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Resumo
A partir do pensamento educacional de Paulo Freire, o presente trabalho tem como objetivo problematizar as relações
dialético-dialógicas presentes no seu modo de pensar e fazer a educação. A partir de um estudo descritivo crítico tem-se
por intenção elencar pressupostos que venham a compreender o trânsito do autor por entre essas relações.
Problematiza-se no texto a necessidade de refletir sobre uma perspectiva pedagógica que aponte para uma (re)
construção social mais humana e libertária, com ênfase para além do acolher o sujeito diferente, mas com ele organizar
encontros de diferentes em busca de uma unidade mínima que venha a propor intervenções na realidade constituída.
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Abstract
From gift ideas in educational thought of Paulo Freire, this paper aims to discuss the dialectic-dialogical relations present
in their way of thinking and doing education. From a critical descriptive study has for intention to list assumptions which
enable the understanding of the author transit through these relationships. It discusses in the text the need to reflect on
an educational perspective that point to a (re) construction and more humane social libertarian, emphasizing beyond
accommodate different subject, but with him organize various meetings in search of a minimum unit that will propose
interventions constituted reality.
 
Keywords: Education, Dialectic, Dialogic relations.
 

Considerações iniciais

A partir da realidade concreta, em um contexto de mudança e libertação, é que a obra freiriana irá propor uma
construção dialética ancorada nas relações dialógicas. O método[i] dialético do conhecimento freiriano sofreu a
influência da dialética hegeliana, bem como, do materialismo histórico[ii] proposto por Marx. “O que Freire aponta de
novo em sua concepção dialética é a compreensão da história e do papel/importância da subjetividade humana na
construção do mundo socioculturalmente estruturado” (ZITKOSKI, 2010, p. 116). 
Segundo mesmo autor, na proposta dialético-dialógica freiriana não há predominância da tese sobre a antítese, ou ao
contrário, mas uma abertura ao diálogo, o qual promoverá o outro em relação ao eu, oportunizando a revelação do novo
no contexto histórico onde esses sujeitos estão inseridos. 
A partir desses pressupostos, compreende-se que as relações dialógicas promovem o encontro dos seres humanos os
quais pronunciam o mundo, com o intuito de (re) criar a história, onde o foco permanente é a reflexão sobre a realidade
a qual não é entendida como abstrata e estática, mas como uma realidade concreta e processual da qual o sujeito faz
parte e intervém.
Aproximando a área da educação defende-se a ideia de que é pela relação dialógica que se poderá promover o
encontro dos sujeitos com o intuito desses pronunciarem o mundo. “Em Freire, o diálogo é suporte
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político-epistemológico a partir do que se dá a investigação comprometida com os destinos da humanidade” (GHIGGI,
2002, p. 20).  
A intencionalidade do texto, aqui proposto, é problematizar as ideias as quais estão imbricadas a aceitação e o exercício
das relações dialético-dialógicas refletindo sobre uma perspectiva pedagógica que aponte para uma (re) construção
social mais humana e libertária. 
 
Problematização
 
Para Freire (2004), na obra Pedagogia do oprimido, o diálogo não passa a existir na relação do educador ou educadora
com os educandos, mas quando esses se questionam sobre o que irão dialogar com os educandos, antes mesmo do
encontro desses sujeitos. Dessa maneira, nasce a problematização do tema gerador como o universo mínimo temático.
Esse universo mínimo é composto por temas os quais, em geral, se contradizem, e por vezes mantêm estruturas já
existentes, onde se estabelece uma relação de correspondência entre os temas geradores[iii] e o contexto histórico do
qual os sujeitos fazem parte, possibilitando perceber a inserção dos envolvidos na temática.
Freire (2004) argumenta que os temas geradores, não raro, encontram-se encobertos pelo que compreende como
“situações-limites”[iv] as quais se apresentam como determinantes históricas permitindo aos sujeitos uma adaptação a
realidade em que se encontram. Para o autor, no momento em que, na ação, se instaura a percepção crítica irá “[...] se
desenvolver um clima de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na superação das
´situações-limites´” (FREIRE, 2004, p. 91, grifo do autor).
Dessa maneira, a proposta freiriana propõe que a percepção dos temas geradores como tais acabam por acontecer
quando os sujeitos, ao mesmo tempo, percebem que os temas estão envolvidos e, ainda, envolvem as situações-limites,
estabelecendo uma dimensão crítica.
Problematizados os temas geradores, Freire (2004) argumenta sobre a importância da investigação temática.  Essa
ganha ênfase em função de que os seres humanos por não captarem as “situações-limites” em sua globalidade
empreedem em manifestações periféricas.
Na maioria das vezes, a realidade percebida se forma pela falta da compreensão crítica da totalidade em questão,
quando os sujeitos captando partes dessa, acabam por não reconhecer as interações constituintes da mesma e não
conseguem conhecê-la.
O mesmo autor justifica que para conhecê-la seria necessário partir do ponto inverso, começar da visão totalizada de
um contexto, isolar as partes e pela cisão voltaria-se com entendimento a totalidade em análise.
Com o intuito de desvelar a realidade social, Freire compreende a necessidade de propor aos sujeitos as dimensões
significativas[v] de sua realidade, “[...] cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas partes”
(FREIRE, 2004, p. 96).
A captação e a compreensão da realidade percebida se refazem e os seres humanos passam a entender que a razão
da realidade não está fora dela, não se encontra dicotomizada.  A percepção da realidade social permitirá a superação
do conhecimento abstrato isolado das partes e, também, a superação do conhecimento dedutivo dessa mesma
realidade.
A investigação do tema gerador compreende aos sujeitos assumirem-se ativos, compartilhando na diferença, onde o
investigar, como radicalidade crítica, significa a atuação dos seres humanos sobre a realidade. Assim, o concreto e o
abstrato se movimentam possibilitando um novo concreto. “Isto não significa a redução do concreto ao abstrato, mas
tê-los como opostos que se dialetizam no ato de pensar” (FREIRE, 2004, p. 97).
O processo teórico freiriano desloca-se do concreto ao abstrato e retorna ao concreto concebido pelo pensamento,
caracterizando um movimento por entre abstrato e concreto onde se supera a abstração pela percepção crítica do
concreto.
Na obra Educação como prática de liberdade, Freire (1969) problematiza que a constituição da compreensão de algo irá
resultar em uma ação. “Captando um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o homem age”
(FREIRE, 1969, p. 106). Acrescenta que à natureza da ação corresponde à natureza da compreensão.
Nesse contexto, é possível assumir o processo dialético freiriano a partir de duas conotações: 1º)
codificação-descodificação[vi]-codificação e 2º) ação-reflexão-ação.
Assumindo, como elemento para discussão, o processo de codificação-descodificação-codificação compreende-se que
depois de realizados os movimentos de busca e delimitação temáticas elaboram-se a codificação da realidade em
estudo, com a representação de uma situação existencial.
Para Freire (2004), a codificação se constitui a partir da representação dada pela interação de seus elementos
constituintes, onde os sujeitos se reconhecem na interação e ao mesmo tempo passam a ser objeto de reflexão.

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/paulo_freire_por_uma_proposta_dialeticodialogica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Na obra Extensão ou comunicação?, Freire (2013) argumenta que a situação codificada, ou figurada, a qual remete por
abstração ao concreto da realidade existencial, promoverá a comunicação verdadeira entre os sujeitos quando a
codificação dos temas constituírem um programa como “[...] um sistema de relações em que um tema conduz
necessariamente a outros, todos vinculados em unidades e subunidades programáticas” (FREIRE, 2013, p. 125).
Na codificação pedagógica[vii], segundo mesmo autor, como o objeto cognoscível é a situação existencial não há
espaço para o educador ou educadora narrarem o que para esses se constitua o saber da realidade, mas a tarefa é
desafiar os sujeitos para que penetrem na significação do conteúdo temático.  
Após a codificação onde é proposta a representação do tema, na descodificação faz-se o desvelamento do tema. A
descodificação significa trazer o objeto desconhecido até a realidade do sujeito promovendo uma ressignificação,
passando a representação a uma situação concreta de aproximação do real, uma percepção crítica, promovendo a
percepção, o surgimento e o desenvolvimento do conhecimento novo.
É durante a descodificação que os seres humanos irão exteriorizar suas visões de mundo, seus pensamentos e
percepções fatalistas. O pensar o mundo, estático ou dinamicamente, na maneira como realizam os enfrentamentos irá
constituir o envolvimento de cada um. “Quanto mais assumem os homens uma postura ativa na investigação, tanto mais
aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática significativa, se apropriam
dela” (FREIRE, 2004, p. 98-99).
Esse pensar imbricado aos enfrentamentos constitui-se a partir da relação entre os seres humanos e o mundo tendo
como referência os fatos concretos. A questão posta pelo autor é que um mesmo fato objetivo pode provocar em uma
época certo conjunto de temas e em outro momento temas diferenciados.
A partir do contexto discutido reconhece-se que as aspirações e motivos humanos inseridos nas temáticas são tão
históricos quanto os seres humanos e não poderiam ser captados fora desses. “Por isso, não estão ai, num certo
espaço, como coisas petrificadas, mas estão sendo” (FREIRE, 2004, p. 99).
Freire (2013) compara os dois momentos, pois na codificação em uma situação existencial vivida pelos sujeitos, não
raro, esses se “ad-miravam”[viii] como um mero ato de dar-se conta da situação, isso quando o faziam, já na
descodificação[ix], como ato congnoscitivo, há a possibilidade do “ad-mirar” a sua não “ad-miração”. “A descodificação
é, assim, um momento dialético, em que as consciências, cointencionadas à codificação desafiadora, re-fazem seu
poder reflexivo na ´ad-miração´ da ´ad-miração´, que vai-se tornando uma forma de ´re-ad-miração’” (FREIRE, 2013, p.
127). É por esses movimentos que os sujeitos se percebem transformadores do mundo.  
Na proposta freiriana é feito o alerta em relação à margem de acerto no processo de descodificação, pois os seres
humanos, em geral, encontram-se aderidos as “situações-limites” na impossibilidade de separação das mesmas. Essas
situações, mesmo representando a realidade objetiva, provocam necessidades nos sujeitos, mas a questão a ser
investigada pelo autor é qual a consicência que esses sujeitos possuem sobre as situações.
Ao nivel da “consciência real” os seres humanos ficam limitados em relação ao exercício da percepção para além das
“situações-limites”, assim o “inédito-viável”, o qual não pode ser apreendido no nível da “consciência real” irá se
concretizar na “ação editanda”[x], a qual antes não era percebida, mas se constitui no âmbito “consciência máxima
possível”.
A “ação editanda” é conceito chave para compreender o processo dialético freiriano a partir da conotação:
ação-reflexão-ação. A descodificação, pela percepção das relações dialéticas, promove o surgimento tanto de uma nova
percepeção quanto de um novo conhecimento, quando promove a percepção a partir da percepção anterior e o
conhecimento a partir do conhecimento anterior transformando “[...] o ´inédito viável´ na ´ação editanda´, com a
superação da ´consciência real´ pela ´consciência máxima possível´” (FREIRE, 2004, p. 110, grifo do autor).
Retomando a obra Educação como prática da liberdade, Freire (1969) afirma que “se a compreensão é crítica ou
preponderantemente crítica, a ação também será” (FREIRE, 1969, p. 106). Nesse contexto, a “ação-editanda” é uma
ação transformadora, gerada pelos seres humanos que conseguem refletir sobre si e suas condições existenciais e por
isso percebem sua vocação ontológica de ser sujeito.
A ação-reflexão-ação[xi] está inserida no processo dialético freiriano quando se assume o pressuposto de que a
educação[xii] compreende a autotransformação dos seres humanos promovendo a postura interferente desses no
contexto onde estão inseridos.  
Na obra Ação cultural para a liberdade e outros escritos, Freire (2011) contempla a importância do método de
alfabetização de adultos ao problematizar que a consciência de um dado projeto e o processo pelo qual se busca sua
concretização constitui a base da ação dos seres humanos.
Na obra freiriana os conceitos de ação e reflexão estão imbricados e o processo de alfabetização, como ação cultural
para a liberdade, é “[...] uma ato de conhecimento em que os educandos assumem o papel de sujeitos congnoscentes
em diálogo com o educador, sujeito cognoscente também” (FREIRE, 2011, p. 76).
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Nesse contexto, o processo visa a “[...] desmitologização da realidade” (FREIRE, 2011, p. 77), onde o sujeito tomará
distância da realidade onde se encontra para constituir o movimento de inserção crítica nessa mesma, resultando na
ação sobre essa realidade constituída. Para além de resultar uma forma de linguagem o processo visa desvelar as
relações dos seres humanos com o mundo, como forma de ação política, pela consciência de si.
O autor compreende a necessidade de que os seres humanos percebam o significado de “dizer a palavra”[xiii]
relacionando o ato de tranformar o mundo ao ato de “pronunciá-lo”, pois não há “pronúncia” do mundo se não existir a
consciente ação transformadora sobre esse.
A partir desses pressupostos, Freire (2011) assume a ideia fundamental da unidade entre subjetividade e objetividade
no ato de conhecer, apontando a necessidade de dois contextos que se relacionam dialeticamente. O contexto teórico é
o diálogo autêntico entre educadores ou educadoras e educandos enquanto sujeitos inseridos na relação educativa e o
segundo, o contexto concreto, é aquele em que acontecem os fatos na realidade social e histórica.
No contexto teórico, a partir de um distanciamento do concreto, analisam-se criticamente as situações que ocorrem e
pela análise exercita-se a abstração momento em que por meio dessa é possível construir representações da realidade
concreta, onde se procura alançar a razão de ser dos fatos estudados. Dessa maneira, retoma-se ao processo de
codificação definido anteriomente. “A codificação, de um lado, faz a mediação entre contexto concreto e o teórico; de
outro, como objeto de conhecimento, mediatiza os sujeitos cognoscentes que buscam, em diálogo, desvelá-la”
(FREIRE, 2011, p. 82).
Posteriormente, realiza-se o estudo sistemático e interdisciplinar. Terminadas as descodificações passa-se ao projeto de
redução do tema, onde se procuram os núcleos fundamentais os quais se constituem em unidades de aprendizagem
com uma sequência, estabelecendo uma visão geral ao tema reduzido.
Faz-se possível, na redução temática a inserção de temas fundamentais proporcionando a elaboração de novos
ensaios[xiv]. Essa inserção de temas, necessários a dialogicidade da educação mediada por educadores ou educadoras
e educandos são chamados de “temas dobradiça”[xv]. 
Compreende-se o quão importante é retomar aos processos elencados anteriormente, pois ao inserir um novo tema
ressignificam-se os processos de codificação e a descodificação, oportunizando que nas relações educativas, apoiadas
no diálogo freiriano, educadores ou educadoras e educandos construam a dialética de trabalho, tensionando e
flexionando, alicerçados no contínuo movimento de tomada de consciência crítica.
 
Considerações finais
 
No contexto freiriano percebe-se que a produção de conhecimento constitui-se a partir de uma relação quando se
estabelece a reflexão do mundo e a ação transformadora do ser humano, associado ao conceito da práxis.
Elencam-se alguns pressupostos oriundos desse estudo os quais possuem por objetivo promover relações educativas
dialógicas. Compreende-se:
(a) A importância da formulação de pensamentos idealizados, mas exercitando a vinculação do conhecimento a um
objetivo concreto;
(b) Abstrato e concreto formam um único método de conhecimento, onde como opostos se dialetizam no ato de pensar;
(c) Durante a relação dialógica sobre os conteúdos programáticos é que acontece a investigação dos sujeitos em
relação à realidade;
(d) Os sujeitos se reconhecem na interação ao mesmo tempo em que passam a ser seu objeto de reflexão;
(e) A necessidade de conhecimento da realidade onde esse conhecer exige codificar as partes e descodificá-las na
busca da retotalização, processos imbricados a ação-reflexão-ação e
(f) a articulação do processo de conscientização associando o sujeito como autor de sua própria história.
Não se tem como intuito encerrar a discussão a partir dos pressupostos discutidos, mas oportunizar que se abram
novas perspectivas na promoção da investigação de conceitos e pressupostos que se compõem de forma imbricada no
que concerne às relações dialético-dialógicas. “A proposta é a reflexão desde o tensionamento conceitual-dialético,
mergulhado na espessura do real, visando despertar nos sujeitos envolvidos o desejo de mudança, produzindo meios e
processos à sua realização” (GHIGGI, 2002, p. 23).
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[i] Para Brandão (2013), Paulo Freire pensou um método de educação construído a partir da ideia de um diálogo entre
educador ou educadora e educando onde há sempre partes de cada um no outro. Os métodos de alfabetização
possuem um material pronto como cartazes, cartilhas e cadernos de exercícios, mas para Freire o “[...] método é
instrumento de preparação de pessoas para uma tarefa coletiva de reconstrução nacional” (BRANDÃO, 2013, p. 87),
pois a educação é uma proposta “[...] de criar, com o poder do saber do homem libertado, um homem novo, livre
também de dentro para fora” (BRANDÃO, 2013, p. 87).

[ii] Segundo Barbosa (2013) a expressão materialismo histórico passou a designar o modo de tratamento dado por Marx
às questões como objeto de estudo: a produção, a distribuição e o consumo das riquezas produzidas. Autores como
Adam Smith e David Ricardo utilizaram categorias como: valor, propriedade, trabalho, população e nação de forma
abstrata. “Segundo Marx, os economistas concebiam tais categorias como ´verdades eternas´ e, por conseguinte, não
percebiam que a produção de uma categoria se dá a partir do real, do concreto que é a produção social da vida”
(BARBOSA, 2013, p. 176, grifo do autor).

[iii] Para Brandão (2013) os temas geradores se constituem a partir de temas concretos da vida que “[...]
espontaneamente aparecem quando se fala sobre ela, sobre seus caminhos” (BRANDÃO, 2013, p. 39) e remetem a
questões que são das relações dos seres humanos como: “[...] 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 valores, símbolos e ideias” (BRANDÃO, 2013, p. 39).

[iv] Na obra Pedagogia do oprimido, Freire (2004) a partir da discussão sobre os temas geradores argumenta que se os
sujeitos não estão envolvidos e envolvendo as “situações-limites” as respostas desses mesmos sujeitos não serão
autênticas. Dessa maneira, acabam por atuar a favor do modelo ao qual estão submetidos. Por outro lado, quando os
sujeitos se percebem na fronteira entre o ser e o ser mais está implícito o “inédito viável”, como os projetos e atos das
possibilidades humanas, com intensidade afetiva, cognitiva, política e ética. Da mesma maneira que os oprimidos
tentam concretizar o “inédito-viável” os opressores tentam evitar as “situações-limites”.

[v] Para Freire (2004) as dimensões significativas representam temáticas socias, econômicas, políticas ou existenciais a
serem discutidas em partes que interagem sendo percebidas pelos seres humanos como uma totalidade da realidade
social.

[vi] Ao longo do texto se manterá a fidelidade a obra freiriana em relação ao termo descodificação. Mesmo que muitos
autores utilizem decodificação de maneira semelhante optou-se por manter o termo conforme escritos do autor
encontrados em obras como: Educação como prática da liberdade, Pedagogia do oprimido, Extensão ou comunicação?
e Educação e mudança.

[vii] No contexto da obra Extensão ou Comunicação?, Freire (2013) utiliza o termo codificação pedagógica em distinção
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ao termo codificação publicitária. “A pedagógica tem o núcleo do seu significado amplo, expresso por um número plural
de informações, enquanto a publicitária tem o núcleo de seu significado singular e compacto, constituído de
´anunciadores´ que apontam para uma só direção: a que a propagandista impõe” (FREIRE, 2013, p. 126, grifo do autor).

[viii] Na obra Ação cultural para a liberdade e outros escritos, Freire (2011) compreende o termo “ad-mirar”. “´Ad-mirar´ e
´ad-miração´não têm aqui sua significação usual. Ad-mirar é objetivar um ´não-eu´. [...] Ad-mirar implica pôr-se em face
do ´não eu´, curiosamente, para compreendê-lo. [...] ao buscar conhecer ad-miramos não apenas o objeto, mas também
nossa admiração anterior do mesmo objeto. Quando ad-miramos nossa anterior ad-miração (sempre uma ad-miração
de) estamos simultaneamente admirando o ato de ad-mirar e o objeto ad-mirado, de tal modo que podemos superar
erros ou equívocos possivelmente cometidos na ad-miração passada” (FREIRE, 2011, p. 84-85, grifo do autor).

[ix] Na obra Comunicação ou extensão?, Freire (2013) reconhece quatro momentos para o processo de descodificação:
1º) “É aquele em que os educandos começam a descrever os elementos da codificação, que são as partes constitutivas
de seu todo”; 2º) É o momento da etapa descritiva, no qual acontece a cisão da totalidade “ad-mirada”; 3º) Nesse
momento o sujeito com os outros envolvidos volta à “ad-miração” anterior a qual abarca a situação codificada em sua
totalidade. e 4º) Nesse momento o sujeito “[...] realiza a análise crítica do que a codificação representa, e, como seu
conteúdo expressa a própria realidade, a crítica incide sobre esta” (FREIRE, 2013, p. 128).

[x] Na obra Pedagogia do oprimido, Freire (2004) procura aproximações a autores como Lucien Goldman e André
Nicolai. Freire compreende que o “inédito viável” se concretiza na “ação editanda” no ponto em que o nível de
consciência, consciência máxima possível, alcança a possibilidade de realização de uma ação transformadora. É
possível relacionar que em Freire o ápice do desenvolvimento da consciência coincide com a sua ação concreta. 

[xi] Para Kronbauer (2010) a ação-reflexão freiriana “[...] designa o binômio da unidade dialética da práxis, supondo que
esta seja o fazer e o saber reflexivo da ação. O saber que realimenta criticamente o fazer, cujo resultado incide
novamente sobre o saber e, assim, ambos se refazem continuamente” (KRONBAUER, 2010, p. 23).  A expressão
incorpora todo o esforço da tradição dialética na tentativa de superação da ideia originária idealista, apoiada em grande
parte nos conceitos marxistas, tendo por base a discussão sobre o dualismo entre reflexão e ação estabelecido pela
sociedade capitalista, a partir da antinomia capital-trabalho.

[xii] Na obra Educação como prática da liberdade, Freire (1969) se refere ao processo de alfabetização e que essa “[...]
não pode ser feita de cima para baixo, como uma doação ou imposição, mas de dentro para fora, pelo próprio
analfabeto, apenas com a colaboração do educador” (FREIRE, 1969, p. 111).

[xiii] Dizer a palavra, para Freire (2011), é o “[...] direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de
decidir, de optar” (FREIRE, 2011, p. 79). O autor argumenta que em uma sociedade de classes, não raro, a classe
dominante adota a chamada cultura do silêncio. Essa cultura não permite a expressão autêntica, cerceando o ser.    

[xiv] Para Freire (2004) os ensaios são pequenos escritos sobre o tema reduzido que, não raro, incorporam-se a
redução em elaboração. “Estes pequenos ensaios, são subsídios valiosos para a formação dos educadores-educandos
que trabalharão nos ´círculos de cultura´” (FREIRE, 2004, p. 115, grifo do autor).

[xv] Os “temas dobradiça” são aqueles que “[...] ora facilitam a compreensão entre dois temas no conjunto da unidade
programática, preenchendo um possível vazio entre ambos, ora contém, em si, as relações a serem percebidas entre o
conteúdo geral da programação e a visão do mundo que esteja tendo o povo” (FREIRE, 2004, p. 116). Como “tema
dobradiça” a proposta freiriana relaciona o conceito antropológico de cultura, disponível na obra Educação como prática
da liberdade.
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