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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a Teoria Educacional de Paulo Freire expressa em 
seu livro Pedagogia da Autonomia e explicitar a influência do materialismo histórico na sua 
forma de conceber a educação, segundo a qual o sujeito modifica o mundo à medida que 
consegue compreendê-lo de forma mais aprofundada.  
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materialismo histórico.  
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

É importante destacar que Paulo Freire é um dos mais importantes educadores do 

século XX, sendo considerado um dos teóricos mais referenciados internacionalmente. Além 

disso, é o único pensador educacional, no mundo hodierno, que foi capaz de apresentar um 

método ou uma filosofia de educação crítico-dialética, diferente das abordagens acríticas 

ligadas ao psicologismo, positivismo, pragmatismo, tecnicismo e do neoliberalismo. Embora 

seu trabalho tenha como foco, primordialmente, a alfabetização e a educação de adultos, ele 

extrapola esse campo do conhecimento, pois seus pressupostos e princípios construíram uma 

concepção de educação que vem servindo de referência para pesquisas nacionais e 

internacionais. 

A produção acadêmica de Paulo Freire evidencia a influência de duas concepções 

teóricas, sendo marcada, inicialmente, por um idealismo moldado por sua forte ligação ao 

pensamento católico moderno, principalmente, aos grupos vinculados à Teologia da 

Libertação, com forte atuação nas chamadas Comunidades Eclesiais de Base, avança para 

                                                            
1 Graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das Faculdades Associadas do Ipir 
(1983), Doutorando – PUC Minas / Gestor Pedagógico do Colégio Santo Agostinho. E-mail: 
negreiros@santoagostinho.com.br 
2 Mestrado em Educação pela PUC São Paulo (1993). Doutora em Educação pela UNICAMP (1998). Pós-
doutorado em Educação realizado na UNICAMP (2001). Pós-doutorado em Educação pela Universidade de 
Porto-Portugal (2005). E-mail: dorinhapuc@hotmail.com 
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uma clara aproximação com o pensamento de Marx e Engels, sobretudo em seu último 

trabalho Pedagogia da Autonomia, no qual mostra amadurecimento na sua concepção de 

educação. Influenciado por Snyders e Saviani, assume princípios ligados à Teoria Marxista de 

Educação, tais como: a autoridade docente, a importância dos alunos da camadas 

marginalizadas terem acesso aos conhecimentos historicamente construídos, a disciplina, a 

relação teoria e prática educativa política e crítica, a importância do trabalho para a formação 

humana e a utopia na formação de um novo homem. 

Gauthier (2010) considera que a produção teórica de Freire está fortemente 

influenciada pelo marxismo. De acordo com ele, Paulo Freire “elaborou uma teoria do 

conhecimento que propõe uma ruptura com as concepções elitistas e fatalistas da prática 

educativa, além disso, concebe a educação como um ato político e um processo de 

conscientização e libertação” (GAUTHIER,2010, p. 288). Ainda, segundo esse autor 

 

[...] o pensamento educativo de Freire é inseparável de uma reflexão sobre a 
condição humana e, principalmente, sobre a realidade política. Ele se alimenta, 
em particular, em duas importantes fontes ideológicas: pensamento crítico da 
tradição marxista e comunista; e o pensamento social cristão de inspiração 
igualitária e humanista que se encontra na base da teologia da libertação. 
(GAUTHIER, 2010, p. 293) 
 

Tendo em vista que o objeto deste estudo é o de apresentar o pensamento de Paulo 

Freire, desenvolvido em seu livro Pedagogia da Autonomia, à luz da Teoria Marxista, torna-

se necessário fazer uma curta exposição sobre o materialismo histórico, visando resgatar 

alguns elementos fundamentais dessa matriz epistemológica, para, depois, estabelecer uma 

interlocução com o pensamento freireano. 

De acordo com Cambi (1999), o marxismo elaborou um modelo teórico e prático de 

educação, caracterizado por uma profunda fidelidade aos textos de dois clássicos do século 

XIX, (Manifesto Comunista – 1848 e O capital – 1867), que apresentam características 

diferentes e originais em relação às teorias “burguesas” da educação. Para CAMBI, os 

aspectos específicos da pedagogia marxista podem ser assim explicitados:  

 

[...] 1. uma conjugação “dialética” entre educação e sociedade, segundo a qual 
todo tipo de ideal formativo e de prática educativa implica valores e interesses 
ideológicos, ligados à estrutura econômica-política da sociedade que os exprime e 
aos objetos práticos das classes que a governam; 2. Um vínculo, muito estreito, 
entre educação e política, tanto em nível de interpretação das várias doutrinas 
pedagógicas, quanto em relação às estratégias educativas voltadas para o futuro, 
que recorrem (devem recorrer) explícita e organicamente à ação política, à práxis 
revolucionária; 3. a centralidade do trabalho na formação do homem e o papel 
prioritário que ele vem assumir no interior de uma escola caracterizada por 
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finalidades socialistas; 4. o valor de uma formação integralmente humana de todo 
homem, libertado de condições, inclusive culturais, de submissão e alienação; 5. 
oposição, quase sempre decisivamente frontal, a toda forma de espontaneismo e de 
naturalismo ingênuo, dando ênfase, pelo contrário à disciplina e ao esforço, que é 
próprio de toda educação eficaz (CAMBI, 1999, p. 555). 

  

Para o marxismo, segundo Rossi (1981), o mundo não pode ser dividido em categorias 

dicotômicas como ciência e política, porque “a totalidade social não permite, a não ser para 

fins didáticos a sua compartimentação em campo político/campo científico, como opostos” 

(ROSSI, 1981, p.115). Logo, o marxismo deve ser entendido como um instrumento de análise 

científica da realidade e, ao mesmo tempo, como um guia da ação política transformadora 

dessa realidade. O pensamento marxista entende que se a realidade é histórica, o 

conhecimento não pode ser senão histórico. Por isso, a educação e o processo de 

conhecimento se dão para o homem a partir de sua prática concreta e não da abstrata.  

Dessa maneira, a contribuição marxista para o desenvolvimento da pedagogia 

revolucionária, de Paulo Freire, situa-se, especialmente, na concepção do materialismo 

histórico, segundo a qual as mudanças sociais que se processam no decorrer da história de 

uma sociedade não são determinadas por ideias ou valores, mas pela realidade material, isto é, 

pela situação econômica dos indivíduos que vivem em uma determinada sociedade. Assim, no 

materialismo histórico, as respostas para os fenômenos sociais estão inseridas nas condições 

materiais dos sujeitos.  

Segundo Fernandes (1984), o materialismo histórico dialético engloba um conjunto de 

doutrinas filosóficas que, ao rejeitar a existência de um princípio espiritual, liga toda a 

realidade à matéria e às suas modificações. Trata-se de uma tese do marxismo, segundo a qual 

o modo de produção da vida material condiciona o conjunto da vida social, política e 

espiritual, sendo, então, um método de compreensão e análise histórica das lutas e das 

evoluções econômica e política.  

A partir desses pressupostos teóricos, sobre o materialismo histórico, este trabalho 

adentra no pensamento de Freire, evidenciando o fundamento filosófico de sua pedagogia 

emancipadora, ligado à dialética marxista, explicitada em sua obra Pedagogia da Autonomia. 

Reitera-se, foi desenvolvido um estudo descritivo crítico do pensamento de Freire buscando a 

sua interlocução com o materialismo histórico. É importante enfatizar que esse livro está 

dividido em três capítulos, nos quais o autor desenvolve as temáticas referentes à formação 

docente e à leitura crítica da realidade, dialogando com um conjunto de vinte e sete saberes 

docentes, que são considerados como necessários para uma educação transformadora. Em 

função da necessidade de se priorizar a síntese, nem todos os saberes foram contemplados, 
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porém, na reorganização e no agrupamento, levou-se em conta a relação de proximidade com 

as temáticas da formação docente e leitura crítica da realidade, ficando esses saberes 

destacados em negrito. Ainda, é importante, também, considerar que existe uma relação 

inerente entre as duas temáticas, uma inseparabilidade entre uma e outra, o que quer dizer 

que, não se faz primeiro a formação docente, para depois proceder a leitura crítica da 

realidade, essas são práticas distintas, mas que se apresentam, ao mesmo tempo, como 

procedimentos intrínsecos ao exercício docente, tendo em vista a construção de uma 

pedagogia da autonomia, marcada pela reflexão dialética.  

 

2 FORMAÇÃO DOCENTE. 

Para Freire, o processo de formação docente, coerente com a práxis pedagógica 

revolucionária, pressupõe o entendimento de que não se pode haver docência sem discência. 

Nessa perspectiva de formação, a relação de ensino e de aprendizagem, que se estabelece 

entre o professor e o aluno, deve deslocar-se de uma dimensão verticalizada para uma 

horizontalizada, criando uma condição pedagógica na qual aquele que ensina, coloca-se na 

condição de quem, também, aprende, ao ensinar. Trata-se de uma a prática do ensino que se 

apresenta como uma experiência fundante do aprender, constituindo-se em uma relação 

dialética entre a atividade daquele que ensina, com aquele que aprende e, portanto, capaz de 

ressignificar a relação professor/aluno através da construção de uma ação educativa pautada 

no diálogo, no respeito e na construção coletiva do conhecimento.  

Para Freire, ensinar exige querer bem aos educandos. A afetividade não se acha 

excluída da cognoscibilidade. É preciso descartar como falsa a separação entre seriedade 

docente e afetividade. É falso, também, tomar como inconciliável a seriedade docente e a 

alegria, como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. É preciso que a prática educativa 

contemple: afetividade, alegria, capacidade teórico e pedagógico, que deve estar a serviço da 

mudança socioeducativa. É preciso estar aberto ao gosto de querer bem aos educandos e à 

própria atividade educativa. Essa conexão entre a afetividade com a intelectualidade é 

respaldada por Gramsci, como explicitada por Roio (2009). 

 

[...] O erro do intelectual consiste em crer que seja possível saber sem 
compreender e especialmente sem sentir e estar apaixonado, ou seja, crer que o 
intelectual possa ser tal se distinto e desligado do povo: não se faz história-
política sem paixão, sem estar sentimentalmente unido ao povo, sem sentir as 
paixões elementares do povo, compreendendo-as, explicando-as, na determinada  
situação histórica e ligando-as dialeticamente às leis da história, portando, a uma 
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superior concepção do mundo, cientificamente elaborada, o “saber”. (ROIO, p. 
25) 

 

Essa compreensão da prática educativa democrática, no exercício da intelectualidade, 

mediada pela afetividade, implica em uma relação pautada pela amorosidade, diálogo, 

orientação, apoio e busca da verdade, que se distancia de uma prática autoritária, 

intimidadora, árida, fria, que gera medo, insegurança, que fragiliza e desqualifica o educando. 

É preciso esclarecer que essa prática não significa que o professor não possa ser exigente, 

crítico e, epistemologicamente, rigoroso. A atitude de autocrítica, mediada pelo bom senso, 

tem uma importância enorme no processo de avaliação do trabalho docente. O exercício do 

bom senso, ajuda a mediar o exercício da intelectualidade, pautada pela afetividade, sem 

perder de vista uma prática docente comprometida, metódica, crítica e transformadora. 

Acresce, ainda, que a prática educativa, no âmbito da pedagogia crítica, preconiza que 

no magistério se faz necessário segurança e competência profissional. Considera-se que a 

competência docente no desenvolvimento dos processos pedagógicos, sua segurança e 

autoridade se funda na sua competência técnica profissional. Por isso, segundo Freire, o 

professor que não leva a sério a sua formação, que não estuda e que não se esforça para estar à 

altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que a incompetência profissional, desqualifica a autoridade 

do professor. A consciência de que a qualificação profissional impacta, substancialmente, a 

condução das práticas educativas também ganha força em Saviani (2000), segundo o qual o 

processo educativo supõe a passagem da desigualdade, entre professor e aluno, no ponto de 

partida e, numa certa igualdade, no ponto de chegada. Nessa perspectiva, professor e aluno se 

encontram em níveis diferentes no campo conceitual-teórico e nas experiências da prática 

social. Enquanto os alunos, geralmente, possuem um conhecimento sincrético (confuso, 

descontextualizado, pouco aprofundado), o professor, via de regra, possui um conhecimento 

sintético, ou seja, amplo, contextualizado e aprofundado. Assim, segundo Saviani, a 

segurança e a competência conferem ao professor a capacidade de  

 

[...] “antever com certa clareza a diferença entre o ponto de partida e o ponto de 
chegada sem o que não será possível organizar e implementar os procedimentos 
necessários para se transformar a possibilidade em realidade. (...) não sendo 
preenchida essa exigência, cai-se no espontaneísmo. E a especificidade da ação 
educativa se esboroa” (SAVIANI, 200, p. 78) 

 



7 
 

O professor bem formado é capaz de instrumentalizar o seu aluno com os saberes / 

conhecimentos que fazem parte dos conteúdos curriculares, de cunho histórico, matemático, 

científico, literário, seja qual for a área de conhecimento, para estabelecer um diálogo entre a 

educação e a realidade social, criando uma pedagogia crítica e revolucionária empenhada em 

colocar a educação a serviço da transformação dos setores social e produtivo.  

No âmbito da formação docente, quanto mais consistente, filosófica e criticamente se 

exerce a capacidade de ensinar e aprender, mais se constrói e se desenvolve a curiosidade 

epistemológica, atitude, sem a qual, não se alcança o conhecimento real do objeto. Ao se 

apropriar dessa postura acadêmica, o docente entende que ensinar não é transferir 

conhecimento, como ocorre na denominada educação bancária, mas sim, criar possibilidades 

para a construção do conhecimento. Para Freire, o professor deve saber que é preciso 

desenvolver a curiosidade que move, inquieta e insere o indivíduo na busca, pois sem ela, 

não há aprendizagem nem ensino. A produção do conhecimento implica o exercício da 

investigação, como exigência da ação docente. O professor deve priorizar uma abordagem 

pedagógica em que sua dinâmica se volte para a possibilidade do aluno de ler o mundo, de 

forma que seja possível, agir sobre ele. Assim, a atividade docente deve ser vista como um 

fator dinâmico, que viabiliza o desenvolvimento social e promove a mudança e a 

transformação do mundo material, social e cultural dos educandos.  

A investigação e a curiosidade, indispensáveis e constitutivas dos saberes docentes 

nas suas dimensões formadoras, possibilitam o deslocamento e uma prática educativa 

ingênua, espontânea, domesticada, para uma postura dialógica, aberta e indagadora. Somente 

o exercício da curiosidade coloca professores e alunos, metodicamente, perseguidores de seus 

objetos, de forma, epistemologicamente, rigorosa, em consonância com o materialismo 

histórico. Dessa forma, tem-se um saber docente investigativo que estimula a pergunta e a 

reflexão crítica, que gera uma ação educativa revolucionária, configurando-se uma prática 

educativa que confere legitimidade à competência docente e posiciona o professor na 

condição de autoridade. 

Para Freire, o educador progressista precisa considerar que uma de suas tarefas 

primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica, com a qual devem se 

aproximar dos objetos cognoscíveis. Entender que o ensino não se esgota no contato com 

objeto ou com o conteúdo, pois extrapola essa dimensão através de uma criteriosa 

investigação, na qual, aprender, criticamente, torna possível a leitura real do objeto de ensino, 

o que implica na necessidade dos educadores serem inquietos, criadores, investigadores, 
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rigorosamente curiosos e persistentes. Considera-se que, certos saberes não podem ser, 

simplesmente, transferidos, pelo contrário, nas condições da verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

conhecimento, e, é essa, a grande tarefa docente: não basta apenas ensinar os conteúdos, é 

necessário também ensinar a pensar certo. 

O professor que pensa certo e que faz uma leitura crítica e comprometida com a 

produção do conhecimento transmite com responsabilidade aos alunos que ensinar exige 

risco e abertura para o novo. Nessa perspectiva, o aluno vai se conscientizando de que 

conhecimento do mundo tem sua historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo 

supera o outro que antes foi novo e se fez velho. Por isso, é fundamental dominar o 

conhecimento existente e ficar aberto à produção dos conhecimentos ainda não existentes.  

Tomando como referência a metodologia do ciclo gnosiológico, abordado no livro 

Educação e Mudança (1979), Paulo Freire ressalta que a inserção dos sujeitos em seu 

contexto implica em reconhecer a necessidade de atuar, crescer, transformar e não apenas se 

adaptar. Dessa forma, considera o ciclo gnosiológico como sendo “conhecimento existente, 

transformação do conhecimento e produção do novo conhecimento”. Esse ciclo não termina 

na aquisição dos conhecimentos existentes, pois prolonga-se até a criação dos novos 

conhecimentos. 

Entende-se, assim, que para Freire não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino. Para ele, pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo 

gnosiológico põem à curiosidade que, tornando-se cada vez mais, metodicamente, rigorosa, 

transita da ingenuidade para a curiosidade epistemológica. Pensar certo, do ponto de vista do 

professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, 

quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Dessa forma, a partir da 

metodologia do ciclo gnosiológico, espera-se que professor, ao assumir com seu aluno uma 

prática investigativa rigorosa de ensino, também produza novos conhecimentos e alunos com 

consciências transformadoras. Assim, esse professor se distancia do docente que, apenas, 

memoriza e que se refere, oralmente, às suas leituras como se estivesse as recitando de 

mnemonicamente. 

Corroborando com o pensamento de Freire, Snyders (1993) entende que o principal 

papel da escola é o de desencadear uma reflexão crítica nos alunos. Para esse pesquisador 

francês, 
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Minha escola tem a pretensiosa ambição de buscar para e com seus alunos uma 
cultura que una os termos essenciais humanidade e progresso. A cultura é o 
esforço para não admitir como fatal e inelutável, e menos ainda como benéfico o 
esmagamento dos mais fracos (SNYDERS, 1993, p.197). 
 

Para Freire, somente uma prática docente nutrida por uma postura crítica é capaz de 

denunciar as malvadezas do mundo capitalista que descaracteriza a noção do homem como 

ser transcendental. Decorre daí sua defesa rigorosa da instauração de uma prática docente 

crítica, desafiadora e engajada, que pode desenvolver a curiosidade epistemológica que forma 

e transforma. 

 

3 REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EDUCATIVA. 

Segundo Freire, a reflexão crítica sobre a prática é fundamental para o processo de 

formação dos professores, visto que quando desenvolvida na relação entre professores e 

alunos, no cotidiano escolar, qualifica as práticas pedagógicas, gera um processo de 

construção da formação docente e discente e cria possibilidades para a mudança da realidade. 

Por isso, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, o que implica em um movimento 

dinâmico e dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Desta forma, o professor 

distancia-se das práticas docentes espontâneas que produzem um saber ingênuo, carecendo da 

rigorosidade metódica e da curiosidade epistemológica.  

Para Freire, é essa capacidade de reflexão crítica que possibilita o entendimento de 

que a inconclusão do ser humano possibilita a sua consciência do inacabamento e o coloca 

na condição de que não nasce pronto, mas vai se construindo no caminho. Diferente dos 

animais, o homem é o único ser capaz de ter a si, a sua atividade como objeto do 

conhecimento. Dessa forma, sujeitos do inacabamento, os homens são dotados de múltiplas 

possibilidades de um infindável vir-a-ser. Enquanto o agir dos animais revela-se como uma 

prática instintiva, pré-determinada e fechada, o agir humano apresenta-se em um cenário 

inverso, pois é desempenhado por seres dotados de consciência, sujeitos culturais e históricos, 

que assumem a posturas decisórias frete, ao mundo que vivem. A consciência é, assim, uma 

propriedade exclusiva do cérebro humano, que o coloca como um ser histórico, sujeito de seu 

processo evolutivo, que difere do restante da natureza. Segundo Freire, 

No momento em que os seres humanos, intervindo no suporte, (espaço de sua 
existência), foram  criando o mundo, inventando a linguagem com que passaram a 
dar nome às coisas que faziam com a ação sobre o mundo, na  medida que se foram 
habilitando a inteligir o mundo e criaram por consequência a necessária 
comunicabilidade do inteligido, já não foi possível existir a não ser disponível à 
tensão radical e profunda entre o bem e o mal, entre a dignidade e a indignidade, 
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entre a decência e o despudor, entre a beleza e a feiura do mundo. Quer dizer, já não 
foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar e de 
fazer política. (FREIRE, 2003, p.52) 

 

A premissa de que o homem é um sujeito inconcluso e ao mesmo tempo consciente 

da sua própria história, leva Freire (2003) a afirmar: “ensinar é uma maneira de compreender 

que a educação é uma forma de intervir no mundo”. Em decorrência, o autor questiona o 

currículo escolar, que, muitas vezes, contempla conteúdos desconectados da realidade dos 

alunos e leva para a sala de aula um “blá-blá-blá” ineficaz, traduzindo-se em uma escola a 

qual não ensina o aluno a conhecer o mundo de tal forma que seja possível agir sobre ele, ou 

como uma instituição que não propicia uma relação dialética entre educação e sociedade, que 

não compreende que a prática educativa deve ser crítica e voltada para a formação de 

cidadãos capazes de fazer suas inserções sociais como protagonistas ativos. 

Saviani (2000), um dos interlocutores Freire, considera que o trabalho do professor 

deve ser inspirado em uma pedagogia de cunho filosófico, reflexivo, crítico e analítico, que se 

distancia de práticas docentes de caráter espontaneísta, idealista e psicológica. Esse 

pesquisador, no seu livro Escola e Democracia, analisa as concepções pedagógicas 

tradicional, escolanovista e tecnicista, assumindo na sua concepção histórico-crítica, muitos 

princípios ligado à primeira concepção, ou seja, a tradicional e, nessa perspectiva propõe a 

realização de uma instrumentalização conceitual dos alunos, a partir da problematização de 

suas práticas sociais. Para Saviani,  

[...] o método que preconizo deriva de uma concepção que articula educação e 
sociedade e parte da consideração que a sociedade em que vivemos é dividida 
em classes com interesses opostos. Consequentemente, a pedagogia proposta, 
uma vez que se pretende a serviço dos interesses populares, terá contra si os 
interesses até agora dominantes. Trata-se, portanto, de lutar também no campo 
pedagógico para fazer prevalecer os interesses até agora não dominantes. (...) A 
pedagogia por mim denominada ao longo deste texto, na falta de uma expressão 
mais adequada, de “pedagogia revolucionaria”, não é outra coisa senão 
empenhada decididamente em colocar a educação a serviço da referida 
transformação das relações de produção. (SAVIANI, 2000, p. 75). 

 

A reflexão sobre a prática educativa exige um saber docente que possibilita, ao 

professor e ao aluno, a apreensão da realidade. Freire faz uma distinção entre o ensino que 

gera a memorização mecânica do objeto e o ensino que possibilita ao aluno a apreensão da 

substantividade do objeto aprendido. Enquanto na primeira, o aluno é colocado de forma 

passiva na transferência do objeto ou do conteúdo, na segunda, é visto como sujeito crítico, 

aprendiz epistemologicamente curioso que participa da construção do conhecimento. Desta 
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forma, constata-se uma mudança significativa na perspectiva do ensino, que evolui de uma 

prática que adestra, amansa, imbeciliza, para uma pratica que leva o aluno a ser sujeito ativo 

de mudanças e transformações da realidade. Essa prática reconhece o valor de uma formação 

omnilateral que possibilita a libertação do homem das condições, sobretudo, culturais, de 

submissão e alienação.  

Snyders, outro teórico que manteve grande interlocução com Freire, pois comungavam 

de uma mesma visão de mundo e de homem, questiona, também, a falta de sentido de muitos 

conteúdos que não viabilizam a leitura e o entendimento da história e do mundo real, no qual 

os alunos vivem. Para esse teórico francês, o termo “escolar” reforça a ideia de que existem 

conteúdos que fazem parte dessa instituição e outros que não pertencem a ela, criando, assim, 

dois mundos, o dentro e o de fora da escola. 

 

[...] são inúmeros os alunos ávidos por deixar esse recinto para ir ao encontro do 
mundo cotidiano, pois este lhes parece o mundo “autêntico”; encontrar condutas, 
desejos e até mesmo ideias e palavras que não existem e não têm equivalência na 
escola. A distância entre o escolar e o vivido fora da escola é tão grande que a 
escola se descobre, por essa razão, desbotada e fantasiosa. (SNYDERS, 1993, p. 
120). 
 

Considera-se que os componentes curriculares contribuem, substancialmente, para a 

formação e instrumentalização dos alunos, como sujeitos de suas próprias histórias, se 

trabalhados em uma dimensão dialética, que dialoga com as práticas sociais e culturais, nas 

quais os alunos estão inseridos. Nessa perspectiva, a reflexão crítica revela para o professor 

que o ensino exige respeito aos saberes preexistentes dos educandos, que foram 

socialmente construídos. Ou seja, é necessário aproveitar a experiência dos alunos e 

estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais e os saberes que eles 

adquiriram ao longo de suas vidas. A partir dos conteúdos curriculares, especialmente, os 

ligados às ciências e à geografia, deve-se problematizar a poluição dos riachos, os lixões, a 

rede de esgoto, realidades que, geralmente, fazem parte do cotidiano dos educandos. Usar os 

conteúdos curriculares para discutir com os alunos a razão de ser desses problemas e 

desconstruir os saberes ingênuos que, geralmente, trazem sobre esses contextos, contribuindo 

para a transformação dessa realidade e a consequente melhoria dessa situação.  

No exercício do pensar criticamente e procurar desvelar o pensamento ingênuo 

presente no discurso das habilidades, e sobretudo, das competências, Oliveira (2009) 

considera a concepção crítico-dialética como uma alternativa à concepção do aprender a 

aprender, que esta não se constitui como uma nova concepção de educação, mas como o 
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pragmatismo priorizado nas escolas ativas, criadas por Dewey, no século XX. Para essa 

pesquisadora, o aprender a aprender 

 

[...] é uma extensão das teorias administrativas de Taylor, Fayol e Mayo. Essas 
teorias da gestão científica do trabalho traçam um percurso inverso ao princípio 
dialético. (...) enfatizam o saber operacional e acrítico; apontam para uma 
concepção de mundo racional instrumental, de acordo com os ditames do poder 
em exercício. (OLIVEIRA, 2009, p.76) 
 

Segundo Paulo Freire, teórico em pauta, o professor deve fazer uma leitura crítica da 

realidade e ser coerente com seus alunos, evidenciando sintonia entre aquilo que fala e vive, 

tendo consciência crítica e segurança na exposição de suas ideias. Assim, em consonância 

com o materialismo histórico, vê a educação como possibilidade de intervir no mundo e, 

nessa direção, entende que o objeto do saber não é abstrato e/ou natural, pelo contrário, o 

objeto precisa ser um saber socialmente contextualizado, histórico e vivencial, encarnando nas 

práxis humanas. A escola deve possibilitar a tomada de consciência dos alunos, sobretudo das 

suas condições históricas, visando criar suas consciências de classe, para que possam 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade em termos democráticos e igualitários. 

A educação deve, então, possibilitar uma leitura crítica da realidade, que exige dos 

sujeitos uma tomada consciente de decisão, que requer a necessidade de intervenção no 

mundo e, somente, a diretividade da ação educativa, que é especificamente humana e capaz de 

fomentar sonhos, ideais e utopias.  

E, essa intervenção no mundo, implica na necessidade da educação, particularmente, 

da escola em optar por uma concepção política e crítica, para que sejam formados cidadãos 

que lutem pela democracia e pela equalização social. 

Contundo, na atualidade, veicula-se o “Projeto da Escola Sem Partido” que nega a 

diversidade, a polêmica e a liberdade de pensamento. Segundo o exposto no referido projeto, 

a escola deve ser neutra e apartidária. 

Gramsci (2003) afirma que odeia os indiferentes, os neutros, pois viver significa tomar 

partido, assumir a cidadania, participar, porque a indiferença, o parasitismo e a covardia 

negam a vida, o existir humano. 

Neste contexto de defesa da neutralidade da escola, Paulo Freire, considerado um dos 

mais importantes teóricos do século XX, teve a sua biografia veiculada pela WIKIPIDIA, 

alterada, violentada pelo SERPRO, entidade pública federal. Entre outras difamações e 

inverdades que foram incluídas no currículo do grande mestre destaca-se: “Freire defende um 
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projeto de educação atrasado, retrógrado, fraco, de caráter doutrinário, marxista e 

manipulador”. 

Para Freire, os saberes docentes, abarcando os teóricos pedagógicos e os 

tácitos/experimentais, trabalhados em uma perspectiva crítica, promovem uma ruptura com a 

prática educativa ingênua e não assumem que a educação é ideológica. Assim, o educador 

deve estar consciente do poder da ideologia que busca estagnar a mente, confundir a 

percepção dos fatos, das coisas e dos acontecimentos. A ideologia, em síntese, se peculiariza 

pela ocultação da verdade, devido ao uso de uma linguagem que penumbra a realidade, 

tornando “míopes” muitos homens. A capacidade e o poder que a ideologia tem de ocultar a 

realidade, de “miopizar”, de ensurdecer, fazem com que grande parte da população aceite, 

docilmente o discurso panfletário do neoliberalismo, proclamando a instauração do Estado 

Mínimo, o primado do mercado e privilegiamento da plutocracia. No que tange à educação, 

toma como referência princípios ideológicos de concepções conservadoras, como o 

pragmatismo, tecnicismo, positivismo, resgatando, também pressupostos da Teoria do Capital 

Humano, criada por Schutz, em 1961. 

Para Freire, ensinar exige risco e rejeição a qualquer forma opressão e 

discriminação. O fazer pedagógico, que se estabelece na relação da sala de aula, na relação 

entre docentes e discentes, deve rejeitar a qualquer forma de preconceito e discriminação de 

raça, classe e gênero, que ofendem substantivamente, o ser humano, negando radicalmente a 

democracia. 

Para Snyders, também a conscientização, a formação política crítica e engajada é 

extremamente importante e, para obtê-la, muitas obras literárias poderiam ser utilizadas.  

 

[...] as grandes obras têm, na maior parte das vezes, um alcance progressista. 
Elas ajudam, podem ajudar e devem ajudar as massas na sua conscientização. 
Contudo, certas interpretações feitas pela ideologia dominante, certa 
apresentação, pelos meios de comunicação e, frequentemente, também pela 
escola, infelizmente, empenham-se em torna-las inofensivas. A tarefa consiste 
em devolver-lhes a contundência. (SNYDERS, 1993, p.194) 
 

Outra premissa de Freire é que a prática educativa exige comprometimento, pois 

para ele, não se pode ser professor sem se por diante dos alunos, sem revelar com facilidade a 

sua maneira de ser e pensar, politicamente. Se a opção do professor for democrática, 

progressista, não vai ocasionar uma prática reacionária, autoritária e elitista. É, profundamente 

importante que os estudantes percebam as diferenças na avaliação dos fatos, as posições, às 

vezes antagônicas, entre professores na apreciação dos problemas e no equacionamento de 
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soluções. É necessário, também que percebam a relevância de uma prática docente permeada 

por uma postura ética e estética. É preciso mostrar que decência e beleza andam de mãos 

dadas, assim, a experiência educativa precisa ser, em si, um testemunho rigoroso de decência 

e de pureza. Deve-se fazer uma crítica permanente aos desvios éticos, para os quais se é 

tentado, fugindo das dificuldades que os caminhos verdadeiros podem apresentar. Para Freire, 

não há como pensar em princípios éticos, na escola, sem vislumbrar a possibilidade de 

mudança na prática educativa, visando a construção da ética e da decência humana.  

O sentido de uma prática educativa pautada na reflexão crítica conduz, para 

professores e alunos, a convicção de que a mudança é possível, definindo-se, então, uma 

consciência de que o mundo não é, mas está sendo e, com isso, recupera-se o entendimento de 

que a história é a realidade em que se vive, portanto, passível de ser mudada e transformada. 

No âmbito escolar, é preciso priorizar a dialética histórica concreta, como uma filosofia do 

real, que possibilita ao aluno uma experiência de mundo, no qual os sujeitos se encontram em 

um processo de vir-a-ser. Assim, aquele que estuda ou aquele que está na escola deve colocar-

se como sujeito histórico e, portanto, convicto de que a mudança é possível, assumir uma 

postura de dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua 

superação, que se funda na experiência de uma sociedade mais justa e igualitária.  

 

CONCLUSÃO 

 

Chega-se ao final deste trabalho, com a compreensão de que a produção teórica de 

Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, de fato, está imbricada na abordagem dialética, ou 

seja, na teoria marxista. Fica claro, que seu propósito em dialogar com saberes docentes e 

discentes, que promovem a formação do aluno e do professor e a reflexão crítica da realidade, 

tem como finalidade última o desenvolvimento de uma prática educativa que conduza os 

estudantes a uma consciência crítica da realidade, em sua totalidade. 

O fato da dialética marxista considerar o conhecimento de uma forma totalizante, isto 

é, que qualquer objeto que o homem possa perceber ou criar é parte de um todo e, que em 

cada ação realizada, o ser humano se defronta com outros problemas interligados, fundamenta 

Paulo Freire na defesa de uma prática educativa alicerçada na rigorosidade epistemológica. A 

ruptura com o saber ingênuo, que vai além das aparências e permite entrar na essência dos 

fenômenos, requer do professor uma postura de criticidade e investigação. Considera-se que 

no exercício da docência, que dialoga com a teoria e com a prática, são criadas situações 
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contestadoras, diante de uma visão de realidade que se apresenta como naturalizada. Assim, 

esses saberes abrem caminho para o entendimento das raízes das desigualdades sociais e 

colocam os sujeitos na defesa da mudança e da transformação do mundo material, social e 

cultural.  

Uma outra proposição do pensamento marxista que corrobora para se compreender 

que Freire, alimenta-se no materialismo histórico, está na relação dialética, estabelecida entre 

educação e sociedade, segundo a qual, a prática educativa implica tanto nos valores quanto 

nos interesses ideológicos, e está ligada à complexidade e multiplicidade da estrutura 

econômica-política da sociedade. Nesta dimensão, constata-se na obra de Freire, uma grande 

expectativa, no sentido de fazer com que os professores assumam a tarefa educativa como ato 

político. Para tanto, determinados saberes apresentados pelo autor, desafiam o professor para 

realizar uma ação educativa de engajamento, comprometimento, tomada de decisão e ruptura 

com a prática educativa que gera alienação e manutenção da ideologia dominante e 

hegemônica.  

Por fim, ao se fazer a defesa de uma educação centrada no privilegiamento de valores 

que constroem a justiça social e libertam os homens do preconceito e da discriminação, Freire 

considera, reitera-se, a educação como ato político que desconstrói o discurso da neutralidade 

pedagógica defendendo a primazia da ética no trabalho docente a serviço da justiça e da 

equalização social. Para ele, a formação docente, apenas, contemplando a dimensão técnica 

não basta, pois é necessário que a ciência esteja comprometida com a transformação do 

homem e da sociedade e que a competência técnica esteja engajada com um compromisso 

político. 
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