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Resumo
O presente texto tem por objetivo problematizar, a partir da obra freiriana, a compreensão, a defesa e o exercício dos
direitos humanos frente ao modelo civilizatório vigente. A partir de um estudo descritivo crítico tem-se como intenção
elencar pressupostos que demonstrem, na concepção do autor, o fazer de uma educação mais humana e libertária em
prol desses direitos. A educação problematizadora, afirmativamente, perpassa pela conscientização e pela práxis as
quais possibilitarão ao indivíduo perceber-se como ser da ação e da reflexão.
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Abstract
This paper aims to discuss, from Freire&39;s work, understanding, defense and exercise of human rights against the
current civilization model. From a critical descriptive study has as intention to list categories that demonstrate, at the
author idea, do a more humane and libertarian education to promote human rights. The problematizing education,
affirmative, permeates through the consciousness and the practice which will enable the individual to perceive
themselves as subjects of action and reflection.
 
Keywords: Problematizing education. Human rights. Action-reflection.

Considerações iniciais
 
Tomando como ponto de partida a obra freiriana Pedagogia do Oprimido é possível destacar que Paulo Freire aponta a
humanização como vocação dos seres humanos, a qual está afirmada pelo “[...] anseio de liberdade, de justiça, de luta
dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada” (FREIRE, 2004, p. 30).
Dessa maneira, Freire não é ingênuo quando adverte que essa vocação, não raro, é negada, remetendo a uma
distorção histórica. Em resposta a essas condições propõe a luta pela humanização, pela afirmação do ser humano com
direitos como pessoa, como ser para si.
O alerta de Freire está sistematizado quanto à relação entre a leitura de mundo e o processo de engajamento dos seres
na constituição da organização e luta em defesa desses direitos humanos. A leitura de mundo, consequentemente, está
associada ao processo de conscientização, bem como, a luta associada à práxis[i].
A compreensão da situação a partir de uma leitura de mundo crítica é o caminho para a recuperação da humanidade
quando imbricada com uma práxis de engajamento para a transformação. “E se vão fazendo, cada vez mais, mãos
humanas, que trabalhem e transformem o mundo” (FREIRE, 2004, p. 31).
O autor afirma que o processo de (re) conhecimento da necessidade de luta torna-se prejudicado pela própria condição
daquele que é oprimido. O ser humano oprimido é aquele que hospeda o opressor, vivendo uma dualidade onde “[...] o
ser é parecer e parecer é parecer com o opressor” (FREIRE, 2004, p. 32).
A partir dessa compreensão, a intencionalidade do texto é apresentar evidências e reflexões, buscando fragmentos que
possam (re) descobrir, a partir da educação problematizadora, formas de contribuir para a defesa e exercício dos
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direitos humanos, não raro, negado.
 
Problematização
 
Percebe-se que a estrutura de pensamento do oprimido está condicionada pela contradição, quando o seu ideal é ser
humano, mas na contradição em que está imersa sua existência o seu ideal acaba por ser o opressor. O ser oprimido
não pretende a libertação, mas a identificação com o opressor, onde essa aderência acaba por não permitir a
consciência de si.
Freire aborda que a superação da contradição traz ao mundo não mais um oprimido, não mais aquele que deseja estar
a serviço da opressão, mas um ser humano em processo de libertação e, ainda, nesse processo é fundamental a
atuação sobre realidade concreta.

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens, também
não se transforma ao acaso. Se os homens são os produtores dessa realidade e se esta, na inversão da
“práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa
dos homens (FREIRE, 2004, p. 37).

O autor afirma sobre a importância da unidade dialética entre subjetividade e objetividade, quando estabelece ênfase ao
conhecimento e a atuação, ou seja, um pensar e atuar em uma realidade com o sentido de transformá-la.
Faz-se importante notar a negação ao reducionismo, ou seja, o ser humano está inserido como sujeito dos fatos e não
se torna possível, de forma alguma, reduzi-lo a simples objeto.
Resgatando a ideia de conscientização como compreensão de si e do mundo com ação de transformação percebe-se
que essa fundamentação tem por objetivo atingir a sociedade onde esse ser humano está inserido culturalmente.
A partir das afirmações descritas, Freire (2004) aponta para dois momentos distintos: o primeiro como aquele em que o
oprimido passa a desvelar o mundo da opressão o qual está inserido, comprometendo-se com a práxis da
transformação e o segundo onde vencida a realidade opressora, há a constituição da pedagogia dos seres humanos em
permanente processo de libertação. 
Compreende-se a importância do papel da educação nesse contexto. Freire a via, inicialmente, como parte de um
projeto de transformação radical da sociedade. O processo educativo promovido pela liderança revolucionária está para
além de um simples convencimento, mas permite ao oprimido refletir sobre sua inserção crítica na situação concreta.
Quando Freire aborda como a liderança revolucionária chegou a esse saber, argumenta: “Foi a sua inserção lúcida na
realidade, na situação histórica, que a levou à crítica desta mesma situação e ao ímpeto de transformá-la” (FREIRE,
2004, p. 54).
Aqui se estaria diante de um questionamento: para quem ainda aposta e aponta para a luta, permanente, pelos direitos
humanos, pela imperativa transformação da sociedade, qual poder tem, então, a relação educativa? Freire afirma que a
educação sozinha nada pode, mas, de mesma forma, sem ela não é possível pensar mudanças na e da sociedade.
Freire (2002) aborda na Pedagogia da Esperança que educadores e educadoras progressistas devem estar atentos a
relação educativa, pois não só os conteúdos, mas as formas de abordá-los estão em relação direta com os níveis de
lutas libertárias.
“A própria diretividade da prática educativa que implica ir ela sempre além de si mesma, de perseguir objetivos e metas,
sonhos, projetos, coloca ao educador esse direito e esse dever” (FREIRE, 2002, p. 131).
Como resposta a esse enfrentamento, a proposta freiriana aponta para a educação problematizadora, a qual responde a
essência do ser, da consciência, de sua intencionalidade, quando essa consciência além de intencionar o objeto
volta-se para si mesma. 
Acredita-se que essa relação educativa demonstre um movimento de transformação, pois permite espaço ao diálogo o
qual possui como foco a reflexão sobre a realidade que não é entendida como abstrata e estática, mas sim como uma
realidade concreta e processual da qual o indivíduo faz parte.
 
Educação e transformação
           
A obra Pedagogia da Autonomia revela que educar é construir, libertando o ser humano das cadeias do determinismo
neoliberal e, ainda, reconhecer que a história é um tempo de possibilidades. Possibilidades essas imbricadas a luta, a
qual exige conscientização e práxis.
 A proposta freiriana é um ensinar a pensar certo como quem fala com a força do testemunho, como ato comunicante,
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co-participativo. Nesse contexto o educador é capaz de perceber-se também como aprendiz, estando aberto ao
aprendizado e a realidade de seus educandos.

É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos nem forrar é ação pelo qual um
sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso ou acomodado. Não há docência sem
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e que aprende ensina ao aprender
(FREIRE, 1996, p. 23).

 Mantendo a linha condutora em direção a práxis social, a proposta freiriana, argumenta sobre a necessidade de
convicção de que a transformação social seja possível. Quando se estabelece essa afirmação compreende-se o ser
humano, diante da consciência crítica[ii], como ser inacabado, condicionado, e, por conseguinte, agente transformador
da realidade onde está inserido. O erro, muitas vezes, é quando se considera um ser ajustado a essa realidade, ou
ainda, determinado.
Condicionado por acreditar-se como indivíduo imerso em uma situação de opressão, mas possuidor da capacidade de
reflexão e tomada de consciência as quais lhe exigirão ação. A proposta freiriana não está alinhada a um ser
determinado, pois como tal esse não teria alternativas de transformação.
O desafio que se faz pertinente é aproximar os conceitos trabalhados ao espaço tempo da sala de aula, principalmente
no que tange a formação de uma consciência crítica. “O propósito da filosofia educacional (pedagogia) de Paulo Freire é
servir-se, então, da educação como um meio capaz de propiciar ao indivíduo a aquisição dessa consciência”
(OLIVEIRA, 1996, p. 46).
Quando se argumenta sobre reflexão e ação afirma-se como ponto balizador a necessidade de instaurar ações no
momento presente de vida. Ghiggi (2008) problematiza sobre a conquista da autonomia pela consciência do
inacabamento e pela defesa da autoridade demonstrando um tom fatalista na análise dos dados pesquisados.
Em relação aos envolvidos, no trabalho do autor, percebe-se: “As falas mostram que o projeto deve preparar as pessoas
para que exerçam a autonomia um dia, no futuro, assumindo assim por discurso, que as aulas não têm a tarefa de
produzir condições imediatas para que tal ocorra” (GHIGGI, 2008, p. 122, grifo do autor).
Percebe-se a advertência do autor para o perigo da dissociação entre reflexão e ação.  Caso, no tempo presente, se
perca essa associação o método, obrigatoriamente, se esvazia e retorna-se a tomada de consciência como proposta de
análise do mundo, ou até mesmo, arrisca-se a cair na armadilha da alienação e da domesticação.
A práxis representa um conjunto de proposições capazes de permitir a compreensão de um dado fenômeno, onde o
sujeito pela constituição de sua palavra age para transformar a realidade. Reafirma-se a importância da desacomodação
como elemento sempre presente na ação e transformação.

Somente os seres que podem refletir sobre sua própria limitação são capazes de libertar-se desde,
porém, que sua reflexão não se perca numa vaguidade descomprometida, mas se dê no exercício da
ação transformadora da realidade condicionante. Desta forma, consciência de e ação sobre a realidade
são inseparáveis constituintes do ato transformador pelo qual homens e mulheres se fazem seres de
relação (FREIRE, 1981, p. 53, grifo do autor).

Freire alerta sobre reflexão e ação como pressupostos inseparáveis para a transformação da realidade, mas é possível
argumentar sobre a fragilidade do processo de transformação no presente ou, até mesmo, no futuro.
Acredita-se oportuno, mesmo diante dos pressupostos já elencados, alicerçar a discussão sobre a relação educativa a
partir de, “[...] um testemunho rigoroso de decência e de pureza” (FREIRE, 1996, p. 33).
Para Freire na relação educativa os sujeitos são mediados por movimentos os quais fazem incidir sobre os objetos o
próprio refletir desses sujeitos. A partir desse pressuposto não se admite um sujeito isolado, que explore o
conhecimento mecanicamente, mas sim um sujeito inserido no contexto, onde o testemunho seja agente para a tomada
de consciência.
Em relação ao educador autor reafirma sua proposição: “Tão importante quanto o ensino dos conteúdos, é minha
coerência na classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço” (FREIRE, 1996, p. 103).
Percebe-se a responsabilidade do educador em relação a um testemunho coerente entre  reflexão e ação.
Responsabilidade que é colocada a prova na relação educativa e, por vezes, se entre choca com a realidade do
educando.
Acredita-se que não só o educador, mas, também, o educando aporte às relações educativas o seu testemunho de vida,
mas comunga-se com Severino (2011) quando afirma que os educandos trazem para as relações educativas valores
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morais impregnados pelo meio em que vivem.
O questionamento surge ao considerar que esses valores morais fogem aos preceitos da ética, quando: “[...]
confundem-se com interesses particulares, do próprio indivíduo ou de seu(s) grupo(s), não correspondendo aos
interesses comuns, levando por isso, muitas vezes, ao desrespeito pela dignidade humana” (SEVERINO, 2011, p.
146).  
Enfatiza-se a complexidade existente nas relações educativas. A situação exige a transformação, tanto de educadores
como educandos. Trata-se de uma transformação baseada na formação de uma consciência crítica comprometida com
reflexão e ação como elementos permanentes.    
 
Conscientização e realidade
 
Considerando Freire em seu primeiro momento, obras como Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do
Oprimido, o ser humano é sujeito, com atuação e intencionalidade, estando para além de ser um objeto do mundo ao
qual faz parte.
Acredita-se que essa intervenção intencional está vinculada a dimensão cultural bem como associada à capacidade de
transcender.  Para o autor, “[...] é o homem, e somente ele, capaz de transcender” (FREIRE, 2000, p. 48). A
transcendência representa a possibilidade de o sujeito refletir sobre si, na busca da compreensão pelo sentido de existir,
promovendo assim a possibilidade de pensar diferentes existenciais.
Compreende-se que o ser humano existe no mundo[iii] com sua presença criadora e poder de transformação. A
concepção de ser está imbricada com  a de mundo, pois ao adquirir consciência de suas atividades define suas relações
com o próprio mundo onde está inserido.
Partindo dessa proposição, torna-se verdadeiro que o movimento seja o conceito chave para esse estudo, no momento
em que não aceita o estático, aquilo que se repete, portanto, permeia a ideia de transformação constante.
A dúvida se faz presente ao movimento quanto ao nunca chegar, ou seja, o estar em vias de ser, a qual estabelece o
paradoxo da transformação ao infinito. Deslocando para o conceito freiriano de inacabamento seria possível admitir a
ideia de chegar a planos intermediários em um processo de conscientização permanente.
Para Freire (1979) a reflexão crítica deve ser compreendida em uma nova realidade, ou seja, considerar o novo como
algo acabado e finito seria o mesmo que concordar que a realidade antiga seria intocável.  “A conscientização, como
atitude crítica dos homens na história, não terminará jamais” (FREIRE, 1979, p. 16). 
A proposta do autor estabelece a necessidade da transformação no intuito de manter o questionamento e a dúvida
mesmo nos novos espaços, almejados e alcançados.
Percebe-se a forte relação da filosofia da consciência freiriana ao cotidiano, como meio de inter relação com o mundo,
quando aponta para uma filosofia encarnada comprometida com a realidade. 
 
Análise e reflexão
 
O objetivo de Freire é a aquisição, por parte do ser humano, de uma compreensão de si próprio e do mundo no sentido
de promover movimentos que sejam capazes de transformá-lo em um novo ser, constituindo transformações na ordem
social onde está inserido.
Problematiza-se sobre o aspecto fenomenológico - dialético da educação problematizadora, onde quanto maior o
exercício da conscientização, mais se compreende e desvela a realidade, penetrando na essência fenomênica do
objeto, frente ao qual o indivíduo se encontra para analisá-lo.
No intuito de promover esse tipo de educação faz-se necessário garantir uma relação dialógica entre os seres
envolvidos. Compreende-se que nas relações educativas, apoiadas em trocas dialógicas, educador e educandos
constroem suas atividades, alicerçadas no movimento contínuo de tomada de consciência.
Freire é contrário a negligência quanto ao respeito às diferenças e a liberdade. Pelo diálogo, os diversos fragmentos
podem ser postos em discussão com outros, gerando novas argumentações e sínteses. Sínteses que associadas ao
inacabamento do ser se fazem sempre provisórias.
Enfatiza-se o acolhimento como exercício da comunicabilidade e da reciprocidade entre os sujeitos. A proposta freiriana
está embasada na essência humana que se constitui a partir da existência desse sujeito.
Essência que se (re) cria, articulando-se ao processo de conscientização, por um ser transformador, autor de sua
própria história, criador de beleza, dinâmico e, acima de tudo, em conquista permanente da autonomia.
Freire afirma que a consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado, necessariamente, inscrevem o ser
consciente de sua inconclusão em um permanente movimento de busca, quando estar no mundo é estar com o mundo
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e com os outros. “É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente.
Mulheres e homens se tornam educáveis na medida em que se reconheceram inacabados” (FREIRE, 1996, p. 58).
O autor argumenta, ainda, que o inacabamento de que os seres humanos se tornam conscientes faz a todos seres
éticos. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que se concede ou não
aos outros.
 
Considerações Finais
 
Não se pretende nesse trabalho propor conclusões, mas refletir e elaborar aproximações por meio da proposta freiriana
quanto à construção de uma educação a favor dos direitos humanos. 
Ao que se pode perceber diante das discussões elaboradas está à importância estabelecida as relações educativas
quando essas permitem ao sujeito que esse desvele a história como possibilidade em vias de construção, ao contrário
de assumir a fatalidade como condição determinante.
A recusa de aceitar uma educação conteudista promove a construção de relações educativas libertárias, quando a
conscientização e a práxis estão imbricadas, onde sujeitos inacabados buscam a permanente construção da autonomia.
É nessa realidade histórica que a educação problematizadora promoverá esse engajamento do sujeito como aquele
autor de sua própria história, mediatizado pelo mundo.
Retomando ao início do texto compreende-se que a educação problematizadora freiriana está alinhada a vocação dos
seres pela humanização, pois se torna ferramenta articuladora em prol dos direitos humanos, quando propõe a luta pela:
liberdade, justiça e igualdade.  
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[I] A práxis, categoria de base marxiana, estabelece uma ação transformadora consciente e crítica da realidade,
superando a dicotomia teoria e prática. Essa ação desencadeia a construção de um novo modelo conceitual onde o
sujeito passa a atuar e interferir sobre o contexto no qual está inserido. “É na práxis que o ser humano tem de provar a
verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensar” (MARX; ENGELS, 2010, p. 27).
[II] Oliveira (1996), a partir da obra de Freire, caracteriza os estágios da consciência: consciência mágica – a percepção
da realidade social é limitada e distorcida, sendo a preocupação maior do homem a satisfação de necessidades
elementares básicas; consciência ingênua – “[...] nota-se uma certa capacidade de questionamento do meio histórico
cultural bem como a viabilidade de estabelecer relações dialógicas com o mundo e com os outros” (OLIVEIRA, 1996, p.
39); consciência fanatizada – as ações dialógicas ficam prejudicadas e reduzidas, pois representa uma consciência
sectária, impondo sempre a ideia do convencimento e, por fim, a consciência crítica – se caracteriza pela profundidade
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de interpretação da realidade onde tudo é visto como passível de transformações. “O homem se torna participante do
processo histórico e não mais apensas seu mero espectador” (OLIVEIRA, 1996, p. 44).
[III] Para Andreola (2010) “Freire relaciona a categoria mundo com: a natureza, cultura, história, existência, consciência,
trabalho, ação transformadora, palavra e práxis, conceitos através dos quais ele tenta explicar a relação dialética: leitura
do mundo – leitura da palavra, fundamento de toda a alfabetização e de toda a educação” (ANDREOLA, 2010, p. 283).
Segundo o autor para o animal o mundo representa apenas o suporte, mas para o homem o mundo significa o contexto
de sua existência onde transforma esse contexto por sua ação.
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