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NOTA DO EDITOR

Este livro está enraizado em minha memória de editor.
Remonta a meados da década de 1970, quando o profes-

sor Moacir Gadotti regressava de Genebra e noticiou a publi-
cação do livro Conscientização, do professor Paulo Freire.

Quis saber mais e como a obra de Paulo Freire sempre 
teve grande compatibilidade com os compromissos educa-
cionais da Cortez Editora, interessei-me muito em editar essa 
preciosidade no Brasil.

Tentei inúmeras vezes completar uma ligação interna-
cional e, quando consegui soube por sua esposa, Dona Elza, 
que o professor “estava trabalhando, dando aula”.

Aguardei o horário de almoço local e tornei a ligar con-
seguindo, então, contato direto com o grande intelectual.

Ao telefone eu me identifiquei e prontamente dialogamos 
sobre a “nordestinidade” que tínhamos em comum.

Compartilhei minha situação política e narrei minha 

condição de livreiro na PUC-SP ao mesmo tempo em que 
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expunha como estava se iniciando minha atuação como 

Editor.

Expus emocionado minha intenção de traduzir e publicar 

o livro no Brasil.

O projeto não se consolidou imediatamente. O tempo da 

história sempre tem suas singularidades.

Mas agora, 40 anos depois, tenho a feliz oportunidade de 

editar essa fiel tradução, retomada da versão original, prefa-

ciada pelo professor Moacir Gadotti e apresentada pelo pro-

fessor Mario Sergio Cortella, sem dúvida dois seguidores de 

Paulo Freire e legítimos representantes de sua tradição crítica 

e inovadora.

Esse projeto permaneceu em minha memória e neste 

momento torna-se realidade, luminosa realidade.

Como editor me alegro com a publicação de um texto 

que nunca envelheceu, que sempre se faz atual e fundamen-

talmente necessário.

Agradeço ao Lutgardes que mediou o processo de edição 

do livro, representando seus irmãos Joaquim, Maria de Fátima, 

Maria Madalena e Cristina.

José Xavier Cortez
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PREFÁCIO

Consciência e história

Moacir Gadotti
Presidente de honra do Instituto Paulo Freire

Professor aposentado da Universidade de São Paulo

Paulo Freire me convidou para escrever alguns prefácios 

de seus livros, entre eles, Educação e mudança (1979), 

Pedagogia: diálogo e conflito (1985) e Educação na cidade 

(1991). Sempre encarei isso como um grande desafio, diante 

da responsabilidade que é apresentar um livro não só de um 

amigo, mas de alguém que tem sido, para mim, a maior refe-

rência da minha formação.

Agora, o convite vem de José Xavier Cortez e de Lutgardes 

Costa Freire. Do meu querido “Lute”, posso dizer que é um 

grande lutador e tem nos inspirado na preservação física, 

virtual e espiritual do legado de seu pai, nos Arquivos Paulo 

Freire que ele coordena no Instituto Paulo Freire. Cortez tem 
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uma história de vida muito semelhante à minha. Fizemos uma 

longa trajetória juntos e, nessa caminhada comum, pudemos 

compartilhar a amizade de Paulo Freire. Nunca esqueço o 

lançamento do livro editado por ele, Paulo Freire: uma biobi-

bliografia, dia 25 de abril de 1996, no Teatro TUCA da PUC-SP. 

Na ocasião, visivelmente emocionado, Paulo Freire falou da 

“gostosura” daquela experiência, da “ternura desta festa”, 

discorreu sobre a trajetória da Pedagogia do oprimido, rein-

ventando-se com o tempo, falou sobre o neoliberalismo que 

“cismou acabar com o sonho e a utopia”. E deixou consignada 

uma declaração de amor e amizade para o nosso querido 

Cortez: “quero agradecer a Cortez por ter editado este livro. 

Eu disse recentemente no Recife e em Fortaleza que, se o país 

tiver sensibilidade, reconhecimento, amor e o sentimento do 

agradecimento corajoso e leal, Cortez vai virar nome de ins-

tituição no país todo. Tenho Cortez como editor e também 

como amigo”.

E o amigo de tantas jornadas lança agora este livro 

 seminal de Paulo Freire, nascido das primeiras práticas de 

seu trabalho no campo da educação de adultos. Não se tra-

ta de um livro de abstrações sobre a consciência, mas de 

reflexão crítica sobre sua própria práxis.

A primeira parte trata do contexto histórico no qual o 

conceito de conscientização — que não se confunde com 

tomada de consciência — surgiu primeiro no Brasil e, depois, 

em sua atuação no Chile.

As experiências brasileiras e chilenas ofereceram elemen-

tos para que Paulo Freire, assim que chegou em Genebra, na 
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Suíça, pudesse se debruçar à escrita dos textos aqui sistema-

tizados. A equipe do INODEP (Institut Oecuménique au 

Service du Développement des Peuples), de Paris, responsa-

bilizou-se pela publicação. Paulo Freire deixa claro que ele 

não inventou a palavra “conscientização” — pois foi criada 

por uma equipe do ISEB (Instituto Superior de Estudos Bra-

sileiros). Mas, como ele mesmo diz no início da segunda 

parte deste livro, percebeu imediatamente a “profundidade” 

e o “significado” desse conceito, incorporando-o à sua práxis. 

A partir daí, passou a ser uma categoria fundamental do seu 

pensamento político-pedagógico.

Paulo Freire deu a essa palavra um conteúdo político-

-pedagógico tão particular a ponto de nos permitir afirmar 

que ela “renasceu”, tornando-o “pai” desse novo vocábulo. 

Para Paulo Freire, conscientização é o desenvolvimento críti-

co da tomada de consciência, um ir além da fase espontânea 

da apreensão do real para chegar a uma fase crítica na qual a 

realidade se torna um objeto cognoscível. Já a tomada de 

consciência, ou “prise de conscience”, expressão muito utili-

zada por Jean Piaget, é uma etapa da conscientização, mas 

não é a conscientização. A conscientização é a tomada de 

consciência que se aprofunda, é o desenvolvimento crítico da 

tomada de consciência. A conscientização implica ação e a 

tomada de consciência, não.

É a consciência que determina a maneira pela qual o 

ser humano se relaciona com o mundo. Por outro lado, a 

consciência é socialmente determinada pelas estruturas que 

nos rodeiam e que podem ser transformadas. História é 
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possibilidade e não determinação, dizia Freire. Há uma re-

lação dialética entre consciência e história. Mudar a cons-

ciência e as estruturas sociais, políticas e econômicas, são 

processos interdependentes que supõem a intervenção de 

agentes transformadores.

Na sua reelaboração do conceito isebiano de conscien-

tização, Paulo Freire introduz a noção de “estágios” não me-

cânicos, mas dialéticos, da consciência, distinguindo cons-

ciência ingênua de consciência crítica. Para ele, a consciência 

ingênua é a consciência humana no grau mais elementar de 

seu desenvolvimento, quando ainda está imersa na natureza 

e percebe os fenômenos, mas não sabe colocar-se a distância 

deles para julgá-los. É a consciência no estado “natural”, ain-

da mágico. Este estado da consciência pode ser chamado de 

“natural”, na medida em que a passagem da consciência in-

gênua para a consciência crítica se dá por um processo de 

humanização, de desnaturalização.

Por outro lado, a consciência crítica é o conhecimento ou 

a percepção que consegue desocultar certas razões que ex-

plicam a maneira como os homens e as mulheres estão no 

mundo. Ela desvela a realidade, conduz os seres humanos à 

sua “vocação ontológica” e histórica de humanizar-se. Ela se 

fundamenta na criatividade e estimula a reflexão e a ação 

verdadeiras dos seres humanos sobre a realidade, promoven-

do a sua transformação criadora.

O tema da conscientização, em Paulo Freire, está asso-

ciado ao tema da liberdade e da libertação, categorias centrais 

de sua concepção antropológica, desde suas primeiras obras. 
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Sua concepção de educação fundamenta-se numa antropo-

logia. A finalidade da educação é a de libertar-se da realidade 

opressiva e da injustiça. A educação visa à libertação, à trans-

formação radical do sujeito, que é educado e que educa tam-

bém, tornando-se “ser mais” e da realidade, para melhorá-la, 

para torná-la mais humana, para permitir que os homens e 

as mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua própria 

história e não como objetos.

A libertação, como fim da educação, situa-se no horizon-

te de uma visão utópica da sociedade. A educação, a formação, 

devem permitir uma leitura crítica do mundo e de nosso “estar 

sendo no mundo”, dizia ele. O mundo que nos rodeia é um 

mundo inacabado, e isso implica a denúncia da realidade 

opressiva, da realidade injusta e, consequentemente, de crítica 

transformadora, portanto, de anúncio de outra realidade. O 

anúncio é necessário como um momento de uma nova reali-

dade a ser criada. Essa nova realidade do amanhã é a utopia do 

educador de hoje. Para Paulo Freire, a utopia é o realismo do 

educador. Não pode ser realista o educador que não é utópico.

A conscientização é o processo pedagógico que busca dar 

ao ser humano uma oportunidade de descobrir-se através da 

reflexão sobre a sua existência. Ela consiste em inserir critica-

mente os seres humanos na ação transformadora da realidade, 

implicando, de um lado, no desvelamento da realidade opres-

sora e, de outro, na ação sobre ela para modificá-la.

Educação não é só ciência. É arte e práxis, ação-reflexão, 

conscientização e projeto. Como projeto, a educação precisa 

reinstalar permanentemente a esperança de um mundo 
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melhor diante do nosso inacabamento e do inacabamento 

da sociedade. Nada mais atual do que esse pensamento de 

Paulo Freire numa época em que muitos educadores vivem 

alimentados mais pelo desencanto do que de esperança.

A afirmação da utopia como práxis docente e discente 

lembra o paradigma humanista, cristão e marxista. O que há 

de original em Freire, com relação ao marxismo ortodoxo, é 

que ele afirma a subjetividade como condição da revolução, 

da transformação social. Daí o papel da educação como cons-

cientização. Ele afirma o papel do sujeito na história e a his-

tória como possibilidade. Ele não entende a história como 

possibilidade que se realiza por meio de um movimento 

mecânico de luta de classes, pura e simplesmente, mas pela 

ação consciente de sujeitos históricos organizados.

Ele nos fala aqui também das diferentes “fases” de seu 

método político-pedagógico de alfabetização de adultos. 

Quero deter-me um pouco mais nesse tema, muito marcado 

pela experiência de Angicos (RN), agora que já se passaram 

mais de 50 anos daquele emblemático experimento. Toman-

do distância desse momento, podemos dizer que seu signifi-

cado foi muito além de suas pretensões iniciais. Angicos não 

é apenas um símbolo da luta contra o analfabetismo no Brasil. 

É um marco em favor da universalização da educação em 

todos os graus, superando a visão elitista.

Como tem sustentado um dos primeiros críticos de Paulo 

Freire, o educador argentino Carlos Alberto Torres, Angicos 

foi a fermentação de um processo de mudança pedagógica 

mais vasta e mais profunda, além de anunciar também a 
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possibilidade de mudanças políticas e sociais. Na turbulência 

social da época, em que a alfabetização de adultos aparecia 

como precondição para o desenvolvimento social, político e 

econômico, Angicos nos permitiu escutar a voz dos oprimidos 

clamando por justiça social, por solidariedade, por  democracia.

No século XXI, no contexto em que estamos inseridos, o 

projeto freiriano de Angicos continua atual, pois ele represen-

ta, sobretudo, um projeto de nação, um projeto de nação al-

fabetizada, numa concepção ampliada da alfabetização. 

Trata-se da retomada de uma filosofia e de uma política que 

concebe o Estado como um instrumento de transformação 

social, um instrumento de gestão do desenvolvimento, um 

instrumento de luta contra a opressão, um instrumento de 

libertação, e não, simplesmente, de regulação e de “governan-

ça” da ação social, como querem os neoliberais.

Numa época em que predominava — e ainda predomi-

na — uma educação burocrática, formal e impositiva, ele se 

contrapôs às concepções e práticas dominantes na educação, 

levando em conta as necessidades e problemas das comuni-

dades e as diferenças étnico-culturais, sociais, de gênero, e 

os diferentes contextos e identidades. Freire procurava em-

poderar as pessoas mais necessitadas para que elas mesmas 

pudessem tomar suas próprias decisões, autonomamente. 

Seu método pedagógico aumentava a participação ativa e 

consciente.

A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de 

educação que identifica a alfabetização com um processo de 

conscientização, criando condições para que o oprimido, ao 
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se apropriar da leitura e escrita, fosse também se apropriando 

de um processo para a sua libertação. Isso fez dele um dos 

primeiros brasileiros a serem exilados. A metodologia por ele 

desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em diferentes pro-

jetos de alfabetização conscientizadora e, por isso, foi acusa-

do de subverter a ordem instituída.

Com certeza, podemos dizer que o pensamento de 

Paulo Freire é um produto existencial e histórico. Ele forjou 

seu pensamento na luta, na “práxis” — entendida como 

“ação + reflexão” —, como ele a definia. Freire nos dizia que 

práxis nada tinha a ver com a conotação frequente de “prá-

tica” em sua acepção pragmatista ou utilitária. Para ele, 

práxis é ação transformadora.

A sociedade brasileira e latino-americana da década de 

sessenta do século passado pode ser considerada como o 

grande laboratório em que se forjou aquilo que ficou conhe-

cido como “Método Paulo Freire”. A situação de intensa mo-

bilização política desse período teve uma importância fun-

damental na consolidação do seu pensamento. O momento 

histórico que ele viveu, tanto no Brasil quanto no Chile, é 

fundamental no entendimento da sua obra. Essa experiência 

foi determinante para a formação do seu pensamento políti-

co-pedagógico. No Chile, ele encontrou um espaço político, 

social e educativo muito dinâmico, rico e desafiante, permi-

tindo-lhe reestudar seu método em outro contexto, avaliá-lo 

na prática e sistematizá-lo teoricamente.

Na constituição do seu método pedagógico, Paulo Freire 

fundamentava-se nas ciências da educação, principalmente 
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a psicologia e a sociologia. A sua teoria da codificação e da 

decodificação das palavras e temas geradores caminhou pas-

so a passo com o desenvolvimento da chamada pesquisa 

participante.

Entretanto, Paulo Freire não pode ser confundido apenas 

como um construtor de métodos. Ele tinha razão ao se insur-

gir contra uma certa mitificação do seu método. Ele tinha 

pavor de reducionismos, porque eles estiolam a complexida-

de da realidade. Nada de dogmas metodológicos. Ele tinha 

aprendido com a fenomenologia que devemos “ir às coisas”, 

à realidade, ler primeiro o mundo. Seu método deveria ser 

submetido ao crivo da práxis. Ele é sempre experimental.

É certo que, inicialmente, ficou mais conhecido por seu 

método de ensino e de pesquisa ancorados numa antropolo-

gia e numa teoria do conhecimento, imprescindível, até hoje, 

na formação do educador. Mas ele não ficou nisso. Seu labor 

intelectual foi muito além de uma metodologia. Paulo Freire 

é autor de uma imensa obra político-pedagógica e filosófica 

que atravessou as fronteiras geográficas e também as frontei-

ras das ciências e das artes, para além da América Latina.

Paulo Freire foi um dos grandes idealizadores do para-

digma da Educação Popular. São conhecidas as suas teses que 

contribuíram para com o avanço na teoria e nas práticas da 

Educação Popular, entre outras: teorizar a prática para trans-

formá-la; o reconhecimento da legitimidade do saber popular, 

da cultura do povo, suas crenças, numa época de extremado 

elitismo; a harmonização entre o formal e não formal. Para 

ele, a Educação Popular é um direito humano, direito de se 
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emancipar, combinando trabalho intelectual com trabalho 

manual, reflexão e ação, teoria e prática, enfim, a conscienti-

zação, transformação, a organização e o trabalho.

Essas inspiradoras contribuições de Paulo Freire à Edu-

cação Popular continuam muito atuais, constantemente 

reinventadas por novas práticas sociais e educativas. Miríades 

de experiências de Educação Popular e de adultos inspiram-

-se e continuam inspirando-se em suas ideias pedagógicas.

Uma curiosidade desta nova publicação que apresento é 

o gráfico que se encontra na página 70 do livro originalmente 

publicado pelo INODEP, em 1971, que trata da “teoria da ação 

revolucionária” e da “teoria da ação opressora” e que se en-

contra na página 15 do quarto capítulo dos manuscritos do 

livro Pedagogia do oprimido. Creio que é o único lugar onde 

esse gráfico foi publicado.

As primeiras edições da Pedagogia do oprimido não foram 

inteiramente fiéis aos manuscritos. Durante as primeiras edi-

ções (página 158 da edição brasileira), havia mais de meia 

página em branco. Não se sabe por que havia sido omitido esse 

quadro que resume a “intersubjetividade”: a relação horizontal 

— entre os sujeitos-atores (lideranças revolucionárias) e os 

atores-sujeitos (massas oprimidas) da teoria da ação revolu-

cionária — e a relação vertical entre atores e sujeitos, na teoria 

da ação opressora. Segundo Paulo Freire, enquanto a teoria da 

ação revolucionária leva à humanização, a teoria da ação opres-

sora leva à “manutenção objetiva da opressão”.

Esse quadro explicativo tem tudo a ver com a relação 

entre os intelectuais e as massas. Paulo Freire dava grande 
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importância à teoria para uma práxis transformadora. A edu-

cação bancária e o seu oposto, a educação problematizadora, 

fundam-se, respectivamente, na “teoria da ação antidialógica”, 

caracterizada pela conquista, pela divisão do povo, pela ma-

nipulação e pela invasão cultural, e na “teoria da ação dialó-

gica”, caracterizada pela colaboração, pela união, pela orga-

nização e pela síntese cultural. Fico feliz em ver esse gráfico 

de Paulo Freire publicado nesta edição de Conscientização, 

introduzindo o item “Ação cultural e Revolução cultural”.

Quando as pessoas aprendem a ler e a escrever sua rea-

lidade, atuando sobre ela para transformá-la, sua ação é uma 

ação cultural. Para Paulo Freire, todos os seres humanos, ao 

entrarem em contato com a natureza e refletirem sobre o 

sentido que tem sua ação, são criadores de cultura. Portanto, 

sua ação é uma ação cultural. A ação cultural é um ato de 

conhecimento e de transformação da realidade.

Paulo Freire chama de invasão cultural à penetração, em 

uma sociedade qualquer, de uma cultura estranha que a in-

vade e lhe impõe sua maneira de ser e de ver o mundo. A ação 

cultural se transforma num ato de resistência à invasão cul-

tural. Para ele, a revolução cultural é a continuação necessária 

da ação cultural dialógica a ser realizada no processo anterior 

à chegada ao poder que pode dar-se de forma violenta ou não. 

Paulo falou, em diversas ocasiões, de uma revolução demo-

crática, sem o uso de métodos violentos, e amorosa, usando 

o adjetivo “amoroso” com uma nova acepção em que, mais 

do que o afeto, é o amor que se constitui, no caso, no princípio 

revolucionário.
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O conceito de revolução de Paulo Freire tem tudo a ver 

com a leitura da obra de Amílcar Cabral, a quem chamava de 

“pedagogo da revolução”. Paulo Freire tinha uma imensa ad-

miração por Amílcar Cabral e planejava escrever uma biogra-

fia sobre ele. Amílcar Cabral foi, ao mesmo tempo, um revo-

lucionário e um pedagogo da revolução. Defendia a “arma da 

teoria”. Como dirigente do Partido Africano da Independência 

da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a primeira organização de 

libertação das colônias portuguesas, fundada em 1956, insis-

tia na importância de todo revolucionário estudar. Foi assas-

sinado em 1973. Paulo dizia que a revolução deve dar-se no 

campo da cultura, da transformação social via conscientização 

e organização, as quais não se dão sem a reflexão, sem a 

“teoria da ação revolucionária”.

É nesse sentido que a educação é um ato político e pode 

associar-se à revolução. Para Paulo Freire, a conscientização 

— a formação da consciência crítica que se dá na práxis indi-

vidual e social — é uma condição necessária da revolução, 

para que os sujeitos assumam a aventura de se reinventar e 

reinventar a sociedade.

Até hoje, o projeto político-ideológico do grande educa-

dor brasileiro repercute nas práticas de milhares de educado-

res tanto da Educação Popular não escolar quanto da educa-

ção formal em seus diversos níveis e modalidades.

A tese anunciada neste livro de que não há educação 

neutra repercutiu e continua repercutindo mundo afora. 

Depois de Paulo Freire, não se pode mais afirmar que a edu-

cação é neutra. Mas esta sua tese também causou controvér-



CONSCIENTIZAÇÃO 25

sias e ataques à sua obra. Neste ano em que está sendo pre-

parado o lançamento desta obra, Paulo Freire tem sido 

atacado em manifestações de rua que sustentavam uma 

faixa pedindo sua exclusão das nossas escolas. Talvez, a exis-

tência dessas faixas revele justamente o contrário: a ausência 

de Paulo Freire nas nossas escolas. Se houvesse um pouco 

mais de conhecimento e de compreensão das ideias freirianas 

e de sua valorização no campo educacional brasileiro, as 

pessoas saberiam que as contribuições de Paulo Freire ainda 

não alcançaram a nossa educação. Pelo contrário: assistimos 

a um processo de fortalecimento da “mercoescola”, de priva-

tização, de mercantilização da educação, de transformação 

da educação em mercadoria, e não em direito, da ausência 

da educação cidadã, emancipadora, que desfralde bandeiras 

e faixas pela inclusão da educação que humaniza, que não 

coloniza mentes e corações.

A pedagogia do diálogo que praticava fundamenta-se 

numa filosofia pluralista. O pluralismo não significa ecletismo 

ou posições “adocicadas”, como ele costumava dizer. Significa 

ter um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os demais.

O legado de Paulo Freire não pode ser considerado uma 

contribuição à educação do passado, mas à educação do fu-

turo. Alguns certamente gostariam de deixá-lo para trás na 

história das ideias pedagógicas, e outros gostariam de esque-

cê-lo, por causa de suas opções políticas. Creio que o seu le-

gado não está só na sua teoria do conhecimento e na sua fi-

losofia educacional, mas em ter insistido no pressuposto de 

que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. 
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Ele não só convenceu tantas pessoas em tantas partes do 

mundo pelas suas teorias e práticas, mas também porque 

despertava nelas a capacidade de sonhar com uma realidade 

mais humana, menos feia e mais justa. Como legado, nos 

deixou a utopia.

Voltando ao tema inicial deste prefácio. O que Paulo 

Freire nos propõe aqui é não ficar apenas na discussão dos 

meios para alcançar a qualidade da educação. Ele nos propõe 

discutir os fins da educação e não só os meios. Aperfeiçoam-

-se hoje mais os meios de avaliar o ensino, por exemplo, sem 

se perguntar o que se está avaliando. Discutem-se os meios e 

não se fala dos fins. Não se discute a educação que desejamos 

para o país que queremos. Assim, evita-se colocar a questão 

política.

As escolas têm evitado falar de política. Onde está hoje a 

formação crítica, cidadã? Em raras experiências de adminis-

trações populares. Ela está mais presente nas ONGs e nos 

Movimentos Sociais e Populares. De modo geral, não está na 

escola. Nisso, pode-se dizer que o pensamento da ditadura 

militar que Paulo Freire combateu e, por conta dessa luta, foi 

preso e exilado, continua enraizado na política educacional 

brasileira até hoje. Em certos ambientes, trata-se a formação 

cidadã com desprezo. Não basta incluir. É preciso emancipar.

Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas: 

mudar o mundo e mudar as pessoas são processos interliga-

dos. Mudar o mundo depende de todos nós: é preciso que 

cada um tome consciência e se organize. Paulo Freire pode 

ser considerado um educador de “outros mundos possíveis”, 
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para usar o lema do Fórum Social Mundial. Educar para outros 

mundos possíveis é educar para superar a lógica desumani-

zadora do capital que tem no individualismo e no lucro seus 

fundamentos, é educar para transformar radicalmente o 

modelo econômico e político atual, para que haja justiça so-

cial e ambiental.

Assim, penso que educar para outros mundos possíveis, 

como aqui nos propõe Paulo Freire, é educar para visibilizar 

o que foi escondido para oprimir. A luta feminista, o movi-

mento LGBT, o movimento ecológico, o movimento pelos 

direitos humanos, o movimento dos sem-terra, dos sem-teto 

e outros tantos, tornaram visível o que estava invisibilizado 

por séculos de opressão. Com isso, estão educando para outros 

mundos possíveis.

Educar para outros mundos possíveis é educar para cons-

cientizar, para desalienar, para desfetichizar. Educar para 

outros mundos possíveis é educar para a emergência do que 

ainda não é, o ainda-não, a utopia. É também educar para a 

ruptura, para o nunca-mais, para a rebeldia, para a recusa, 

para dizer “não”, para “gritar”. Como sonhava Paulo Freire, a 

educação pode construir um outro mundo melhor, um mun-

do mais humanizado. É o convite que ele nos faz com este livro.

Boa leitura!
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PRÓLOGO

Paulo Freire: um homem, uma presença, uma experiência.

Um homem, situado e datado, como cada um daqueles 

que precisam lutar para tornar-se “sujeitos da História”; mas 

também um homem enraizado numa realidade brasileira que, 

tanto para nós quanto para ele, desperta um questionamento 

e um engajamento.

Uma presença que torna viva e expressiva esta “cultura 
do silêncio”, à qual, sob o risco de suicídio coletivo, temos 
obrigação de dar voz.

Uma experiência que ainda não deu a última palavra. A 
conscientização, método pedagógico de libertação de cam-
poneses analfabetos, abriu caminho a linhas de pesquisa 
múltiplas e diversificadas:

•	 novas leituras das realidades cotidianas;

•	 métodos de análise das relações de dependência e das 
situações de conflito: leader/massa, dominante/ 
dominado, homem/mulher, trabalho/lazer...



32 Paulo Freire

•	 passagem de uma visão setorial a uma visão global;

•	 estudo dos vínculos entre uma teologia libertadora e 

uma pedagogia libertadora;

•	 elaboração de uma metodologia da mudança.

Pelo fato de a obra de Paulo Freire ir muito além do ho-

mem e da experiência, pareceu-nos necessário elaborar este 

documento de trabalho para atender à expectativa daqueles 

que, trabalhando pela transformação das estruturas e das 

mentalidades, precisam de instrumentos de análise e ferra-

mentas de trabalho para uma ação eficaz.

Na Primeira Parte, Paulo Freire “diz” estar ele próprio 

voltando a suas origens rurais.

Em seguida, podemos acompanhá-lo em seus dois cam-

pos de ação — no Brasil e no Chile —, onde elaborou e pôs 

em prática seu método de alfabetização-conscientização, em 

virtude do qual homens e mulheres, aprendendo a ler, come-

çaram a assumir a própria existência enquanto engajamento 

na História.

O projeto educacional de Paulo Freire é um projeto liber-

tador. Desde o início, os círculos de cultura incluíram não 

somente uma denúncia das situações de dominação, que 

impedem o homem de ser homem, mas também uma afir-

mação que, no contexto, constituía uma descoberta, qual seja, 

a da capacidade criadora de todo ser humano, por mais alie-

nado que estivesse. Daí a necessidade de atuar sobre a reali-

dade social, a fim de transformá-la, ação essa que é interação, 
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comunhão, diálogo. Educador e educando, ambos sujeitos 

criadores, se libertam mutuamente para juntos se tornarem 

criadores de realidades novas. É o que se encontra explicitado 

na Segunda e na Terceira Partes: a segunda, centrada no mé-

todo e no modo de aplicá-lo; a terceira, por sua vez, centrada 

na educação, práxis da liberdade.

A Quarta Parte introduz o leitor numa prospectiva. O 

INODEP está inserido na pesquisa de Paulo Freire que, em 

julho de 1970, aceitou ser seu presidente. Ele já considerava 

o INODEP um serviço, uma plataforma, dando a homens “do 

Terceiro Mundo e do Primeiro Mundo” a possibilidade de 

encontrar-se, confrontar-se, para — aceitando a mediação das 

realidades concretas — descobrir e promover juntos um de-

senvolvimento verdadeiramente libertador.

Graças ao acesso, por meio do próprio Paulo Freire, a seus 

editores e inúmeros amigos, a todas as suas obras, escritos, 

artigos, conferências etc., bem como às apresentações e co-

mentários que deles se fizeram em alemão, espanhol, francês, 

inglês, italiano, português, extraímos dali trechos particular-

mente significativos, para agrupá-los de acordo com os temas 

essenciais de seu pensamento, com o cuidado de sempre 

respeitar sua própria dialética: reflexão-ação.




