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Resumo: O presente artigo tem como finalidade de analisar a educação popular como uma pedagogia do oprimido 

a partir do pensamento freireano. A princípio fazemos uma consideração quanto ao pensamento de Paulo Freire, 

destacando a importância dentro do contexto educacional e a sua perspectiva de trazer em voga os saberes dos 

excluídos, assim, o outro da relação na formação humana é o oprimido. Por outro lado, consideramos que a 

educação popular pode ser encarada como uma pedagogia do oprimido mediante as estruturas políticas, 

econômicas e culturais. Expomos que a metodologia freiriana enquanto um processo de aprendizagem tendo por 

base o oprimido. Portanto, a educação popular na sua prática possibilita a autonomia do sujeito e a transformação 

de sua realidade. 
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1- INTRODUÇÃO  

O estudo do pensamento de Paulo Freire, nos remete a um vasto leque de questões, 

dentre as quais algumas nos parece fundamentais na tessitura deste artigo. Uma delas é a noção 

de “relação” que considera o caráter teórico-metodológico da dialética como analise e como 

perspectiva de leitura da realidade. Para a construção do conhecimento desde a perspectiva do 

oprimido é preciso indagar: quem é o outro da minha relação? Ou, em termos de uma 

fenomenologia da ação, qual o sentido do outro na minha formação humana? 

No livro Pedagogia do oprimido, escrito ainda no início do exílio, quando Freire estava 

no Chile, propõe uma revisão da relação entre educadores e educandos. O diálogo deve ser a 

base primeira para a constituição do processo de ensino e aprendizagem. Segundo Freire, “o 

diálogo é uma exigência existencial (FREIRE, 1988, p. 79). Com base nesse pressuposto, ele 

reconhece que a educação dialógica é a chave para levar uma educação libertadora às massas, 

sem excluir a própria massa do processo educativo. Em sua reflexão, Freire questiona-se: 

“Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que 

a presença das massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar?” (FREIRE, 1988, 

p. 80). Reconhecendo as massas e os outros e respeitando a diferença dos outros é como o 

educador deve atuar. Freire defende que a finalidade desse trabalhoso processo é propiciar uma 

libertação e a emancipação das massas de oprimidos por meio da educação. 



Num contexto de exclusão, Paulo Freire, propõe pensar uma formação ou educação 

pautada numa Conscientização (2006), Pedagogia da libertação (2006) e Pedagogia da 

autonomia (1997), objetivando a humanização do outro, como o próprio autor aponta, a 

pedagogia é interpretada como um problema social mediante processo de opressão de alguns 

sobre a maioria. Em Paulo Freire, incidem na construção de uma práxis educativa libertadora 

tecida no experimentar/refletir a vida, em toda a sua cotidianidade e sintetizam em sua noção 

de mundo, essa indissociabilidade. 

O modelo de educação proposto por Paulo Freire, como pedagogia para o conhecimento 

do mundo firma-se numa vertente filosófica como fundamento do agir no e para o mundo. 

“Estar no mundo implica necessariamente estar com o mundo e com os outros” (FREIRE, 1993, 

p. 20). Neste sentido, a palavra “mundo” pode ser entendida como relação dos homens entre si 

e com sociedade. A palavra “mundo” pode ser entendida como construção dialética entre o 

homem e o mundo. “ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós nos 

fazemos” (FREIRE, 1993, p. 79). 

Daí decorre o sentido de práxis educativa libertadora. Em educação como prática da 

liberdade, por exemplo, a realidade objetiva implica que o homem não apenas vive e está no 

mundo, mas o constrói por sua inserção nas malhas das relações que trava no mundo com o 

mundo (FREIRE, 1989, p. 39). 

O excluído é uma construção político-econômica, e a exclusão, uma prática de poder 

considerada coerente com os padrões de normalidade. Assim, o tema da pesquisa ora 

apresentada, nos remetem a algumas categorias conceituais básicas: oprimido, práxis, educação 

popular e pedagogia. Esses conceitos serão discutidos tendo como principais referências 

teóricas, os estudos de Freire (1996; 2000;1992; 1983 e 1997), Marx (2007 e 1974), Enrique 

Dussel (2002 e 1993), Castor Ruiz (2004) e Alder Júlio calado 2020. 

As obras freirianas, a exemplo da pedagogia do oprimido chama a atenção à construção 

da noção de “seres para si” (FREIRE, 1988, p. 41), condição constitutiva da noção de 

autonomia, como elemento axiológico e indispensável à condição humana. Agrega-se a esse 

conceito, a noção de trabalho e sociedade, de influência marxista, constituindo, no pensamento 

de Freire, polos dialéticos que se manifestam sempre de forma relacional. 

Na Ideologia Alemã, (Marx; Engels, 2007) a relação homem/natureza resultará na ideia 

de práxis. Ela resulta em sua fusão com a realidade social e transformação numa força política 

ativa e capaz de revolucionar o mundo real. 

Para Castor Ruiz, toda exclusão se legitima a partir do processo de negação da alteridade 

do outro. (RUIZ, 2004, p. 261). Assim, a negação do outro realiza-se através da sua 



subjetivação, sendo necessário reduzir o outro a categoria de objeto para que possa ser 

legitimado seu sofrimento. O excluído subjetivado perde suas características humanas que o 

torna oprimido na sociedade. Daí que Freire adota como práticas educativas ou como saberes, 

a inclusão do excluído. Ocorre aqui uma mudança de paradigma: O núcleo da Educação é o 

outro oprimido. Para a filosofia da libertação a vítima é núcleo norteador do pensamento. 

Excluído e vítima são duas faces da mesma moeda. Ao pensar a filosofia desde a América 

Latina, lugar de existência, de conhecimento, de produção filosófica, de exploração, opressão 

e libertação (Dussel, 1995, p. 19), Política de Libertação (2014) e La pedagógica latino-

americana-americana (1993), adota o conceito de vítima como negação da vida desde o 

ocidente. Assim, educação e filosofia apresentam os elementos conceituais que são referências 

fundamentais na construção do que seja educação popular.  

 

2- EDUCAÇÃO POPULAR COMO PEDAGOGIA DO OPRIMIDO 

 

O conceito de popular precisa ser bem definido dentro do campo de pesquisa: “Em 

primeiro lugar, é importante asseverar que não podemos falar de uma atitude popular sem 

pensar a imersão na realidade social como ponto de partida da pesquisa, da formação e da ação 

social” (CALADO, 2020, p. 34). Assim a educação popular se dá nos seguintes termos: 

 

Algo é popular se tem origem nas postulações dos setores sociais majoritários da 

sociedade ou de setores comprometidos com suas lutas, exigindo-se que as medidas a 

serem tomadas beneficiem essas maiorias. [...] Ser popular é ter clareza de que há um 

papel político nessa definição. Essa dimensão política deve estar voltada à defesa dos 

interesses dessas maiorias ou das classes majoritárias. [...] Ser popular, portanto, 

significa estar relacionando as lutas políticas com a construção da hegemonia da 

classe trabalhadora (maiorias), mantendo o seu constituinte permanente, que é a 

contestação. É estar se externando através da resistência às políticas de opressão e 

adicionadas com políticas de afirmação social. Uma ação é popular quando é capaz 

de contribuir para a construção de direção. Educação Popular política dos setores 

sociais que estão à margem do fazer político. (CALADO, 2020, p. 25). 

 

Nesta direção à concepção materialista histórica de Marx, busca a transformação do 

mundo em vista da dignidade da vida, fragmentada pelo modelo liberal de educação. Paulo 

Freire pensa a educação popular, considerando o materialismo histórico de Marx e desenvolve 

as categorias de mundo, sociedade e homem, como relação indissociável. 

Assim, o homem como ser do trabalho e da transformação do mundo por sua ação e por 

sua reflexão devidamente articuladas na e pelas práxis, torna-se sujeito de construção de um 

saber calcado e/ou em busca da emancipação e da autonomia. 



O presente artigo, visa analisar em que medida a compreensão da educação popular se 

constitui enquanto uma pedagogia do oprimido em Paulo Freire, desde as estruturas políticas, 

econômicas e culturais. Trate-se de uma questão emergente durante a realização da pesquisa do 

mestrado que versou sobre o Conceito de vítima em Enrique Dussel e teve como referência as 

pesquisas no livro Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão, de 2002. 

Enrique Dussel propõe uma ética que tenha como referência críticas as formas de negação da 

vida humana. (DUSSEL, 2002, p. 313). 

O ponto de partida decisivo para toda crítica é a relação que se produz entre negação da 

corporalidade (Leiblichkeit), expressa no sofrimento das vítimas, dos dominados como: o 

operário, o índio, o escravo africano ou o explorado asiático do mundo colonial. Essa 

perspectiva crítica mostra que o Ser é, o não-Ser não é. O Ser em muitos casos é a razão 

europeia, o não-Ser os outros humanos, a América Latina e toda a periferia. As pretensões de 

verdade através da linguagem ocidental, da qual somos tributários, constituem modos de 

autoritarismos e determinações. Suas certezas universais são formas de dominação que ocultam 

interesses políticos e econômicos de modo a instrumentalizar o pensamento para fins prévios 

de dominação político-econômica. 

 

Na história do Brasil, verificam-se projetos diferentes de sociedades como, por 

exemplo, o ideal de sociedade alternativa presente nas reduções indígenas do século 

XVI acusados por isso mesmo pelo poder colonial de se constituírem como poder 

paralelo ao Estado. Havia ainda um outro projeto de sociedade nos quilombos, como 

os Quilombos dos Palmares, fundado num ideal comunitário de partilha de terra, do 

trabalho e dos frutos dos trabalhos entre todos. Nos perguntamos então porque 

somente um modelo de sociedade prevaleceu, justamente o modelo europeu colonial? 

(CARRARA, 2010, p. 154). 

 

Questionar uma linguagem colonial, que perdura até então, nos posiciona criticamente, 

ante uma linguagem que determina nosso modo de pensar e agir para pensar um outro modo da 

linguagem desde as formas-de-vida. vidas negras, vidas das mulheres, vidas dos nativos são 

importantes. Assim, na sociedade contemporânea, cuja política neoliberal associada à 

globalização tende a impor um modelo único de sociedade, a pergunta em torno da unicidade 

do modelo colonial, está implicada no modelo de educação implementada desde o ocidente. 

Desse modelo, decorre o conceito de vítima como negação da vida em Dussel.  

Ao tomar a América Latina como contexto para pensar uma educação libertadora, Paulo 

Freire enfatiza o caráter sócio histórico deste espaço, do qual parte a crítica ao modelo 

eurocêntrico. A crítica de Freire visa construir as possibilidades de um pensamento a partir da 

alteridade. Isso quer dizer que a racionalidade proposta se pauta na valorização da pluralidade, 



da diversidade e da diferença que constituem formas de o humano habitar o mundo. Freire 

propõe uma revisão no campo da educação, tendo como referência os povos latino-americanos 

e sua situação de oprimidos pelo sistema capitalista. Trata-se de um modelo de educação da 

América Latina para o mundo e para a América Latina, de modo que permita a partir da noção 

de oprimido a construção de uma narrativa moral sobre aquilo que o ocidente considera bom e 

justo. Trata-se de superar e romper com essa narrativa hegemônica, dentro da compreensão de 

“vida” humana proposta por Freire. 

Se a educação para liberdade é pensada desde a América Latina, a vida humana, e em 

especial, a vida dos oprimidos, não pode mais ser pensada a partir de meros princípios dedutivos 

da racionalidade, ou na sua formalidade jurídica. Não é mais a razão como auto referência, 

como propunham os positivistas e os racionalistas, mas a vida tem como referência primeira a 

condição de uma vida oprimida, justamente por terem estas comprometidas suas vidas, sob 

risco de agressão ou aviltamento. Quer dizer que a condição histórica do outro injustiçado é 

prévia a qualquer conceitualização, de modo que a vida concreta do outro, o outro injustiçado 

se impõe a qualquer decisão racional do sujeito, do coletivo ou individual. O injustiçado é 

pressuposto ontológico da vida e a prática ética em vista do oprimido, é o pré-requisito do justo. 

É diante da relevância ético-política, alvo investigativo deste trabalho que nos propomos 

desenvolver a temática: Educação popular como pedagogia do oprimido. Deste modo, 

retomamos nossa questão: em que medida a compreensão da educação popular se constitui 

enquanto uma pedagogia do oprimido em Paulo Freire, desde as estruturas políticas, 

econômicas e culturais, hegemonicamente tratados sob uma ótica liberal, no campo ético-

político? 

A hipótese que apresentamos é que a justiça, enquanto um componente ético 

inarredavelmente vinculado ao oprimido, inserida em sua concretude histórica, só é possível, 

articulada a uma educação popular. Contrariamente, a noção moderna e liberal de educação se 

apresenta insuficiente para fazer justiça aos oprimidos, desde uma injustiça estrutural e que, a 

partir da educação popular, na perspectiva assumida por Paulo Freire é possível ressignificar o 

conceito de educação tendo como referência o oprimido. 

A educação popular é o conhecimento que é produzido de forma coletiva, no sentido 

humanístico. Por esse viés entendo que ela vem afirmar uma nova concepção de educação 

desmembrada da ideia de educação institucional, voltada para atender o modelo do sistema 

econômico e social, achatado pela classe dominante atual. 

A educação permite que a produção do conhecimento seja formulada e reformulada por 

meio do encantamento que se funde em saberes nunca antes vista. Ela busca o desconhecido e 



existente e o torna visível e atraente. Trata-se, pois, da forma de conceber os principais aspectos 

que compõe o fenômeno educativo: o contexto, o objetivo, os conteúdos, a metodologia e os 

sujeitos. Em relação ao contexto, a educação popular visa a transformação das estruturas e das 

relações da dominação. Em relação ao conteúdo, se remete ao compromisso teórico e prático 

com projeto sócio-político e libertador. Daí decorre a pedagogia do oprimido avançando para a 

uma pedagogia do homem e da mulher latino americano. A metodologia, nestes termos, consiste 

em um modelo de educação que parte da realidade, ou seja, das necessidades e desejos dos 

envolvidos e que se dá vinculada a processos organizativos: movimentos sociais, movimento 

negro, movimento feminista e da classe popular trabalhadora em geral. Quanto ao sujeito de 

transformação, são aqueles que pautam suas demandas desde as bandeiras de lutas dos 

movimentos sociais populares. 

Paulo Freire, tem uma trajetória marcada com seu pensar revolucionário no campo da 

educação popular quanto da filosofia. A articulação entre filosofia e educação, tem o objetivo 

de construir uma pedagogia que leve em conta o oprimido e suas condições de libertação da 

opressão vivida, para construir seu caminho protagonizando todas as dimensões sócio 

históricas, culturais, ambientais, político, territoriais, para chegar a um modelo de sociedade 

referendada no oprimido como sujeito de direito. Trata-se de pensar o fazer pedagógico 

pautados em contexto escolar ou não-escolar, nos movimentos sociais populares, nas práticas 

sociais comunitárias, nas políticas públicas, nas relações sociais. Assim, a “educação popular 

constitui uma concepção que carrega consigo um profundo significado de cunho 

epistemológico, político, social e ético” (CALADO, 2020, p. 23). É evidente que o pensamento 

pedagógico de Paulo Freire resulta do seu encontro com outros autores, outras concepções e a 

emergência do que ele denomina práxis libertadora. 

Paulo Freire pensa a educação popular como emancipadora do oprimido frente ao 

opressor e por esse método se manifesta um diálogo para a práxis da libertação, de modo a 

estabelecer precisamente as condições necessárias a partir da razão ético – critica como 

condição de um processo educativo integral” (DUSSEL, 2002, p. 435). A amizade de Dussel 

com Paulo Freire implica na associação indissolúvel entre filosofia da libertação e uma 

educação popular libertadora desde a América Latina. 

O processo de libertação integral provoca emergir a ação do oprimido mediante 

opressão. Em Paulo Freire, o humano é referendado no oprimido. Pensar a educação de modo 

geral desde categoria de oprimido, expõe as relações entre opressores e oprimidos. 

Freire, desenvolve um pensamento sobre o campo do ensino aprendizagem a partir do 

contexto latino-americano e neste lastro de processos colonizadores, de uma realidade histórica 



de exploração e expropriação, desenvolve um conhecimento que reconhece como protagonistas 

“os oprimidos”. Numa realidade de clara dominação política e cultural, por pedagogia do 

oprimido, podemos interpretar o ato de aprender, como um fenômeno que nos faz entender 

quem somos desde a América Latina. Quem somos e onde estamos, portanto, está referendada 

na condição de oprimido. 

A relação sociedade-educação é um elemento fundante na construção da prática 

libertaria e libertadora. Dessa relação decorre a reflexão sobre o lugar sociológico e o ser em 

formação, ambos constituintes de toda e qualquer ação pedagógica. Nas favelas do Brasil e em 

especial no Nordeste, a vida humana é pura vida nua, a vida que vive à exceção como norma e 

sobrevive normalizada na negação dos direitos históricos. Vale ressaltar, contudo, que ao longo 

da história da educação, por vezes essa relação foi negada e/ou invisibilizada. 

Paulo Freire presenta como contributo central da sua obra, a incidência dessa relação 

como elemento epistemológico no processo educativo e salienta particularmente o sentido e 

necessidade de uma educação libertadora ou educação como prática da liberdade. 

(FREIRE,1967; 2011). Essa relação indissociável no pensamento de Paulo Freire nos remete 

ainda ao “sentido de mundo”. Entendemos que para Freire o conceito de mundo é a totalidade 

do “lugar” do qual se fala. 

Ao revisitarmos distintas abordagens sobre o tema do oprimido, fomos sentindo a 

necessidade de buscar elementos de resposta ou aprofundar certas abordagens desta discussão. 

Sentíamos invadidos por questionamentos tais como: por que nos parecem tão lacunosas as 

abordagens éticas preponderantes acerca da concepção de educação, quando aplicada às 

relações colonialistas/capitalistas entre os conquistadores europeus e os povos originários da 

América Latina, ou entre aqueles e os povos africanos escravizados em terras americanas? Até 

que ponto as abordagens clássicas sobre a justiça respondem, à altura, ao desafio de se entender 

a contento as raízes mais fundas da trágica experiência sócio histórica, de que foram vítimas 

esses povos? Terá mesmo aí ocorrido um “encontro de culturas” ou, antes, um processo de 

secular dominação de um povo (europeus) contra outros, acarretando uma série de injustiças – 

econômica, política, cultural, não raro, escamoteadas por um discurso assistencialista, 

paternalista, patrimonialista, de velada ou explícita exploração, acobertada por um sistema de 

leis e mecanismos formais de aparente respeito, e de garantias estritamente formais, 

francamente negadas pela implacável crueza das relações do cotidiano entre conquistadores e 

povos originários, entre a casa grande e a senzala? 

Consideramos importante constituir um debate que articule uma lógica que se oponha à 

democracia neoliberal burguesa capitalista segundo a qual todos são iguais, desconsiderando e 



por vezes negando as diferenças e desigualdades de condições sob as quais os “iguais” 

camuflam os “desiguais” constituídos no campo social, econômico e político. 

A partir destas constatações apresentamos basicamente quatro motivos que justificam a 

escolha deste tema para contribuir com o processo ensino aprendizagem: O primeiro motivo 

que justifica esta escolha é o número limitado de produção acadêmica sobre esta temática no 

campo da educação e escritos desarticulados das tensões geradas entre a percepção opressora e 

oprimido, pois entendemos que a ação pedagógica se efetua no horizonte dialógico, 

intersubjetivo e comunitário mediante a transformação real das estruturas que oprimem, a 

exemplo da atual conjuntura político-econômica no Brasil. 

O segundo motivo é a relevância social e política deste debate no processo ensino-

aprendizagem. A discussão da noção de mundo como totalidade no campo da educação não só 

propõe um novo olhar sobre o campo da legitimidade da diferença como também alarga o 

próprio entendimento da noção de dignidade humana desde o oprimido. A partir desse 

entendimento, consideramos de relevância ímpar a temática pela oportunidade de tornar o 

pensamento de Paulo Freire sempre atual no debate acadêmico educacional aqui proposto por 

seu caráter filosófico libertário, político e popular. Entendemos ainda que a realização deste 

estudo no Programa de Pós-Graduação em Educação é relevante, sobretudo por constituir-se 

numa contribuição original de aprofundamento epistemológico, no campo da educação popular 

sobre a noção de oprimido. O resultado deste estudo contribuirá na fundamentação filosófica 

de pedagogia como educação libertadora, afiliada ao campo da educação popular. 

O estudo e conhecimento resultante desta pesquisa não apenas servirão de referencial 

teórico para novos estudos, mas, sobretudo, para fundamentar novas posturas e práticas 

educativas. E aqui está uma contribuição também no campo político: embasar teoricamente 

processos de resistências, lutas e movimentos sociais que atuam pela qualidade social e política 

da Educação. 

 

3-METODOLOGIA ENQUANTO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

O presente artigo tem como objetivo geral pesquisar a Educação Popular como 

pedagogia do oprimido nos escritos de Paulo Freire. Trata-se de  Refletir o “sentido” de mundo 

na obra de Freire, de modo a salientar como este “sentido” fundamenta a construção do saber 

pela ação educativa libertaria e libertadora; Destacar, na obra de Paulo Freire, a relação entre 

filosofia e educação no paradigma da educação libertadora desde o oprimido; Refletir sobre a 

contribuição dos conceitos de educação como relação ao o outro. Pesquisar a categoria de 

educação popular como pedagogia libertadora. 



Para Paulo Freire, a educação é vista como uma narrativa antropológica e pedagógica, 

libertária e libertadora. De modo que a partir da narrativa ética antropológica, Freire propõe a 

categoria de “oprimido” como teoria geral no campo da pedagogia. Neste sentido, o pensamento 

de Freire, está baseado no neotomismo, no humanismo, no personalismo, no existencialismo, 

neomarxismo. Assim, a matriz teórica e analítica é o materialismo histórico dialético e a 

pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativo. Trata-se da leitura crítica das obras principais 

de Paulo Freire e comentaristas mais importantes, em vista da contemporaneidade.  

Assim, o procedimento metodológico atualiza o pensamento de Freire, por exemplo: 

quando e em que condições econômicas e políticas aparecem o conceito de oprimido? Quais 

são os elementos históricos que devem ser pesquisados no processo de opressão? Como e em 

que condições, podemos fazer justiça aos oprimidos, desde as estruturas políticas, econômicas 

e culturais? 

Nesse sentido, os escritos de Paulo Freire nos provocam a refletir sobre as bases onde 

se coadunam pedagogia e oprimido. Isso exige o desenvolvimento dos fundamentos da 

categoria de mundo. Trata-se de uma síntese sobre a importância da noção de 

opressão/libertação no contexto da América Latina em vista de uma educação integral. 

 

4-CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOS ESCRITOS DE PAULO FREIRE 

 

De acordo com Paulo Freire, “se o meu compromisso é realmente com o homem 

concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 

prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor 

lutar por esta causa” (2007, p. 22). Os escritos de Paulo freire refletem seu compromisso com 

a pessoa concreta em vista da libertação integral. Cada livro, aborda desde várias perspectivas, 

a necessidade da humanização do humano. Assim, O pensamento em torno da pedagogia de 

Paulo Freire nasce na existência e na promoção da práxis humana, que dentro do campo 

histórico-cultural, é lutar contra a emersão da situação fatalista de opressão, configurando-se, 

assim, como “prática de liberdade” (FREIRE, 1987, p. 9). 

Quem é o oprimido? A questão clássica da filosofia política quanto da educação popular 

continua sendo refletir a relação paradoxal que existe entre prática ética e os modos de 

subjetivação. Essa foi a conclusão a que chegamos no decorrer da pesquisa nas obras de Paulo 

Freire. Trata-se, portanto, do conflito histórico de optar entre o exercício da liberdade ou a 

escravidão. Para refletir tal paradoxo a questão levantada em torno do oprimido se procedeu na 

noção de educação enquanto pensamento que reflete a vida (ética) e não pensar a educação 



enquanto educação desvinculada do contexto. Desse modo a pergunta em torno do oprimido é 

uma pergunta ética. O ato de perguntar coloca o perguntante na totalidade da questão levantada, 

pois o próprio perguntante é tanto universal quanto o ato de perguntar. No entanto, a 

universalidade do ato de perguntar parte de um espaço historicamente vitimado pelos processos 

colonizadores. A pergunta pelo oprimido é o grito que ecoa entre o universal e o particular. 

Freire se posiciona como aquele que escuta o grito dos negros, mulheres e indígenas. Como 

ninguém, Paulo Freire conseguiu traduzir os gritos em palavras, palavras as quais chamamos de 

pedagogia do oprimido.  

Estas perguntas se articulam em torno dos aspectos políticos e econômicos, no sentido 

de fazer aparecer a opressão à moda brasileira, ou seja, a opressão escondida sob os aspectos 

conceituais como igualdade, diferença e tolerância etc.  

Com isso entendemos que o oprimido nos escritos freirianos, enquanto sujeito histórico 

e social, não é apenas resultado de um processo determinado e acabado, mas agente de 

intervenção num processo dinâmico e, nesse processo, o oprimido se torna, no pensamento de 

Freire, marco da virtude e do diálogo intercultural entre valores, crenças, costumes, etnias e 

povos diferentes. Por exemplo, Canudos, os quilombos, as reduções indígenas, os movimentos 

sociais, constituem movimentos de intervenção no processo civilizatório latino-americano. 

 

 

5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 O desenvolvimento das forças produtivas, a linha do movimento histórico das forças 

produtivas, opera segundo um processo de antagonismo: os homens criam um mundo que se 

torna estranho a eles, são prisioneiros de grupos sociais cujos interesses são fundamentalmente 

opostos. Trata-se da dialética marxista, método adotado para conhecer a realidade a partir do 

antagonismo. Quer dizer, o local (tese) é antagônico ao global, (antítese) cuja unidade (síntese) 

se desenvolve na noção de práxis. Neste sentido as concepções de pessoa e de mundo se 

complicam e explicam dentro de uma dinâmica histórica, onde o universal (global) e o 

particular (local) demarca uma fronteira onde a possibilidade do conhecimento por área pode 

ser pensada sem, contudo, ser determinada por área, por disciplina ou interdisciplinar. Quando 

pensamos pessoa e sua vinculação ao mundo, nos referimos ao mundo da vida. assim, Paulo 

Freire, não fragmenta pessoa e pensamentos, porque a vida brota em primeiro lugar. Aquilo que 

Platão, chama de realidade sensível, Paulo Freire vai chamar de vida fática. Por vida fática, se 



entende a vida que brota e experimenta desde a tenra infância, as dores, os sofrimentos e as 

alegrias que a vida concreta proporciona a cada indivíduo em seus contextos afins.  

A primeira premissa de toda história humana é, naturalmente, a existência de indivíduos 

humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, portanto, a organização corpórea (köperliche) 

desses indivíduos e a relação por isso existente (gegebenes) com o resto da natureza. (Marx; 

Engels, 2009, p. 24). Fazendo uma análise histórica, Marx defende a ideia de que o homem se 

faz homem, retirando na natureza sua existência: comer, vestir e morar. Ao retirar da na 

natureza sua existência, a natureza deixa de ser algo exterior ao homem ou simples objeto para 

se tornar a extensão do seu corpo, pois é sua condição de existência. Deste modo a relação 

homem e natureza acontecem por contradição com a finalidade de viver. Trata-se da dialética 

marxista. Deste modo, a relação homem e natureza é, segundo a dialética, a totalidade da vida. 

Relação não é apenas um deslocamento temporal, mas é também mudança ou transformação. 

A noção de totalidade está na consciência ou não, de modo que a relação do homem com a 

natureza é sintetizada na noção de práxis. E esta por sua vez, é responsável pela mutação 

humana no decorrer histórico. O método adotado por Marx, para entender a relação humana 

com o conhecimento é a dialética, ou seja, pensar por contradição e a contradição do pensar. 

Ao estabelecer um método antagônico, para se chegar a determinado conhecimento, 

Marx entende que a realidade é complexa para ser exaurida pela e através de um único modelo 

metodológico e racionalista. A filosofia clássica identificou a realidade a partir da noção de 

essência. Do mito da caverna de Platão até a fenomenologia do espírito de Hegel, realidade e 

essência se identificavam e vice-versa. A pessoa, entendida como sinônimo de essência 

universal (global) homogeneíza as singularidades individuais. Trata-se de um sujeito diluído na 

generalidade de sua própria contingência.   O modelo substancialista de pessoa, na maioria das 

vezes serviu como instrumento de poder para normalizar culturas e sujeitos. Porém, ao negar 

qualquer esboço de universalidade no humano, em vez de resolver os problemas gerados pelas 

visões substancialistas, se produzem novos e graves problemas. Por exemplo, se negarmos 

qualquer natureza humana comum, como poderemos reconhecer o outro como um semelhante? 

Neste caso, se abre as possibilidades naturais de hierarquizar culturas, indivíduos ou coletivo. 

Por outro lado, o historicismo modela a pessoa humana, dentro do paradigma contextual, (local) 

reduzindo-o as meras características do contexto do qual ele é produzido. O ser humano se 

dissolve nas circunstancias que o produzem.  

A pessoa humana não existe como algo comum, ela subsiste como sujeito histórico 

singular, e não pode ser determinada por um humanismo abstrato. Ele só existe em abertura 

para ser, de tal forma que ao ser pessoa (josé) deixa de ser alguém universal para ser sujeito 



histórico particular, sem, contudo, ser reduzido ao local. Não existe a pessoa, nem o humano, 

nem humanismo. Só existe o sujeito histórico (local) que é humano, que é pessoa (global). Quer 

dizer a historicidade não nega a dimensão humana da pessoa, nem anula a remissão do sujeito 

a sua condição de pessoa humana.  
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