá a sensação de desmoronamento”. (FREIRE, 2011, 
p. 32) 

 

Através da educação, o homem é conscientizado de sua vocação 

ontológica de ser mais e do seu papel na sociedade, papel esse que não pode ser 

desempenhado por ninguém, somente por ele mesmo. Portanto, o objetivo da 

educação seria conscientizar o ser humano, através da problematização de sua 

existência, tornando-o em um ser reflexivo, autônomo e consciente de si no mundo, 

liberto das influências sociais e culturais que o capital lhes impõe. Então para que 

aconteça a mudança para os oprimidos de fato, a transformação da realidade 

opressora que vivemos, educação e transformação da realidade (através dos 

movimentos sociais) devem andar juntas para mudança das estruturas de opressão 

inseridos na sociedade brasileira como já dito antes, pois sem isso não há outro 

modo de libertar completamente os oprimidos deste dos mecanismos de dominação 
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econômico que nos matem reféns desde o colonialismo. Deve ficar explícito aos 

leitores de Paulo Freire que a compreensão de que se deve transformar as 

estruturas não está no método, essa superação filosófica vem depois com a 

aproximação ao marxismo, muitas questões que formam a base ideologia da 

educação libertadora de Paulo Freire, foram superadas pelo educador através da 

teoria marxista, ideologia fundamental nas superações de seu pensamento ao longo 

de sua carreira na educação. 
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3. AS CONTRIBUIÇÕES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS DA CONCEPÇÃO 

FREIRIANA DE ALFABETIZAÇÃO 

Os moldes da educação brasileira que vêm sendo utilizada desde os 

tempos da colonização, é baseada na “escolástica” (ARANHA, 1996), criada na Idade 

Média, em que na educação, não era permitido o questionamento dos educandos, a 

autonomia, a análise do conteúdo, o estimulo a criatividade e nem a troca de 

conhecimentos entre educador e educando. Esse modelo de educação vem sendo 

aplicado na maioria das escolas brasileiras, passando por inúmeras análises e 

críticas, mas sendo modificado de forma superficial, e por isso continua apresentando 

os mesmos problemas de estruturas sociais. Vários educadores do passado, entre 

eles Paulo Freire, pensaram e discutiram a educação com o objetivo de mudar vidas, 

uma ferramenta de luta e transformação para que todos indivíduos, independe de 

classe, tenham as mesmas oportunidades e pudessem de fato crescer como seres 

sociais. 

No decorrer de sua carreira na educação1, Paulo Freire entendeu a 

educação de forma diferenciada do que era aplicado pelas escolas de sua época e 

que se perpetua até os dias hoje. Ele propôs uma nova pedagogia, baseado na 

dialocidade e liberdade entre educador e educando, percebendo que era possível ser 

produzida em sua práxis, quando praticava e teorizava a educação. 

Segundo Paulo Freire, o conhecimento não é um pacote fechado que deve 

ser entregue pelo educador ao educando. O conhecimento para Freire é algo que se 

modifica continuamente e, por isso, não há como ser transmitido de um indivíduo para 

o outro apenas, mas sim construído de forma crítica em comunhão. Nesse sentido, 

ele afirma que: 

 

“É preciso, sobretudo, e aí vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 1996, p. 
22). 
 
 

                                                           
1 Nota: A base para esse capitulo é a obra freiriana como um todo. As questões filosóficas que 

persistiram e foram superadas após o método, da educação como prática da liberdade à pedagogia do 

oprimido. 
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Nesse trecho Paulo Freire destaca a necessidade do educando se 

convencer de que ele faz parte do processo do conhecimento, de que ele é sujeito 

desse processo e não um mero fantoche, ele deve perceber que ele produz o saber e 

não recebe o saber pronto. Sendo assim, algo importante para se destacar é o 

conceito de ensinar como sendo a criação de possibilidades para que a construção 

do conhecimento aconteça, e esse é o papel do educador, que deixa de ser aquele 

que transfere o conhecimento, para ser o facilitador, o mediador na construção do 

saber, cujo sujeito é o aluno e não um educador bancário produzido pelo sistema 

capitalista. O educador, nesse caso, sai de dentro da bolha e permite que o educando 

exerça o papel de protagonista do conhecimento. Nas escolas “dualistas e tecnicistas” 

(SAVIANI; 1999), isso não é possível. O educador é visto como o indivíduo que detém 

o saber, que sabe abundantemente mais que o educando, e que este entra na escola 

para obter conhecimento porque é um ser oco, vazio, que nada sabe, e por isso não 

tem com o que contribuir nesse. Portanto, o conhecimento não é fabricado, mas é 

doado, é transferido, como um depósito feito pelo educador na mente do educando. 

Por isso, Paulo Freire levanta esse conceito ao descrever o papel do educador e do 

educando: 

 

“Ninguém pode conhecer por mim mesmo assim como não posso conhecer 
pelo aluno. O que posso e o que devo fazer é, na perspectiva progressista 
em que me acho, ao ensinar-lhe certo conteúdo, desafiá-lo a que se vá 
percebendo na e pela própria prática, sujeito capaz de saber”. (FREIRE, 
1996, p. 124) 

 

Nessa passagem Paulo Freire destaca o respeito que o educador deve ter 

pelo saber do seu educando, que deve ser provocado durante as aulas, conectado 

com o conteúdo que se pretende trabalhar em sala de aula. E justamente este respeito 

que ajuda o educador a perceber que o saber é construído e não dado. O currículo 

escolar, as políticas educacionais das escolas e a metodologia de ensino implantado 

por elas devem estar fundamentados na ideia, em que o educando faz parte do 

conteúdo e sendo assim, deve refletir e questioná-lo juntamente com os demais 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Como disse Freire: 

 

“... pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever 
de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das 
classes populares, chegam a ela saberes socialmente construídos na prática 
comunitária – mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, 
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discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação 
com o ensino dos conteúdos”. (FREIRE, 1996, p. 30) 

 

Outro conceito da concepção freiriana de alfabetização de jovens e adultos 

e seu método, muito importante, é que o educador deve, em sua prática, estimular a 

curiosidade no educando, dessa forma o conteúdo não pode ser algo pronto, fechado, 

preparado por terceiros e nem deixar de lado a vivência do educando como ser sócio-

político-cultural. O conteúdo, a metodologia de trabalho e as formas de avaliação, 

devem sempre estimular e provocar o educando para que ele construa dentro de si o 

prazer pelo conhecimento. Caso contrário, em pouco tempo ele esquecerá tudo o que 

aprendeu em sua jornada na escola. Quando provocada a sua curiosidade, a busca 

pelo conhecimento é uma consequência inevitável, considerando a curiosidade como 

algo natural da essência humana. No dizer de Freire: 

 

“Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me 
inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino... Com a 
curiosidade domesticada posso alcançar a memorização mecânica do perfil 
deste ou daquele objeto”. (FREIRE, 1996, p. 85) 

 

Por fim: 

 

“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... Satisfeita a minha curiosidade, a 
capacidade de inquietar-me e buscar continua de pé. Não haveria existência 
humana sem abertura de nosso ser ao mundo, sem a transitividade de nossa 
consciência”. (FREIRE, 1996, p. 88) 

 

Neste sentido, o educador freiriano não tem medo de perguntas e de 

questionamentos vindos dos educandos, e sim o oposto, ele irá induzir o lado criativo 

e crítico do educando, uma vez que, somente desta maneira o educando aprenderá 

ensinando e o educador terá subsídios para ensinar e aprender ao mesmo tempo. 

Como disse Freire “quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto 

a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico 

e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento” (FREIRE; 1996, p. 47). O educando responde de maneira positiva, 

saindo de uma posição cômoda de receptor e se aventurando em frente ao 

conhecimento. Na educação contemporânea “tecnicista e dualista” (SAVIANI, 1999), 
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nota-se que esse argumento não é sequer analisado quanto mais estimulado. Por 

conta da quantidade de conteúdo, do tempo disponível para transferir esse conteúdo, 

da metodologia aplicada, a última coisa que se pensa no processo de ensino-

aprendizagem é estimular a criatividade e a curiosidade dos educandos. No sistema 

educacional brasileiro dos anos iniciais de Paulo Freire na educação até a atualidade 

não há lugar para “presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, 

inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes” (FREIRE, 1996, p. 26). 

Outro ponto de vista interessante da educação freiriana e seu método de 

alfabetização é a humildade que deve permanecer no discurso e na prática do 

educador. Humildade no sentido de perceber o outro como igual, de lidar com a 

diversidade do ser humano como um ato essencial e enriquecedor, e não como algo 

hostil, devendo respeitar os educandos nas suas escolhas, crenças e cultura. Caso 

contrário, o diálogo em sala de aula se torna impossível ou leviano, e não algo natural 

e fundamental para que o processo de ensino aprendizagem aconteça. Os 

educadores precisam ter humildade para ouvir seus educandos de maneira humilde e 

realista, entendendo que cada um tem vivências diferentes que irão somar em seu 

aprendizado. Como disse Paulo Freire: 

 

“Se a estrutura do meu pensamento é a única certa, irrepreensível, não posso 
escutar quem pensa e elabora seu discurso de outra maneira que não a 
minha. Nem tampouco escuto quem fala ou escreve fora dos padrões da 
gramática dominante. E como estar aberto às formas de ser, de pensar, de 
valorar, consideradas por nós demasiado estranhas e exóticas de outra 
cultura? [...] A humildade exprime, pelo contrário, uma das raras certezas de 
que estou certo: a de que ninguém é superior a ninguém. A falta de 
humildade, expressa na arrogância e na falsa superioridade de uma pessoa 
sobre a outra, de uma raça sobre a outra, de um gênero sobre o outro, de 
uma classe ou de uma cultura sobre a outra, é uma transgressão da vocação 
humana do ser mais”. (FREIRE, 1996, p. 121) 

 

A prática educacional aplicada na maioria das escolas brasileiras não se 

trabalha de forma genuína nem se estimula o desenvolvimento deste sentimento nas 

relações entre educadores e educandos. Isso é visto notoriamente na organização do 

planejamento escolar, na escolha do currículo, na prática pedagógica e principalmente 

na ideologia que direciona os conteúdos. O educando não é ouvido, não é conduzido 

para dentro do conteúdo, não é respeitado enquanto sujeito único que traz dentro de 

si uma diversidade cultural ampla que deve ser usufruída dentro do ambiente escolar. 



49 
 

 

Paulo Freire, em seus estudos, faz uma comparação sobre algumas 

temáticas que a educação tradicional entende como contraditório. Ele traz à tona 

como a afetividade e o rigor, a autoridade e a liberdade podem e devem conviver 

juntas em harmonia nas práticas educacionais. A afetividade na concepção freiriana 

de alfabetização não é o extremo oposto da seriedade, nem a alegria oposta ao rigor, 

quando se fala de educação nos espaços escolares. O educador deve desenvolver 

uma relação de afetividade, amorosidade e alegria enquanto ensina, pois quando o 

educador trabalha com amor no ato de educar, terá mais possibilidades de ser 

rigoroso, exigente e firme com os educandos. Um ato não contradiz o outro, mas nos 

dias de hoje se nota uma dicotomia a esse respeito na relação entre educador e 

educando, em que são exaltados educadores mais exigentes e autoritários, mas 

pouco afetivos, ou educadores dúbios, que são falsamente amorosos e pouco 

rigorosos. Do mesmo modo, a autoridade deve se relacionar com a liberdade, e o bom 

educador sabe equilibrar essas duas práticas. Segundo Freire: 

 

“Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre 
seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista 
democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, 
mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos, no 
trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha 
excluída da cognoscibilidade. O que não posso obviamente permitir é que 
minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de professor 
no exercício de minha autoridade”. (FREIRE, 1996, p. 141) 

 

Outro ponto de vista importante levantado por Freire é a ética. E esse ponto 

é algo mais profundo do que simples valores morais. Na passagem abaixo, ele se 

refere a “princípios fundamentalmente éticos da nossa existência” (FREIRE,1996). A 

ética lamentavelmente tem se tornado cada vez pouco valorizada na nossa sociedade, 

e consequentemente no ambiente escolar. A maioria das escolas tem sido tratada 

como uma empresa, o procedimento cobrado e elogiado por parte dos docentes e dos 

conselhos escolares, na maioria das vezes, não são tão éticos, porque tem 

prevalecido o lucro que o estudante proporciona e não a sua formação. Nesse caso, 

são aprovados estudantes que não atingiram nível de aprendizagem suficiente. A ética 

passa também pela relação de respeito à vivência e esforço do educando por parte 

do educador. O bom mestre é aquele que não negocia com a formação de seu 

educando, e diante disso se compromete em ensinar respeitando a cultura, a 

experiência, a liberdade e a curiosidade de seus educandos. 
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“O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe 
e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda 
que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 
tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de 
propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar 
respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride 
os princípios fundamentalmente éticos da nossa existência”. (FREIRE, 1996, 
p. 59, 60) 

 

Uma questão interessante para se ressaltar como um conceito da 

educação de Paulo Freire, é a importância do educador ouvir o educando, como a 

única forma de se relacionar com o mesmo, valorizando suas expectativas e o seu 

modo de enxergar o mundo. 

 

“Se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 
condições, precise de falar a ele”. (FREIRE, 1996, p. 113) 

 

Paulo Freire observou que tanto o educador como o educando tem algo a 

dizer e por isso os dois têm sempre algo para compartilhar. E que a formação do ser 

humano acontece através diálogo constante, aonde um fala e outro ouve, e assim 

sucessivamente. E essa conexão só é possível se houver humildade de ambas as 

partes, e a percepção de como já foi dito antes, de que o educando aprende ensinando 

e o educador em sua prática ensina aprendendo. 

 

3.1. EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

A educação brasileira nas décadas de 50 e 60 vividas pelo educador 

brasileiro antes do exilio e que se perpetua até os dias atuais, era uma educação 

meramente mecânica, sem sentido aos educandos, uma educação que tinha apenas 

a finalidade de formar trabalhadores competentes e não intelectuais. Este conceito 

nos leva a uma das formas de condução ao conhecimento, bastante questionada por 

Paulo Freire, que tempos depois ele batizaria de educação bancária. Segundo ele, a 

educação bancária é passiva e não reflexiva, determinista e não revolucionária. É uma 

prática educativa anti-dialógica porque não se baseia, nem valoriza o diálogo como 

única forma de educar, de levar o educando ao conhecimento, principalmente 

conhecimento de classe. A concepção freiriana de alfabetização e seu método se 
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fundamentam no “diálogo”, na palavra dividida e partilhada entre duas ou mais 

pessoas. Na prática educativa atual nas escolas brasileiras o uso do diálogo não é 

aplicado na formação dos educandos. Como disse Paulo Freire “as relações 

educador-educandos, na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela (...) 

apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente 

narradoras, dissertadoras” (2011, p. 79). Nessa relação narradora e dissertadora, 

existe o educador que atua como o narrador e os educandos como meros ouvintes, e 

essas posições nunca são alteradas. 

Na concepção bancária de educação a realidade é interpretada como algo 

estagnado, imutável, e a relação entre os seres humanos e deles com o mundo não é 

dialética, mas é estável e linear. Dessa forma, essa prática educacional tão 

questionada por Paulo Freire não poupará esforços para manter o status quo nas 

práticas educacionais, já que o mundo e os homens que nele vivem não apresentam 

mudanças significativas. E para isso é utilizado conteúdos que não dizem respeito à 

vivência do estudante, como algo que ele não sabe e por isso precisa aprender. Freire 

irá questionar essa prática extremamente usual que precisa ser revista e analisada. 

Freire vai dizer que “falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado 

e bem-comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à 

experiência existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema inquietação 

dessa educação” (2011, p. 79). Outro lado da dessa educação bancária é o seu 

caráter anti-dialógico, expressão bastante utilizada por Paulo Freire. Na educação 

bancária o educador é visto como detentor do conhecimento que é fechado e 

estagnado, e o educando como depositário deste conhecimento, deve ouvir e acolher 

passivamente o conteúdo depositado. Como disse Paulo Freire: 

 

“Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de 
sua narração. A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os 
educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a 
narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo 
educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, 
tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, 
tanto melhores educandos serão”. (FREIRE, 2011, p.80) 

 

Na prática bancária de educação “o saber é uma doação dos que se julgam 

sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 2011, 81). Ela não visa à transformação, 

a mudança das consciências e das estruturas sociais, não visa a construção de uma 
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educação realmente libertadora, aquela conscientiza e da subsídios para verdadeira 

liberdade. Muito pelo contrário, os educandos são controlados no seu pensar e agir, e 

sendo por isso oprimidos, privado de seu direito a uma educação de qualidade e 

libertadora. Isso é visto claramente na seguinte fala de Freire: 

 

“E porque os homens, nesta visão, ao receberem o mundo que neles entra, 
já são seres passivos, cabe à educação apassivá-los mais ainda e adaptá-
los ao mundo. Quanto mais adaptados, para a concepção bancária, tanto 
mais educados, porque adequados ao mundo. Esta é uma concepção que, 
implicando uma prática, somente pode interessar aos opressores, que 
estarão tão mais em paz, quanto mais adequados estejam os homens ao 
mundo. E tão mais preocupados, quanto mais questionando o mundo estejam 
os homens”. (FREIRE, 2011, p. 88) 

 

Diante disso, os opressores controlam de forma minuciosa e objetiva o 

pensar dos oprimidos, com a finalidade de conhecer cada vez mais as expectativas e 

maneira de pensar dos seres humanos, para poder controla-los da melhor maneira. 

Na escola dualista em que vivemos não se estimula no educando o verdadeiro pensar, 

a criatividade e o prazer pelo conhecimento, mas irá controlar o pensamento dos 

estudantes para evitar qualquer tipo de conscientização e mudança. Nas palavras de 

Freire: 

 

“Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos “conhecimentos”, no 
chamado “controle de leitura”, na distância entre o educador e os educandos, 
nos critérios de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo, há sempre a 
conotação “digestiva” e a proibição ao pensar verdadeiro”. (FREIRE, 2011, p. 
89) 

 

Segundo Freire, essa prática pedagógica anti-dialógica de educação 

possui quatro características básicas de atuação. Uma delas é a conquista do 

oprimido pelo opressor, “cada vez mais, através de mil formas. Das mais duras às 

mais sutis. Das mais repressivas às mais adocicadas, como o paternalismo” (FREIRE, 

2011, 186). E a classe opressora capitalista se utilizará de muitos “mitos” para 

convencer os oprimidos do seu valor e potencial, quando na verdade não darão 

espaço para que os oprimidos triunfem e antiga seus objetivos na vida. Esses mitos 

irão justificar também o agir da burguesia, colocando-os como “as promotoras do 

povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra e conformar-se com 

ela” (FREIRE, 2011, p. 189). Seguem alguns desses mitos tão difundidos em nossa 

sociedade: 
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“O mito do direito de todos à educação, quando o número de brasileiros que 
chegam às escolas primárias do país e o dos que nelas conseguem 
permanecer é chocantemente irrisório. O mito da igualdade de classe, 
quando o “sabe com quem está falando?” É ainda uma pergunta dos nossos 
dias. O mito do heroísmo das classes opressoras, como mantenedoras da 
ordem que encarna a “civilização ocidental e cristã”, que eles defendem da 
“barbárie materialista”. (FREIRE, 2011, p.188) 

 

Outra característica da teoria da educação bancária é a divisão da classe 

oprimida para manter a opressão. A elite opressora é sempre contrária a qualquer tipo 

de união, de movimento coletivo das camadas populares, posto que são uma ameaça 

na medida em que os oprimidos param e pensam sobre sua realidade, com o objetivo 

de agir e muda-la se necessário. Essa atitude ficou muito clara durante a ditadura 

militar no Brasil (1964 - 1985), em que todos os movimentos estudantis foram 

proibidos. Freire expressa essa realidade quando diz: “O que interessa ao poder 

opressor é enfraquecer os oprimidos mais do que já estão ilhando-os, criando e 

aprofundando cisões entre eles, através de uma gama variada de métodos e 

processos” (2011, p. 190). 

O modelo bancário de educação ainda possui outra característica que é a 

manipulação com a mesma finalidade de fazer com que os oprimidos se adaptem a 

realidade e não questione as suas contradições. E para isso a burguesia fará alguns 

pactos com as camadas populares, através de governos e líderes populistas. Como 

disse Freire (2011, p. 199): 

 

“A manipulação aparece como uma necessidade imperiosa das elites 
dominadoras, com o fim de, através dela, conseguir um tipo inautêntico de 
“organização”, com que evite o seu contrário, que é a verdadeira organização 
das massas populares emersas e emergindo”. (FREIRE, 2011, p. 199) 

 

E a última característica desta prática educacional anti-dialógica, analisada 

por Freire foi a invasão cultural. 

 
“Como não há nada que não tenha seu contrário, na medida em que os 
invadidos vão reconhecendo-se “inferiores” necessariamente irão 
reconhecendo a “superioridade” dos invasores. Os valores destes passam a 
ser a pauta dos invadidos. Quanto mais se acentua a invasão, alienando o 
ser da cultura e o ser dos invadidos, mais estes quererão parecer com 
aqueles: andar como aqueles, vestir à sua maneira, falar a seu modo”. 
(FREIRE, 2011, p. 206-207) 
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A invasão cultural pode ser explícita ou velada, e se utiliza de diversos 

meios de comunicação, com o objetivo de anestesiar as massas populares para que 

não pensem, mas sejam pela classe dominante. 

 

3.2. Educação dialógica e transformadora 

A concepção freiriana de alfabetização se baseia na dialogicidade, na 

palavra dividida, trocada e compartilhada entre os seres humanos. No ponto de vista 

freiriano, não há possibilidade de educação sem diálogo, sem que os seres humanos 

falem sobre suas vivências e reflexões feitas sobre mundo. Por isso educação é um 

processo sócio-político-cultural, que considera as relações sociais que acontecem 

diariamente. Desse modo, não pode ser inerte e inalterável, mas a educação se 

constrói de maneira ativa e dialética, em que educador e educando dialogam e são 

ouvidos em todo momento. Para Freire (2011), “o diálogo é este encontro dos homens, 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação 

eu-tu”. Ou seja, dialogar e dizer a sua palavra é algo essencial ao processo 

educacional, que visa à transformação do mundo, e não exclusivamente à conversa 

entre sujeitos que aprendem. Segundo Paulo Freire, o diálogo e a palavra, possuem 

duas dimensões, ação e reflexão, e conclui que uma não renuncia a outra, mas ao 

contrário, elas se completam. 

 

“Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, 
automaticamente, a reflexão também, se transforma em palavrearia, 
verbalismo, bláblá- blá. Por tudo isso, alienada e alienante. É uma palavra 
oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois que não há 
denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem 
ação. Se pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da 
reflexão, a palavra se converte em ativismo. Este, que é ação pela ação, ao 
minimizar a reflexão, nega também a práxis verdadeira e impossibilita o 
diálogo”. (FREIRE, 2011, p. 108) 

 

Freire defende a ideia de que o diálogo franco, realista e pedagógico no 

processo educacional só é possível se for trabalhado em comunhão com outras 

práticas pedagógicas humanizantes, como a humildade, esperança, criticidade, 

confiança, amor e respeito, sentimentos que devem alicerçar a relação entre 

educadores e educandos. E na transformação das estruturas. 

Segundo Paulo Freire, “sendo fundamento do diálogo, o amor é, também 

diálogo” (FREIRE; 2011, p. 111). Para o educador brasileiro, o diálogo é um ato de 
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amor que não é sentimentalismo excessivo, muito menos manipulador. Por isso não 

existe diálogo leal sem amor, que é um ato de compromisso com o outro. No cotidiano 

escolar, o diálogo amoroso deve resultar em uma atitude transformadora tanto do 

educando como do educador, mudança que impacte suas vidas e o seu entorno. A 

educação precisa ter esse caráter de transformação que acontece através do diálogo 

amoroso entre os sujeitos. 

 

“Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com 
os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está em 
comprometer-se com sua causa. A causa de sua libertação. Mas este 
compromisso, porque é amoroso, é dialógico. [...] Se não amo o mundo, se 
não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo”. 
(FREIRE, 2011, p. 111) 

 
 

Outra questão marcante da concepção freiriana de alfabetização é a 

humildade, algo que quem deseja se envolver no processo educativo, precisa possuir 

essa característica. Como disse Freire, “a pronúncia do mundo, com que os homens 

o recreiam permanentemente, não pode ser um ato arrogante” (FREIRE; 2011). É 

necessário ver o outro como um ser que está no mesmo patamar de conhecimento 

vivenciado de qualidades, de criatividade e sabedoria. Se o educador vê o educando 

de outra maneira e o subestima, o inferioriza, não o valoriza, o educador nunca 

conseguirá dialogar verdadeiramente com seus educandos, não conseguirá sequer 

se aproximar deles. A auto-suficiência precisa ser abolida para que haja verdadeira 

formação humana e educacional. Freire aponta alguns questionamentos: 

 

“Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por 
herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não reconheço outros eu? 
Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens puros, 
donos da verdade e do saber, para quem todos os estão fora são “essa 
gente”, ou são “nativos inferiores”? Como posso dialogar, se parto de que a 
pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das 
massas na história é sinal de sua deteriorização que devo evitar?” (FREIRE, 
2011, p. 111) 

 

Por fim: 
 

“Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, 
é que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro 
com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 
absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais”. (FREIRE, 
2011, p. 112) 
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É importante perceber que se o educador não acreditar que o educando 

possui esse poder transformador, criador, essa vocação de ser mais, tampouco o 

educando que está sendo formado acreditará em si. E como Paulo Freire sempre 

disse, o educador deve acreditar que esse poder transformador do educando renasce 

no meio de situações adversas, em sua luta pela libertação. Não é algo pronto, mas 

que se constitui, se constrói nesse processo de luta. 

E a esperança também precisa estar presente no diálogo. Como disse 

Paulo Freire (2011), “se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode 

fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu quefazer, 

já não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril. É burocrático e fastidioso”. 

O diálogo franco e realista gera confiança que é um sentimento que deve 

sempre permear a relação dentro e fora da escola. A confiança, segundo Freire, vai 

sendo gerada e construída por intermédio do qual se estabelece uma relação em que 

se desenvolve o amor, a fé e a humildade na relação dialógica. Se a confiança não se 

instaura ou se fragmenta no meio do caminho, isso é sinal de que os sentimentos 

citados anteriormente foram incorretamente trabalhados ou inexistiram dentro e fora 

do ambiente escolar. Como disse Freire: 

 
“Finalmente, não há diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um 
pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia 
mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade. 
Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta em 
constante devenir e não como algo estático. Não se dicotomiza a si mesmo 
na ação. “Banha-se” permanentemente de temporalidade cujos riscos não 
teme”. (FREIRE, 2011, p. 114) 

 

O educador que reconhece a realidade como algo passível de mudança, 

opressor e desumano, que precisa ser mudado, irá desenvolver durante suas 

atividades teóricas e práticas o pensamento analítico e crítico sobre a sociedade em 

seus educandos. O diálogo, neste sentido é conscientizador e libertador. 

 

3.3. A educação como ferramenta de libertação dos oprimidos 

Para Paulo Freire educar é conscientizar. Mas deve ficar explícito que 

conscientização para Paulo Freire nesse momento a partir da “Pedagogia do oprimido” 

já com uma certa maturidade não liberta o oprimido, liberta intelectualmente 
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evidentemente, mas cria subsídios para resistência das camadas populares para 

transformação das estruturas. E conscientizar não é simplesmente tornar algo 

conhecido, mas é através da práxis refletir sobre a realidade e ao mesmo tempo agir 

sobre esta realidade. Como disse Freire: 

 

“Conscientização, é óbvio, que não para, estoicamente, no reconhecimento 
puro, de caráter subjetivo, da situação, mas pelo contrário, que prepara os 
homens, no plano da ação, para a luta contra os obstáculos à sua 
humanização”. (FREIRE; 2011, p. 158) 

 

É sair do estado de imersão, deslocando-se pela emersão, para chegar à 

inserção que é a intervenção sobre algo que precisa ser transformado. Essa mudança 

da imersão à inserção do sujeito na sociedade é o que evidencia sua libertação. Ele 

se liberta intelectualmente porque se conscientiza, e ele se conscientiza através da 

educação, adquirindo conhecimento de classe. Nessa perspectiva, a educação lado a 

lado dos movimentos sociais, efetivamente libertam os oprimidos.  

Desse modo, Paulo Freire não tem mais a ingenuidade de seus primeiros 

tempos na educação de supor que ela, somente ela, decidirá os rumos da história, 

mas Freire tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar que a educação 

verdadeira e libertadora conscientiza as contradições do mundo humano, sejam 

estruturais, superestruturais ou interestruturais, contradições que impelem o homem 

a ir adiante. As contradições conscientizadas não lhe dão mais descanso, tornam 

insuportável a acomodação. Nesses termos, o educador brasileiro supera a educação 

com prática da liberdade e consequentemente, alguns pontos filosóficos do método 

com a aproximação da teoria marxista. 

Dessa forma, a educação libertadora de Paulo Freire possui alguns pontos 

importantes que devem ser frisados. Uma questão é que os oprimidos “nos vários 

momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se homens, na sua vocação 

ontológica e histórica de ser mais” (FREIRE, 2011, p. 72). Eles não podem ser tratados 

ou educados como meros objetos de controle da classe dominante, e sim como 

sujeitos vocacionados a ser mais. É preciso acreditar na libertação dos oprimidos e 

dialogar com eles, para que sejam conscientizados e desacorrentados deste sistema 

escravagista. Outro ponto de vista importante que percorre a educação libertadora de 

Paulo Freire é que “o convencimento dos oprimidos, de que devem lutar por sua 

libertação não é doação que lhe faça a liderança revolucionária, mas resultado de sua 
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conscientização” (FREIRE, 2011, p. 74). Diferente da educação bancária, o processo 

de libertação dos seres humanos que se dão pela aprendizagem não é uma doação, 

e sim uma superação e vitória feita por eles ao mesmo tempo em que se 

conscientizam, refletem sobre a conjuntura em seu entorno e atuem na transformação 

de sua realidade. Outra questão é de que o homem e a mulher lutam por sua liberdade 

para usufruírem de uma vida digna e não para conquistar coisas supérfluas e 

passageiras quando nesta vida. Conforme disse Freire (2011, p. 76): “É que essa luta 

não se justifica apenas em que passem a ter liberdade para comer, mas liberdade 

para criar e construir, para admirar e aventurar-se”. Uma linha de pensamento muito 

importante na educação libertadora de Paulo Freire, levantado por ele em vários 

momentos é que, somente os oprimidos e exclusivamente eles poderão se libertar, e 

esse processo de conscientização é realizado de forma conjunta. Os oprimidos sofrem 

na pele e percebem a necessidade e urgência de se libertarem, por isso o processo 

de ensino-aprendizagem jamais pode ser uma doação e sim uma conquista em todas 

dimensões. 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 
significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que 
eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo 
a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas 
pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 
necessidade de lutar por ela (FREIRE, 2011, p.42-43) 

 

A libertação do oprimido acontece quando ele entende e supera a sua 

dualidade, isto é, o ser oprimido que aloja o opressor em seu interior, para que então 

supere a situação opressora. Entretanto, essa libertação é um processo complexo, 

comparado por Freire a um parto doloroso, do qual nasce uma nova pessoa, termo 

usado pelo Papa João XXIII, quando ele retrata que o ser humano só é liberto desde 

mundo opressor, quando conhece a verdadeira essência do espirito, quando se 

libertar da dualidade humana, da opressão e do opressor dentro de si. Sendo um parto 

doloroso comparado pelo Papa, inspirado na filosofia cristã, aonde o oprimido deve 

nascer de novo espiritualmente, para se tornar uma nova pessoa, liberto das 

influencias sociais e culturais mundanas, passando por uma profunda luta consigo 

mesmo, e consequentemente ao se libertar chegar ao Reino de Deus.  O religioso que 

inspirou muitos cristãos militantes de esquerda quando o espirito revolucionário 

pairava em solo brasileiro nos tempos de Paulo Freire e que também foi inspiração 
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para o educador brasileiro e suas obras. Sendo assim, o oprimido que se descobre 

oprimido, vivencia uma luta existencial entre continuar sendo oprimido ou libertar-se, 

continuar alienado ou se conscientizar, continuar passivo e esmagado ou se tornar 

sujeito da sua própria história. Freire comenta muito bem esse processo: 

 

“São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como consciência 
opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. 
Entre expulsarem ou não o opressor de “dentro” de si. Entre se desalienarem 
ou se manterem alienados. Entre seguirem prescrições ou terem opções. 
Entre serem expectadores ou atores. Entre atuarem ou terem a ilusão de que 
atuam na atuação dos opressores. Entre dizerem a palavra ou não terem voz, 
castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o 
mundo”. (FREIRE, 2011, p.48) 

 

A função do educador no processo de conscientização e libertação dos 

seres humanos é de dialogar, partilhar o saber, aflorar o que educando tem dentro de 

si, sua visão de mundo e suas vivências. Dessa forma, passa a não mais existir o 

binômio educador-educando como personagens enigmáticos da educação, mas sim 

aquele que ensina aprendendo e o que aprende ensinando, em uma relação dialógica 

em que só existem sujeitos e não objetos de manobra. Como disse Paulo Freire: 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 
que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. 
Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo 
com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 2011, p.95-96) 

 

A humanização do sujeito só é possível através da prática dialógica, pois 

sem esse elemento e a esperança que lhe é essencial, não há como resgatar a 

humanidade dos oprimidos. Eles sem dúvida, no processo dialógico e 

problematizador, vão aprender a lutar como seres humanos respeitados, sujeitos de 

sua luta, resistentes e corajosos diante das situações opressoras que buscam 

superar. Se continuarem como fantoches, objetos de manobras dos governantes, não 

haverá superação verdadeira da opressão. 

A educação libertadora de Paulo Freire e seu método de alfabetização de 

jovens e adultos está inserida na práxis, que implica na teoria dialogada e a ação 

transformadora a partir do momento em que o ser humano compreende e toma 

consciência do seu papel no mundo, sua transformação se torna inevitável, causando 

https://www.sinonimos.com.br/percepcao/
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uma ação para atingir tal objetivo. Por isso, no método Paulo Freire, teoria e prática 

andam juntas, como atitudes essenciais para transformação, e que não podem se 

separar, sob a punição de não atingir a mudança almejada. Quando se ressalta a 

teoria ou a prática, a consequência não é a transformação autêntica, e sim verbalismo 

ou o ativismo. Em compensação, a práxis visa à transformação de sujeitos e da 

sociedade. 

 

“Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, 
automaticamente, a reflexão também, se transforma em palavreia, 
verbalismo, blá-blá-blá. Por tudo isso, alienada e alienante. É uma palavra 
oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois que não há 
denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem 
ação. Se pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da 
reflexão, a palavra se converte em ativismo. Este, que é ação pela ação, ao 
minimizar a reflexão, nega também a práxis verdadeira e impossibilita o 
diálogo”. (FREIRE, 2011, p. 108) 

 

É importante transparecer que o processo de conscientização com a 

consequente transformação é eterna, porque entende que os seres humanos e o 

mundo estão em constante mudança, sendo recriados o tempo todo, numa relação 

dialética infinita. Ou seja, sempre haverá questões para serem discutidas, analisadas 

e superadas no intuito de crescimento e libertação dos oprimidos, enquanto estiver no 

mundo e se relacionando com o mundo. Portanto, esse é um processo dialético, 

complexo, de avanços e recuos, e que necessita de práticas efetivas de transformação 

da realidade que se materializem por meio das camadas populares. Porém, esse 

processo não resulta um ponto de chegada, em que não teríamos mais conflitos, 

contradições ou enfrentamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Através dos estudos da concepção freiriana de alfabetização, fica nítido 

que a visão de Paulo Freire na educação nos leva para horizontes de amor, 

esperança e liberdade para os oprimidos. Segundo Paulo Freire para erguer uma 

sociedade democrática de fato, um país livre, construir uma educação popular de 

qualidade para as camadas populares, é preciso transformar essa organização do 

poder burguês que está inserido em todas instituições de predomínio, principalmente 

no sistema educacional brasileiro, para que possamos construir a escola de um novo 

jeito. Então é preciso tomar o poder. Fazer micro revoluções para fazer tudo que 

essa organização burguesa fez até hoje dê errado, ganhando espaço aos poucos, 

aonde educação e transformação da realidade através dos movimentos sociais 

andam em comunhão e consequentemente, à tomada do poder para transformar as 

estruturas de opressão da sociedade em que vivemos. Fazendo com que as 

pessoas tenham uma certa compreensão ético-crítico-político da realidade, para 

enxergarem a opressão em que vivem e se desacorrentem desse sistema 

neocapitalista que nos matem escravos. Para podermos construir uma nova escola, 

uma educação como Paulo Freire sempre sonhou, uma educação que torne o 

homem livre, liberto das influencias sociais e culturais.  

A educação libertadora de Paulo Freire tem o papel fundamental de 

libertar o homem, libertar o homem de sua opressão, do lugar de oprimido, ou seja, 

o método Paulo Freire de alfabetização é uma ferramenta de igualdade social, uma 

ferramenta de luta das camadas populares contra os mecanismos de opressão 

inseridos no seio da sociedade brasileira. Paulo freire pensa educação como uma 

forma de libertar o homem e torna-lo autônomo, ou seja, consciente de si no mundo. 

Esse é o objetivo da educação na visão freiriana. Para mudarmos a educação 

brasileira de fato e mudar a realidade social vigente é preciso tomar o poder, para 

mudarmos a estruturas de opressão da sociedade e reconstruir tudo de novo. Por 

isso a importância da análise da concepção freiriana de alfabetização nos anos 

iniciais, para perceber a conjuntura desumana em que vivemos e ter subsídios para 

verdadeira liberdade. Este estudo deixa claro aos leitores e pesquisadores de Paulo 

Freire que nem todas as influências dessa época persistiram na obra do educador, 

ainda que analisadas contribuem para o melhor entendimento das obras e das 

contribuições de sua teoria e prática na educação brasileira. 
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