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Resumo 

Esta reflexão apresenta elementos para a constituição de um conceito de educação que se 
pretende imbricada com a dimensão ética. O ponto de partida é a possibilidade do ser humano 
ser diferente de todos os demais seres existentes. Sua existência não lhe é dada pronta. Sua tarefa 
e missão é um permanente construir-se. Esta construção deverá fazer-se sob todos os aspectos da 
pluridimensionalidade humana. Esta tarefa, deste modo, jamais poderá ser algo isolado. Será 
sempre uma ação individual e coletiva. Sua travessia será um contínuo aprender a ser. Esta 
aprendizagem se fará de maneira informal e formal. Assim, a educação será a permanente tarefa 
do aprender a viver a partir de e dentro de um contexto societal. E a vida plena será tanto mais 
possível quanto mais puder ser balizada pela dimensão ética.  

Palavras-Chave: Educação, ética, sociedade. 

Abstract 

This reflection presents elements to form a concept of education that aims intertwined 
with the ethical dimension. The starting point is the possibility of human beings to be different 
from all other existing beings. Its existence is given not finished. Its task and mission is a 
continuous build up. This construction should be done in all aspects of human 
multidimensionality. This task, therefore, can never be something separate. It will always be an 
individual and collective action. Its passing will be a continuous learning to be. This learning will 
be done informally and formally. Thus, the education will be the ongoing task of learning to live 
from and within a societal context. And the life will be fuller, when guided by the ethical 
dimension. 
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Se a educação inclui a ética como uma condição para que ela se construa de acordo com a 

sua tarefa primordial, antes de tudo, buscaremos compreender o que se entende por educar e de 

que tarefa se trata aqui. Para explicitar o conceito de educação que assumimos ao relacioná-la 

com a ética, começaremos por contextualizar a existência humana, razão da emergência do 

fenômeno educativo e das exigências éticas. 

A própria história só surge quando se constituem as comunidades humanas que conferem 

um significado aos fatos e a todas as realidades. Todos os seres existentes só adquirem uma 

significação diante do ser humano. Uma pérola só passa a ter valor quando é valorada pelo 

homem que a aprecia. No fundo do mar, ela não tem valor algum. Uma flor só passa a ser bela 

quando contemplada por alguém. Um ser humano adquire a sua plena humanização na relação 

com outro ser humano que lhe servirá de ponto de referência. Assim, a história só existe com o 

surgimento do homem e sua ação sobre o mundo.  

No começo do processo de hominização, encontramos um ser natural, que ainda não 

produziu história, nem educação e nem ética. É um hominídeo, um ser semelhante aos demais 

seres que habitam o planeta, como os inanimados, os vegetais e os animais. Estes apenas repetem 

um programa predeterminado pela natureza. Nada têm que acrescentar para existirem. São 

movidos por impulsos e por instintos. São seres completos em suas realidades, em seu universo e 

em seus níveis de existência. Em suas relações, vigorará a lei da selva, ou seja, a lei do mais 

forte, ditada pelo instinto de sobrevivência. O que se impõe é a completa amoralidade, isto é, a 

ausência de toda moral. É uma condição de anomia, como inexistência de qualquer tipo de 

regras, a não ser o programa pré-estabelecido pela natureza.  

Na medida em que o processo de hominização se completa e se inicia o processo de 

humanização, o ser humano passa a se apresentar como um ser aberto e inconcluso. É o único ser 

deste planeta que não recebe a vida pronta e acabada, diferentemente dos demais seres. Este 

recebe uma mera possibilidade de existir. Sua grande tarefa será a sua própria construção, a sua 

própria fabricação, de acordo com as palavras de Ortega y Gasset (1963). O seu ser se constitui 

fundamentalmente naquilo que ele ainda não é. Sua vida se constituirá permanentemente num 

contínuo vir a ser, ou seja, num projeto continuado de ser. 
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A ruptura do fechamento em que vicejam os seres não plenamente humanos se evidencia 

pela transgressão da ordem natural das coisas. Esta se revela como a possibilidade de abertura e 

de diferenciação diante de tudo e todos os demais seres existentes. O ser humano descobre que 

pode ir além do estado natural em que jaz imerso e fechado. Neste momento, ele se apresenta 

como abertura, isto é, como poder ser. Aqui se inscreve o fenômeno da educação como 

possibilidade de ser diferente, de ser mais, de ser melhor e de se apresentar de forma ilimitada. 

Das três primeiras possibilidades que se apresentam ao ser humano, duas são essencialmente 

éticas. Ser diferente, ser mais e ser melhor, são tarefas que implicam em comprometimento ético. 

Estas tarefas são fundamentalmente tarefas educativas. Portanto, a construção de um ser humano 

pleno sugere a inclusão de dimensões éticas em seu desenvolvimento.  

O fenômeno educativo, porém, se presta a algumas ambiguidades e incompreensões que 

precisam ser clarificadas. A educação sempre implicará um processo amplo de transformação e 

desenvolvimento do ser humano, em toda a sua pluridimensionalidade. A educação se dará 

quando forem mobilizadas as potencialidades humanas de um ser biopsicossocial. O ser humano 

haverá de ser tanto mais humanizado quando puder avançar no desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

Muitas vezes a educação é entendida e exercida somente como um processo de 

acumulação de informações, ou seja, como um processo de ensino. Um cabedal imenso de 

informações pode não acrescentar valores maiores a um ser que, portanto, não haverá de ser 

humanizar devidamente. O acúmulo de informações, atualmente, é muito mais um processo 

eletrônico, executado com fantástica eficiência por máquinas, sem que isso signifique qualquer 

dimensão de educabilidade. Um simples computador haverá de acumular dados em uma 

quantidade infinitamente maior do que qualquer cérebro humano. Resulta que ensinar, embora 

faça parte do processo de educar, não significa, por si só, um processo educativo. Tampouco um 

treinamento leva necessariamente à educabilidade humana. Os animais irracionais também são 

treináveis. Eles aprendem a executar tarefas, movimentos e práticas repetitivas num automatismo 

surpreendente. Um ser humano, porém, não pode ser reduzido apenas a um mero repetidor de 

ações irrefletidas, não assimiladas e executadas apenas mecanicamente. Portanto, não se pode 

confundir um treinamento com educação. Sempre que aqui se falar em educação, estar-se-á 

fazendo referência a um processo amplo, completo, profundo e altamente comprometido com a 
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mobilização de todas as potencialidades humanas. Teremos somente um ser humano educado na 

medida em que ele crescer e for melhor sob todos os pontos de vista. Isto quer dizer que a 

educação mobilizará sempre suas múltiplas dimensões de um ser biológico, social, espiritual, 

intelectual, psicológico, material, estético, ético, etc. Será neste sentido que se poderá falar em 

educação e ética e em uma aproximação necessária entre ambas. Contudo, para que o conceito de 

educação se clarifique um pouco mais, é preciso inseri-lo no contexto em que ela se faz. A 

educação aparece sempre como um fenômeno social e nunca como uma força isolada, razão pela 

qual passamos a refletir a sua contextualização atual. Portanto, buscar uma aproximação entre 

educação e ética só será possível ou não se isto se fizer dentro de um contexto societal. 

Escola e Sociedade 

A busca de uma aproximação entre a educação e a ética se depara com dificuldades e 

situações paradoxais de toda ordem, explicitadas nos questionamentos que se apresentam logo a 

seguir.  Não obstante estas condições que representam tantas dificuldades, é preciso pôr-se a 

caminho na busca desta aproximação. Desde logo, tem-se claro que esta junção se fará de forma 

lenta e imperfeita, num contínuo e constante processo de construção. Seria de todo desejável 

podermos afirmar que não é possível haver educação sem ética. Entretanto, a realidade é 

marcada por uma imperfectibilidade inerente a toda condição humana. Resulta que algumas 

interrogações se impõem contundentemente ao refletirmos sobre esta aproximação: como será 

possível construir-se uma sociedade marcada profundamente pela participação de cidadãos éticos 

se o conjunto de ideias, ideais e valores que impregna todo o mundo atual não contempla a ética 

como algo necessário? Como ter, na educação, um instrumento que venha a ser uma ferramenta, 

mesmo que imperfeita, de formação desta realidade ética, se ela só existe enquanto serve a uma 

sociedade que lhe impõe sua maneira de ser e de funcionar? Por outra, como buscar uma 

educação impregnada de valores éticos em um mundo que não contempla a ética como um valor 

imprescindível? Como um profissional da educação poderá pretender realizar a sua tarefa 

cotidiana como educador se ele precisa responder às exigências de uma sociedade que lhe impõe 

padrões de comportamento que em pouco ou nada contemplam uma postura ética fundamental? 

Como buscar pelo menos uma aproximação entre a educação e a ética na prática cotidiana deste 

profissional da educação? Na contrapartida de todas essas indagações, cabe perguntar se não é 

mesmo possível haver educação sem ética? Ou seja, uma educação sem ética deixa de ser 
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educação? Precisamos conviver com a existência de mais perguntas do que respostas e certezas e 

com as contradições inerentes a uma realidade complexa e paradoxal. Mesmo assim, é preciso 

encontrar e alimentar razões suficientes para acreditar que esta aproximação é possível, que o 

mundo é transformável e a esperança de uma realidade orientada por valores éticos pode ser 

construída. É no rastro destas questões que se desenvolve a reflexão na busca de caminhos 

possíveis. 

 Do ponto de vista histórico, é preciso lembrar que o feudalismo – estrutura social, política 

e econômica em que se organizou a sociedade medieval – só veio a ruir no final da idade 

moderna, com a Revolução Francesa. O absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza 

sucumbiram aos clamores dos vários segmentos do terceiro estado, especialmente da burguesia.  

Este, o segmento mais esclarecido e enriquecido e que mais sentia o peso da exploração que os 

subjugava, liderou o movimento revolucionário, inflamado pelos ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade, disseminados pelos pensadores iluministas.  

 Este liberalismo burguês, porém, ao longo do século XIX, transforma-se no capitalismo 

industrial. A sociedade agora se estratifica na burguesia industrial hegemônica e a massa 

proletária, explorada e reduzida a condições de subserviência desumanas. Assim os ideais de 

liberdade pelos quais os burgueses tanto lutaram, agora sucumbem a uma troca de posição: quem 

antes era explorado pela nobreza, agora passa a explorar tanto ou mais quanto fora antes 

espezinhado. As únicas reações indignadas contra este novo estado de coisas surgiram com as 

propostas de socialização do comunismo marxista e com a doutrina social da Igreja. Experiências 

de socialização aconteceram durante décadas ao longo do século XX. Todavia, tudo acabou em 

um liberalismo renovado – neoliberalismo – que afirma os valores do capitalismo excludente e 

avassalador em todas as partes do mundo.  

O liberalismo inspirador dos primeiros tempos do capitalismo passa a ser chamado de 

neoliberalismo por ter conhecido um interregno de ditaduras espalhadas pelo mundo. A 

partir de meados da década de 80, de modo especial na América Latina, os governos militares, 

caracterizados por um autoritarismo exacerbado, passaram a não mais interessar ao capitalismo 

internacional. Poderosos demais, acabaram por se transformar em entraves aos interesses da 

acumulação predatória. Resulta que todos eles, aos poucos, foram caindo por força da 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

6 

intervenção do poder econômico transnacional. Em substituição, foram sendo incrementadas e 

apoiadas as instalações de pseudodemocracias liberalizantes. Era preciso que os governos latino-

americanos fossem maleáveis aos interesses dos poderosos grupos econômicos internacionais. A 

um discurso de esquerda populista, acompanhava uma prática de direita. Isto quer dizer que os 

governos que agora serão implantados terão que fazer o jogo de interesses dos grupos 

dominantes. Isto acontece em toda a América Latina. É um novo liberalismo que renasce e se 

fortalece, revitalizando-se o capitalismo internacional. Toda e qualquer proposta de socialização 

será enfraquecida e acabará por ceder espaço ao modelo capitalista globalizado. O mundo não 

estará mais dividido entre leste e oeste, mas entre norte e sul. O hemisfério norte desenvolvido 

tratará de manter e solidificar a sua hegemonia sobre o hemisfério sul ainda subdesenvolvido. 

Em uma sociedade que se globaliza cada vez mais, um neoliberalismo toma conta e assume o 

controle de todo o jogo econômico e político no mundo inteiro. Mais uma vez a educação será 

espelho que refletirá os valores da ideologia subjacente à nova ordem das coisas e uma das forças 

de sua reprodução. 

O liberalismo que inspirou os ideais da burguesia industrial dos séculos XVIII e XIX, 

agora revitalizado e batizado de neoliberalismo em função do tempo em que o capitalismo esteve 

submetido ao controle de regimes poderosos, se apresenta como uma ideologia que afirma que a 

economia não deve estar sob o controle do Estado. Ela é regida por leis naturais próprias, que 

sempre conduzem para o bom caminho do desenvolvimento e para o equilíbrio social, sendo os 

empreendedores privados os únicos que sabem conduzir os rumos econômicos. Esta nova ordem 

econômica não poderá conhecer limites de espécie alguma, tampouco as limitações de ordem 

geográfica. O mundo, para ela, será um universo sem fronteiras. A globalização econômica será 

o ideal do livre trânsito das riquezas por todos os cantos do planeta, pela interligação e 

interdependência dos mercados físicos e financeiros. Com o desenvolvimento de uma tecnologia 

– comunicação, transportes, etc. – o mercado terá que ser livre, unicamente regido pela lei da 

oferta e da procura, estimulado pela busca de uma qualificação cada vez maior, resultando no 

binômio produção/consumo, de máxima eficácia e eficiência.     

De tal maneira os ares do neoliberalismo varreram o mundo que acabaram impregnando 

mentes e corações por todo o planeta. O senso comum assimilou esta onda como sinônimo de 

riqueza, de inteligência, de charme e de modernidade. Todo aquele que questionasse esta nova 
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realidade seria considerando alguém na contramão da história. Os supremos valores deste mundo 

globalizado serão o lucro, o luxo, o individualismo e o bem-estar a qualquer preço. Na 

contrapartida, inaceitável e inviável para a consecução destes objetivos desenvolvimentistas 

neoliberais, portanto por eles desprezados, estão a mobilização social, a solidariedade, a 

cooperação e a partilha. Quando muito serão redistribuídas as migalhas – expressas pelo 

eufemismo de responsabilidade social - até por força legal e pela exigência de alguns mercados 

que exigem, para estabelecer negociação, a apresentação do balanço social da empresa. 

Naturalmente que o que menos conta e importa é o ser humano com todas as suas necessidades 

pessoais. Esta nova religião exigirá sacrifícios insanos para que seja satisfeita em todas as suas 

seduções consumistas. O próprio ser humano será identificado pela sua capacidade de produzir e 

de consumir. A medida da felicidade estará na razão direta dos bens amealhados e da conta 

bancária robusta e saudável. 

A grande contradição resultante desta ordem econômica se apresentará pela ferocidade 

dos mecanismos de exclusão que são acarretados. Viabiliza-se a circulação de riquezas 

nababescas nas mãos de um número cada vez menor de privilegiados, enquanto uma massa cada 

vez mais numerosa sucumbe à fome e à miséria em todo o mundo. Até porque, em função da 

saúde do sistema econômico, todo e qualquer peso dos custos sociais precisa ser minimizado ou 

eliminado. Observam-se, por exemplo, as condições precárias dos programas de saúde pública, 

da segurança, da seguridade, da habitação, da educação, a crônica não solução das questões 

fundiárias, etc. As consequências se revelam no distanciamento, cada vez maior, entre ricos e 

pobres, com o aumento de concentração de renda, a perda do poder de compra dos salários, o 

desemprego em massa, o aumento da pobreza extrema e, na contrapartida, o consumismo 

desenfreado por parte dos que estão incluídos nas leis deste mercado, com a sua postura de 

arrogância e prepotência. Consequentemente, a qualidade da vida de uma grande maioria que 

tenta, de qualquer jeito, responder a estes apelos de consumo, vai se deteriorando no ativismo 

desumano (trabalha-se dia e noite), no estresse generalizado, em tensão e ansiedade constantes, 

em sentimentos de frustração por não conseguir satisfazer as necessidades criadas e, por fim, no 

surgimento de doenças psicossomáticas e conflitos familiares de todo tipo. 

Nesta ordem das coisas, vicejam contradições desafiadoras em todo o mundo capitalista. 

Neste contexto, desenvolve-se uma educação que reproduz estes paradigmas tecnológico, 
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industrial e racional, segundo a abordagem de Bertrand e Valois (2005). Estes autores dissecam a 

realidade educacional no livro Paradigmas Educacionais – escola e sociedade, demonstrando 

detalhadamente como e quanto a escola é fruto e produto de todo um modelo societal. De acordo 

com estes autores, os valores e interesses do paradigma industrial se resumem na busca do lucro 

e da acumulação. O ser humano terá que se adequado à sociedade industrial. Quanto mais 

passiva e quietamente este se ajustar, maiores serão suas possibilidades de sucesso. Estas serão 

tidas e dadas como uma questão de responsabilidade pessoal e os resultados como um mérito 

individual. Assim também o fracasso será culpa e falta de esforço de quem não fez o suficiente 

para conquistar seus objetivos. Por suposto, todos têm chances iguais. Não se discute, neste 

paradigma, o ponto de partida profundamente desigual que determina, de antemão, as 

possibilidades de cada um. Tratam-se os diferentes por igual. A ordem é competir e a vitória será 

de quem for mais hábil, bem preparado, esperto e arrojado. Com isso, legitimam-se estes ideais 

materialistas pelo argumento da meritocracia. 

O conhecimento adequado ao paradigma tecnológico segue os valores preconizados pelo 

Positivismo, marcado por uma racionalidade objetiva e quantitativa. A prática educativa 

constituir-se-á na transmissão dos saberes predeterminados em que se supervalorizam as ciências 

duras. As ciências moles, em que predominam os aspectos da subjetividade, simplesmente são 

consideradas de segunda categoria e os seus cursos, assim como quem os procuram, como de 

status menor. Formam-se profissionais frios e calculistas, para os quais só é digno de crédito o 

que pode ser objetivado, mensurado e avaliado do ponto de vista técnico e financeiro. Adaptam-

se os indivíduos a uma sociedade hierarquizada em que, por exemplo, um engenheiro ou um 

médico têm muito mais status do que um pedagogo ou músico. As profissões de alta tecnologia 

são para aqueles mais bem preparados e que necessária e fatalmente serão os mais bem 

sucedidos, enquanto que as ciências humanas são para aqueles que não tiveram competência para 

disputar um concurso mais difícil e, portanto, haverão de sempre ser mantidos em tarefas menos 

importantes e muito mal valorizadas. 

Neste contexto, a escola passa a ser um lugar pouco atraente para a grande maioria dos 

alunos. Os espaços de aprendizagem não formais são mais atrativos do que ela. Professores com 

baixa autoestima, pouco valorizados e mal pagos, não conseguem entusiasmar os seus alunos. 
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A escola está mal equipada para competir nesse terreno: por um lado, suas 
rotinas mais elementares são particularmente tediosas e exigentes, em 
comparação com a divertida e confortável trivialidade da televisão, videojogos e 
computadores; por outro, suas penosas e áridas incursões na cultura, no sentido 
pleno do termo, nada podem faze em face do acúmulo de oportunidades 
oferecido por um mundo globalizado (ENGUITA, 2004, p. 57). 

A prática pedagógica, dentro do modo tecnológico, é paradoxalmente tradicional. Pouco 

ou nada, na escola, chega a despertar mais a motivação e o interesse do aluno do que as 

possibilidades tecnológicas a que ele tem acesso fora dela. Neste descompasso, o professor sabe 

e ensina e o aluno não sabe e aprende. O primeiro fala e o segundo escuta. Este último é o 

depositário de saberes que alguém, o professor, lhe transmitirá e que este deverá devolver 

exatamente como lhe foi transmitido. A avaliação será medida numericamente por décimos de 

pontos. Os instrumentos que avaliam terão um valor absoluto por si mesmo e serão 

inquestionáveis como forma de determinar a progressão do discente. O que será avaliado e 

mensurado será rigorosamente a quantidade de informações que foram apreendidas e 

reproduzidas de acordo com as exigências do professor. 

O comportamento do aluno será, muitas vezes, determinado por normas rígidas, onde ele 

deverá controlar as suas emoções, a sua imaginação, a sua sensibilidade e a sua afetividade 

(BERTRAND e VALOIS, 2005, p. 101). O aluno será considerado um número e, como tal, ele 

deverá se ajustar aos padrões e normas aceitos pela maioria. Sua história individual, sua carga 

emocional e suas características individuais precisam se diluir no nivelamento grupal. O aluno 

terá que se conformar às expectativas da família, da sociedade do entorno e responder às leis do 

mercado. 

Bertrand e Valois ainda chamam a atenção para um aspecto importante do paradigma 

tecnológico quando discutem a suposta neutralidade por ele preconizada. Afirmam eles: 

É necessário não esquecer que o paradigma tecnológico é muito mais do que um 
conjunto de técnicas. É, fundamentalmente, uma atitude global perante a 
educação e o comportamento humano. A sua aparente neutralidade pode, por 
isso, encobrir a sua concepção da pessoa. A evolução do paradigma tecnológico 
está influenciada pela concordância entre o sistema de valores da sociedade 
atual e o que é veiculado por este paradigma (2005, p. 112-113). 

A pretensa neutralidade científica não existe. Sempre que se constrói o conhecimento, 

esta construção é teleológica. Isto quer dizer que sempre a tarefa do cientista é condicionada 
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pelos interesses de quem a financia. Toda prática científica está prenhe dos valores do contexto 

em que ela se realiza. Mesmo que um profissional da educação que atue dentro de e a partir de 

um paradigma tecnológico, industrial e racional, afirmem a sua desvinculação de qualquer tipo 

de valores, estarão implicitamente fazendo uma opção pelo status quo. Do ponto de vista 

comum, quando se fala em ciência, pensa-se logo nas ciências exatas, de modo que os modelos 

de conhecimento científico que se impõem como ideais absolutos passam a ser a matemática, a 

física, a química, a biologia, as ciências da computação, etc. Este conceito de ciência carrega, em 

seu bojo, a convicção de que os seus procedimentos, meios e fins, são pautados pela máxima 

objetividade, pelo rigorismo metodológico e pela mais absoluta neutralidade. Somente as 

ciências humanas são consideradas passíveis de relativização devido à natureza de seus 

conteúdos e pela postura daqueles que com elas trabalham. Assim são questionados os 

historiadores, os estudantes do comportamento humano, os sociólogos, os educadores, etc., mas 

nunca os que atuam num centro de pesquisa genética, de química, em um instituto de física e 

matemática ou um centro de pesquisas espaciais ou atômicas. 

De acordo com o paradigma tecnológico, tudo o que é tecnicamente factível e 

economicamente interessante precisa ser levado adiante nos centros de pesquisa. A disseminação 

desta perspectiva desenvolve um senso comum de que tudo o que é produzido pela tecnologia é 

resultado de processos objetivos, amorais e desvinculados de qualquer contexto em que ela se 

insere. A acriticidade leva à absolutizações equivocadas e perigosas. É preciso que se faça 

urgentemente uma ciência da ciência, de acordo com Morim (2001), isto é, uma profunda 

reflexão ética que lhe devolva seu verdadeiro significado.  

Diante destas constatações a respeito do paradigma dominante em nossa sociedade, 

reitera-se a pergunta sobre a possibilidade de se resolver o paradoxo entre a educação e a 

sociedade. Uma sociedade movida por valores que se distanciam de qualquer compromisso ético 

poderá promover uma educação que, pelo menos, se aproxime da ética como base de sua 

proposta? Como os profissionais da educação poderão exercer a sua prática cotidiana pautada 

pelos valores éticos se as exigências societais que se lhes impõem excluem o direcionamento 

ético? Para evidenciar e fundamentar o conceito de educação que se pretende assumir neste 

estudo e relacioná-lo com ética, acrescentar-se-á aqui uma visão educativa inspirada na ótica de 

Paulo Freire. 
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Pedagogia da Esperança 

Para pensar a busca de se aproximar educação com ética, considerando-se o fato de que 

ela sempre se coloca como um fenômeno social, elegemos como uma ação transformadora e 

libertadora a proposta de educação de Paulo Freire. Todo o seu trabalho se inicia e se realiza a 

partir de uma perspectiva dos oprimidos. Considerando-se que a educação, ao longo da história, 

especialmente a história brasileira, sempre se constituiu em um produto de consumo das camadas 

mais privilegiadas da população, é preciso pensar-se e fazer-se uma educação como instrumento 

de libertação dos menos favorecidos. Segundo Freire (2001), a educação se expressará como 

uma pedagogia do oprimido, isto é, como uma prática da liberdade e da esperança.  

A educação, segundo Freire (1985), se constituirá na construção do ser mais de todos os 

seres humanos. Em um contexto de mundo, onde somente os donos de tudo têm vez e voz, é 

preciso que seja recuperada a dignidade de cada ser humano.  A estratégia desta recuperação se 

dará através da conscientização. Cada indivíduo precisa ser despertado de sua inconsciência, de 

sua ingenuidade e de sua passividade, para assumir a sua condição de agente da própria história e 

da história de seu povo.  A vocação de cada ser humano é a de ser mais. Ser mais quer dizer ter 

garantida a sua possibilidade de desabrochar em todas as suas potencialidades de um ser 

biológico, material, social e espiritual. Só assim alguém poderá exercer a sua liberdade e a sua 

dignidade humana.  

Este processo de libertação não se dará de forma espontânea e mágica. Um ser humano 

que vive numa condição de opressão e, por conseguinte, de indignidade, jamais despertará em 

uma bela manhã, iluminado pela consciência de sua realidade opressiva e disposto a mudar a sua 

condição. Será preciso que isto se faça pela ação coletiva dos que o rodeiam, em que um vai 

clarificando o outro. Juntos farão acontecer o desabrochar de uma nova realidade para todos. Aí 

entra o papel da educação como instrumento de libertação e de esperança. Os educadores 

precisam compreender o seu papel como semeadores de esperança. Esta atitude, baseada na fé 

incondicional na educabilidade do ser humano, precisa suplantar o sentimento fatalista de que 

nada é possível fazer. Diz Freire: 
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Uma das tarefas do educador ou educadora, através da análise política, séria e 
correta, é desvelar as possibilidades, não importam os obstáculos, para a 
esperança, sem a qual pouco podemos fazer porque dificilmente lutamos e 
quando lutamos, enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta 
suicida, é um corpo-a-corpo puramente vingativo (2001, p. 11). 

Esta educação se fará numa relação educador-educando. Tanto quem tem o papel de 

ensinar, quanto àquele que, em princípio, estaria ali para aprender, ambos, dialogicamente, 

estarão um educando o outro. Mais do que meramente transmitir conteúdos, estarão vivendo 

uma experiência solidária de busca do conhecimento. Mais do que somente acumular respostas 

já encontradas, ambos lançarão permanentemente perguntas desafiadoras. Tão importante 

quanto responder a estas perguntas, será aprender a elaborá-las. Freire (1985) chama a isso de 

problematização. A educação que só reproduz o universo vivido, por ele será chamada de 

bancária. Nesta, o educador, como um depositário de um cabedal de imensa riqueza de saber, 

depositará, em recipientes vazios, os seus conteúdos insossos, indigestos, desinteressantes e 

pouco significativos. A problematização, ao contrário, instigará a atitude de busca incessante e 

de partilha de descobertas enriquecedoras. A atitude entre ambos, educador-educando, será 

sempre marcada por uma relação de respeito e acolhimento do outro. Ambos partirão de suas 

leituras e de suas linguagens. Serão diferentes. Porém, ambas serão cultas, cada uma de seu 

jeito. O senso comum e a simplicidade de um e o academicismo de outro não os farão superiores 

um ao outro. A troca fará com que ambos cresçam e se eduquem mutuamente. Esta troca 

solidária Freire expressa ao dizer que 

[...] o esforço crítico, através do qual homens e mulheres se vão assumindo 
como sujeitos curiosos, indagadores, como sujeitos em processo permanente de 
busca, de desvelamento da razão de ser das coisas e dos fatos (2001, p. 106). 

Para Freire (1985), a leitura do mundo e a leitura da palavra são duas formas de 

construir o conhecimento e de fazer acontecer educação. Assim também a expressão destes 

saberes se dará pela palavra. O ser humano se humaniza e se descobre na sua humanização ao 

dizer a sua palavra. Assim como uma forma de negar o ser humano é impedir que ele diga a sua 

palavra, libertá-lo é possibilitar a sua emergência como um ser humano pleno, que assume o seu 

espaço expressando todas as suas potencialidades. Reduzir alguém ao silêncio é impedir a sua 

possibilidade de humanização.  
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No pensamento de Freire, os conteúdos não deixarão de ser importantes na prática 

educativa. Porém, o problema fundamental [...] é saber quem escolhe os conteúdos, a favor de 

quem e de que estará o seu ensino, contra quem, a favor de que, contra o que (2001, p. 110). 

No conceito de educação de Freire, que estamos assumindo para alinhá-lo com o conceito 

de ética, os conteúdos sempre serão importantes e significativos na medida em que forem 

selecionados e assumidos por professores e alunos, numa atitude de busca prazerosa e 

desafiadora, movida pela curiosidade construtora de todo o conhecimento. E toda educação será, 

sobretudo, uma construção profundamente ética. 

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não deve ser 
feita à distância de uma rigorosa formação ética... [...] a prática educativa tem de 
ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza. [...] Mulheres e 
homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, 
de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres 
éticos. [...] Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, 
quanto mais fora dela. [...] Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos 
conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando (FREIRE, 
2002, p. 36-37). 

Assim explicitamos a compreensão do conceito de educação que assumimos para 

construir a reflexão em torno da possibilidade de se aproximá-la necessariamente ou não da 

ética. Esta descrição do contexto da realidade educacional em que nos movimentamos reflete o 

quanto a educação, como força social, se distancia da ética, como exigência na construção de um 

mundo bom para todos. Freire (2001), depois de clarificar todas as contradições de uma realidade 

de dominação, continua preconizando uma pedagogia da esperança. É preciso continuar a 

buscar ganchos de aproximação entre a educação e a ética, na construção da utopia que ele 

chama de inédito-viável (2001, p. 205). 

Até aqui, esta reflexão inicial elencou elementos importantes na constituição de um 

conceito de educação que se pretende imbricada com a dimensão ética: o ponto de partida é a 

possibilidade do ser humano ser diferente de todos os demais seres existentes. Sua vocação é a 

de ser mais e melhor. Sua existência não lhe é dada pronta. Sua tarefa e missão é um permanente 

construir-se. Esta construção deverá fazer-se sob todos os aspectos da pluridimensionalidade 

humana. A diferença de outros seres da natureza é sua condição biopsicossocial. Esta tarefa, 

deste modo, jamais poderá ser algo isolado. Será sempre uma ação coletiva. Também como o ser 
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humano não nasce pronto, ele não nasce com um programa pré-determinado e tampouco sabendo 

como realizá-lo. Sua travessia será um contínuo e permanente aprender a ser. Esta aprendizagem 

se fará de maneira informal e formal. Ele estará sempre experimentando, errando e acertando. 

Todos os momentos de sua vida serão inovadores, marcados por avanços e recuos. Nesta 

dinâmica da vida, entra a educação formal, institucionalizada como meio especial de 

aprendizagem. Assim, a educação será a permanente tarefa do aprender a viver. E a vida plena 

será tanto mais possível quanto puder ser balizada pela dimensão ética.  
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