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RESUMO 

 

MARTINS, Eduardo Simões –Paulo Freire E A Teologia da Libertação - 
Aproximações. Pós-Graduação em Ciências da Religião (Dissertação de Mestrado) da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2010. 
 
 
 

 

 

Paulo Freire é um dos principais educadores brasileiros, mas, o que seus 

estudiosos mais enfatizam são suas preocupações pedagógicas. Entretanto, em seus 

escritos, percebem-se incidências significativas de uma terminologia teológica.  

Ainda que Freire não se identifique como teólogo, afirma ser alguém enfeitiçado 

pela teologia. Considera que as ideias que se têm, ocorrem sempre a partir das crenças 

pessoais. Portanto, em seu pensamente pedagógico, não vê problema em se manifestar 

como homem de fé e esperança, que luta pelo que acredita; mas, compreende que a 

religião pode funcionar como oposição à humanização, promovendo a determinação e o 

conformismo de homem, como empecilho à vocação para mudança. 

Paulo Freire afirma não ter se sentido tentado a deixar de ser ou deixar de 

existir; por causa disso, ainda não se considera um cólico completo. Freire declara-se 

um cristão apaixonado, identificando como cem por cento revolucionária, humana e 

libertadora e, portanto, engajada e utópica; defende uma pedagogia marcada, em muitos 

aspectos, pela teologia, embora sua preocupação principal seja com educação. 

A partir dessa perspectiva, e por ser, o campo religioso brasileiro, o foco da 

linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, esta pesquisa explicitou, tendo como 

fundamento a Pedagogia do oprimido, Pedagogia da esperança, que é possível 

encontrar princípios e elementos teológicos na pedagogia de Paulo Freire.  

 

 

 

Palavras-Chave: Educadores brasileiros. Paulo Freire. Teologia. Pedagogia.  
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ABSTRACT 

 

MARTINS, Eduardo Simões - Paulo Freire and Theology – some Approches .  
Graduate Program in Religious Sciences (Master Thesis) Mackenzie University. São 
Paulo, 2010. 
 

 

 

 

 

Paulo Freire is a major Brazilian educator, and the scholars emphasize his pedagogical 

concerns. However being he an educator, it’s possible to identify, on his writings, a 

significant impact of a theological terminology. 

Although Freire does not identifies himself as a theologian, he claims to be bewitched 

by theology. He considers that ones ideas results from self believes. So, according to 

him, there is no problem on being a believer expressing faith and hope, who fights on 

benefit of his own believes. On the other hand, he thinks religion as a possible 

obstruction to humanization, as a hindrance to human’s vocation to self changes. 

Paulo Freire declares not been tempted to stop being or existing; for that reason he 

doesn’t consider himself a complete colic. Freire asserts being an enthusiastic Christian, 

whose position he considers to be revolutionary, human and deliverer; so, an engaged 

and uthopic one. As a result, his pedagogy presents several theology influences, in spite 

of being himself an educator. 

From this perspective on, this research focus on the book The Pedagogy of the 

Oppressed Ones, The Pedagogy of Hope, under the hypothesis that it’s possible to find 

out theological principles and elements on  Paulo Freire pedagogy. 

 

 

 

 

Keywords: Brazilian educators. Paulo Freire. Theology. Pedagogy. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

No estudo histórico da educação, Paulo Freire é destacado como um dos 

principais educadores brasileiros. Estudos sobre sua pessoa e seu trabalho sempre 

enfatizam suas preocupações pedagógicas; entretanto, na reflexão de seus escritos 

explicita não ter problemas em expressar sua religiosidade, como também sua afinidade 

com a teologia, por toda a terminologia de que lança mão e no que tange a seus 

referenciais teóricos. A presente pesquisa do “campo religioso brasileiro”, como linha 

de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, foca o binômio religião-educação, visto que, além do 

princípio pedagógico, também são encontradas, no pensamento de Paulo Freire, suas 

crenças religiosas, transmitindo o entendimento de que, para Paulo Freire, educação e 

crenças não se excluem, mas se complementam e acompanham o homem na sua 

formação como ser humano. Assim, a tônica desta reflexão será demonstrar as 

aproximações entre pedagogia e teologia no pensamento de Paulo Freire, a partir de 

suas obras “Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança”.  

Esta pesquisa, após considerar o contexto sociocultural, político, econômico e 

histórico, bem como a vida e a obra de Paulo Freire, pretende considerar se é possível 

identificar teologia na “Pedagogia de Paulo Freire”. 

Pode-se entender teologia no pensamento pedagógico de Paulo Freire? Se for 

possível, que viés teológico pode ser encontrado? No estudo de Paulo Freire, é possível 

perceber a influência do ensino católico, de sua mãe, e espiritualista aberto ao diálogo, 

de seu pai,, o que resultou em certa flexibilidade, ecumenismo religioso no pensamento 

de Freire. Como filho do seu tempo, condicionado a uma época, ele foi influenciado por 

termos como: libertação, opressão, esperança, consciência, anúncio, denúncia, dialética, 

que transitam na teologia e na sua pedagogia. 

  A teologia aparece na pedagogia de Paulo Freire, embora este se declare não 

teólogo: “Ainda que eu não seja teólogo, mas um ‘enfeitiçado’ pela teologia que marcou 

muitos aspectos de minha pedagogia, tenho, às vezes, a impressão de que o Terceiro 

Mundo pode, por isso, converter-se em uma fonte inspiradora do ressurgir teológico” 

(FREIRE, 1979, p. 90) 

Segundo Jardilino (2007, p.1), uma leitura teológica dos conceitos de Paulo 

Freire se tornou, por toda a América Latina, moda nos anos 80. Sugere-se, assim, 
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possível similaridade temática entre a Pedagogia de Freire e a linguagem da Igreja 

latino-americana, após o Concílio Vaticano II, anunciado por João XXIII em 25 de 

janeiro de 1959 e aberto solenemente pelo mesmo em 11 de outubro de 1962. O 

Vaticano II ocorreu entre 1962 e 1965. (KÜNG, 2002, pp.225 226)  

Esse Concílio representou um ponto de partida para mudanças significativas 

na Igreja Católica; ainda que sua interpretação seja difícil, pode-se mensurar mudanças 

de paradigmas e a integração de características das mesmas, no caso: paradigmas da 

Reforma Protestante, do Iluminismo e da Modernidade. No caso da Reforma assumiu- 

se que a igreja foi dividida e havia a necessidade de uma reforma constante, portanto, a 

A Eclésia semper reformanda. Além disso, adotou-se uma atitude ecumênica; as 

preocupações consideradas centrais no evangelho; o respeito pela Bíblia no culto, na 

teologia e na vida; a ênfase comunitária da eucaristia; a, valorização do laicato; com 

tudo isso, a igreja foi adaptada aos contextos nacionais. A forma de devoção da Idade 

Média foi substituída por uma devoção popular. No que concerne aos paradigmas da 

modernidade, houve afirmação da liberdade de consciência e dos direitos humanos em 

geral, condenadas antes por Pio XII em 1953. Houve reconhecimento da cumplicidade 

no antissemitismo e nova atitude em relação ao Islã e outras religiões mundiais, 

reconheceu-se o princípio da salvação fora do Cristianismo. Houve, ainda, uma atitude 

positiva em relação ao progresso da modernidade, ao mundo secular, à ciência e à 

democracia em geral. (KÜNG, 2002, pp. 226, 227) 

Sendo assim, a relevância desta pesquisa se fundamenta na consideração de que 

os conceitos mais diversos, no que concerne à pedagogia de Freire, segundo Jardilino 

(2007 p. 1) têm sido realçados, mas, à dimensão da crença ou teologia em sua 

pedagogia, pouco se faz referência.  

A forma de pensar de Freire, aparentemente não se deixa aprisionar, pois se faz 

abrangente no que tange à reflexão teórica e à vivência. Com isso, este trabalho pode 

trazer enriquecimento tanto para a reflexão sociológica, filosófica, pedagógica, 

antropológica, econômica, como a teológica.   

A pesquisa, com foco na teologia e na pedagogia de Paulo Freire apresenta,  

vasta gama de possibilidades para o estudo do campo religioso e teológico brasileiro. 

Justifica-se uma releitura de Paulo Freire sob esta perspectiva, haja vista que, sendo 

sempre analisado e considerado sob a ótica do pensador e filósofo da educação, analisá-

lo numa perspectiva teológico-educativa só enriquecerá a compreensão acadêmica 

quanto ao pensamento freiriano.   
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A insensibilidade de consciência de grande massa de seres humanos, não só das 

classes dominadas, como também das classes dominantes, verifica-se em razão de uma 

desumanização que precisa primeiro ser compreendida e, depois, trabalhada com vistas 

à conscientização em ambas as classes. O despreparo de crianças e adultos em face da 

realidade da cultura globalizada, da revolução tecnológica e da microtecnologia, sem 

percepção do que envolve esse processo de mudança no mundo do trabalho, leva à 

opressão e alienação. Projetos pedagógicos, adequados à realidade cultural socialmente 

classificatória, especialmente no ensino público, não funcionam, pois trabalham como 

se o mundo, que se desenvolve e se transforma todos os dias, não existisse. Todos os 

dias um novo mundo se objetiva, outra dimensão se descortina, mas esse mundo que se 

realiza não media a educação.  

Um processo de desumanização se agiganta, vaticinado por uma grande massa 

de excluídos, com suas consciências imersas, possuídos por ideias, sentimentos e 

comportamentos que lhes são interiorizados todos os dias, sem que lhes cause 

estranheza. A desumanização pelos processos sociais, legitimados pela religião, 

educação e política, é realidade contra a qual Freire se posicionou e lutou por meio da 

filosofia de educação, aparentemente influenciada pela teologia.  

A partir dessa perspectiva, esta pesquisa se fundamentou na revisão 

bibliográfica da obra de Paulo Freire, tendo como objeto de estudo a “Pedagogia do 

Oprimido” e “Pedagogia da Esperança”, além de outros escritos do autor, como obras 

auxiliares.  

Em busca de compreensão mais adequada de Paulo Freire, de melhor visão de 

seu viés teológico, esta pesquisa dividiu-se em três capítulos. No primeiro capítulo, sob 

o título de Abordagem Histórico-Teológica da Teologia da Libertação, a tônica foi 

descrever as raízes da Teologia da Libertação, seu contexto histórico e social, seu 

surgimento e motivações, sua base teórica e principais expoentes, além de sua 

atualidade e relevância. No segundo capítulo, com o título de Princípios fundamentais 

da Pedagogia de Paulo Freire, o objetivo foi descrever a história de vida de Paulo 

Freire e a formação de seu pensamento em linhas gerais, especialmente sua visão 

educacional, começando desde as primeiras influências que sofreu na infância, até seu 

engajamento em favor dos pobres e a definição de suas conclusões pedagógicas, já no 

exílio; além disso, seu retorno ao Brasil, a relevância, atualidade e pertinência de sua 

obra. No terceiro capítulo, intitulado A Teologia da Libertação e a Pedagogia de Paulo 

Freire: aproximações, o foco foi buscar estabelecer as aproximações entre a pedagogia 
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de Paulo Freire e a teologia, no que concerne a temas comuns, preocupações, 

terminologias, reflexões e ação. 

Isto posto, o primeiro capítulo desta pesquisa discorre sobre a história da 

construção da Teologia da Libertação, desde suas origens no mundo imediatamente 

anterior ao Vaticano II (1962-1965), com a igreja em crise, pressionada a reformular 

seu pensamento e ação, e com o desenvolvimento do marxismo; nesse contexto, o 

próprio Vaticano II foi praticamente uma preparação para o surgimento da Teologia da 

Libertação, devido a seus postulados; por fim, discorre-se a respeito da sua eclosão a 

partir de Medellín (1968) e Puebla (1979). 
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2. ABORDAGEM HISTÓRICO-TEOLÓGICA DA TEOLOGIA DA 

LIBERTAÇÃO 

 

A Teologia da Libertação é uma corrente teológica, dentre as diversas 

teologias cristãs desenvolvidas no chamado Terceiro Mundo1

 Segundo Sung (2010), a pobreza é denunciada como pecado estrutural, 

conceito esse apresentado como uma das novidades  da Teologia da Libertação; ou seja, 

a dimensão social do pecado, relacionado às estruturas econômicas, políticas e culturais 

que produzem sofrimento e opressão. A Teologia da Libertação propõe o engajamento 

político dos cristãos na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Uma 

característica da Teologia da Libertação é a de considerar o pobre, não como objeto de 

caridade, mas como sujeito de sua própria libertação. Assim, teólogos como Gustavo 

Gutierrez, em “Teologia da Libertação” e Leonardo Boff, em “O Caminho da Igreja 

com os Oprimidos”2, propõem uma “pastoral” baseada nas “Comunidades Eclesiais de 

Base” 

, ou nas periferias pobres 

do também chamado Primeiro Mundo. Seu desenvolvolvimento ocorreu inicialmente a 

partir da América Latina. Essa reflexão teológica foca a pobreza e exclusão social à luz 

da fé cristã, interpretando-as como produto de estruturas econômicas e sociais injustas; 

trata-se, portanto, de enfrentar a raiz do problema, posição essa influenciada pelas 

ciências sociais e fundamentada, em termos de reflexão e prática, no marxismo. 

2

                                                 
1 Terceiro Mundo é uma designação genérica que se usou para especificar nações economicamente 
subdesenvolvidas ou mesmo em desenvolvimento. Originalmente essa expressão foi retirada da ideia do 
Terceiro Estado Frances, pelo demógrafo Alfred Sauvy, que pressupunha países do Terceiro Mundo 
unidos para revolucionar a terra, a exemplo da Revolução Franceza. Mas o conceito, mal interpretado, foi 
convertido numa ideia relacionada ao período da Guerra Fria, chamado de “Velha Ordem Mundial”, na 
qual os países do Primeiro Mundo eram os capitalistas, os desenvolvidos; os do Segundo, os socialistas 
industrializados; os do Terceiro, países subdesenvolvidos capitalistas e geopoliticamente não alinhados. 
Atualmente em desuso, foram substituídos por países desenvolvidos, emergentes e do cone sul. 

 , nas quais os cristãos das classes populares se reúnem para articular fé e vida e, 

2 Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff concordam que a ação para resolução dos problemas do oprimido 
tem de ocorrer a partir da comunidade, e não a partir de uma prática pastoral e religiosa de gabinete. É a 
partir das origens, do povo, do laicato, junto ao pobre, ajudando-o a conquistar o que lhe é de direito.  
3. As “Comunidades Eclesiais de Base” (CEB’s) se espalharam pelo Brasil e pela América Latina nos 
anos 1970 e 1980, compostas principalmente por membros das classes populares, vinculadas a uma igreja 
com o objetivo principal de ler a Bíblia em harmonia com a vida. Através do método, VER, JULGAR e 
AGIR, buscavam perceber a realidade que os cercava. (Ver) julgar essa mesma realidade em que vivem 
com os olhos da fé; (Julgar) encontrar caminhos de ação iluminados por esta mesma fé; (Agir) dar 
respostas que se coadunem com as situações específicas. Tratava-se de associações de bairros, 
movimentos comunitários e outras organizações. É da igreja do povo, de onde partem a teologia e a ação 
para libertação. 
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juntos se organizam-se em busca de melhorias da condição social das mesmas, por meio 

da “militância” do “movimento social” ou através da “política”, tornando-se 

protagonistas do processo de libertação. 

 

2.1 Nascimento da Teologia da Libertação 

Segundo Gonçalves (2010), o desenvolvimento da Teologia da Libertação, na 

América Latina e no Caribe, deve-se basicamente a três fatores: primeiro, a situação 

política, econômica e social do continente: A Teologia da Libertação foi gestada 

durante os regimes militares que governavam países latino-americanos. Segundo, o 

desenvolvimento do marxismo como instrumento de análise social: as ciências sociais, 

sob a análise marxista, para que se possa compreender a origem das contradições da 

sociedade, embora, segundo o mesmo autor, o marxismo não fosse utilizado como 

ferramenta para construção do projeto social alternativo proposto. Terceiro, as 

mudanças no âmbito da Igreja Católica.  

As mudanças da igreja católica se devem a um contexto histórico-social de 

abrangente crise mundial. O mundo passou a combater a igreja, resistindo a ela como 

não havia feito antes. Assim, a igreja teve de considerar a necessidade de mudar, de 

redescobrir seu significado naquele contexto de transformações constantes e 

irreprimíveis. O Vaticano II representa a busca pelo reestabelecimento do diálogo da 

igreja com o mundo (1962-1965).. A partir do segundo encontro em Medelín (1968), o 

conceito de libertação ganhou lugar e um sentido mais definido, solidificando-se em 

Puebla. 

Assim, as pastorais foram diversificadas de acordo com as circunstâncias, à luz 

da significação evangélica; revia-se a vida do operário, a do meio burguês e o 

universitário. A fachada decorativa cristã era problematizada, os leigos estimulados a 

agir e a redescobrir o significado da vida cristã. Essa pedagogia da teologia católica, do 

ver-julgar-agir, ajudou na busca de uma compreensão crítica da realidade e impulsionou 

uma ação transformadora. A realização do Concílio Vaticano II, entre 1962-1965, e a 

busca do dialogismo da igreja, com o mundo moderno, foi o caminho que a igreja 

católica traçou para sair da encruzilhada e não perder sua influência sobre o mundo. 

A Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Medellín 

(1968), Colômbia, ocorrida na vigência dos regimes militares fez decolar o conceito de 

libertação, estimulando a iniciativa do povo a promover e participar da sua própria 
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libertação. Puebla fez seu caminho no sentido de tornar a mensagem de Medellín 

transitável, em meio a forte oposição e resistência conservadora da igreja à renovação. 

(CALIMAM, 1999, pp. 179-173)  

O florescimento das Comunidades Eclesiais de Base revolucionou a história da 

igreja; impulsionadas pela Conferência de Medellín, a Pedagogia da Ação Católica, e o 

método “ver-julgar-agir”, lutavam pela transformação social. O enfrentamento dos 

regimes militares, por parte dos bispos, deu-se por meio das conferências 

episcopais nacionais, por de bispos isolados, como Hélder Câmara, Pedro Casaldáliga, 

Paulo Evaristo Arns, Oscar Romero, entre outros. A compreensão da Teologia da 

Libertação envolve a história da Igreja Cristã e sua relação com o mundo, com a 

sociedade política e econômica, e os direitos humanos. No estudo a respeito da Teologia 

da Libertação, percebe-se que a tentativa da igreja, de administrar o pensamento 

teológico, se fez de muitas maneiras, dentre elas, as encíclicas papais do Vaticano, que 

apontaram caminhos para o comportamento dos fiéis.  

A religião havia sido chamada de “ópio do povo”, com o que Leão III não 

concordava; na sua visão, as necessidades do povo oprimido não poderiam ser 

desconsideradas (CATÃO, 1986, pp. 20-21). “Leão XIII não reivindicou a infalibilidade 

papal, se preocupou mais com a unidade da igreja e com a cultura, abriu a igreja para as 

evoluções sociais e políticas, corrigiu a atitude negativa de Roma contra a 

modernidade” (KÜNG, 2002. p. 214). As atitudes do papa Leão XIII geraram diversos 

movimentos na história da igreja, que se seguiram inclusive por meio de outros papas, 

na busca da relação da igreja com o mundo, levando a outra formulação da relação 

igreja-mundo. (CATÃO, 1986, pp. 7-19) 

A igreja teve de enfrentar as mais diversas mudanças no mundo da ciência e da 

razão, quando palavras como “progresso” e “moderno” surgiram como resultado da 

revolução cultural e tecnológica. A valorização do ser humano foi elevada a um patamar 

antes não visto e a certezas sobre a verdade de Deus foram relativizadas por René 

Descartes e Emanuel Kant. Espíritos críticos e céticos, como o de Voltaire, que odiava a 

igreja, (1694- 1778), posicionando-se de forma contrária à religião, manifestando a 

rejeição a toda imposição e formas religiosas, levaram pode-se dizer que a uma 

onipotência da razão. O advento do Iluminismo e a tomada de consciência da própria 

existência constituíram ameaça à hegemonia da Igreja Católica Romana. O 

questionamento da autoridade papal, em favor das Escrituras, e o estabelecimento de 
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governos independentes, assim como da democracia e da Reforma Protestante, 

significaram o arrefecimento da infalibilidade e da autoridade Papal.  

Na Revolução Francesa (1789), o slogan de uma ideologia programada, qual 

seja,  liberdade social, igualdade política e fraternidade intelectual, passou a ser usado 

nas ações violentas das massas, durante as revoltas populares. Líderes religiosos que 

queriam estabelecer seu próprio poder e glória, apelavam à independência do espírito, à 

liberdade que se contrapunha à igreja. Um acentuado esfriamento religioso teve 

progresso em meio a tudo isso; a Bíblia foi lida à luz das novas ciências; a Igreja 

Católica se tornou a grande inimiga das transformações sociais. (KÜNG, 2002 pp.173- 

210)  

A revolução tecnológica e industrial; as mudanças nos processos de produção,  

de energia; mudanças no mundo dos transportes, no mundo rural e a urbanização do 

mundo, transtornaram a vida da igreja. A igreja reagiu às mudanças do mundo e este 

reagiu contra a resistência da igreja. A Igreja Católica Romana perdeu credibilidade em 

face do processo de secularização que se estabeleceu na Modernidade, mas não se deu 

por vencida, tentando sempre se levantar por meio de caridade, esforço missionário, 

educação e devoção popular, especialmente pelo movimento que se chamou de “Contra 

Reforma”. (KÜNG, 2002, pp. 181-201)  

A destruição generalizada, provocada pela Primeira Guerra Mundial, levou à 

evidência, na época, que os valores da Modernidade estavam em crise. A absolutização 

da razão, do progresso, da nação e da indústria ficou em pedaços, mas a oportunidade 

para o estabelecimento de uma ordem mundial mais pacífica teve as portas abertas. No 

entanto, a revolução que a Primeira Guerra estimulou só veio à tona, e foi percebida, 

depois da Segunda Guerra Mundial. De uma realidade eurocêntrica, que tinha por marca 

o imperialismo e o colonialismo capitalistas, caminhou-se para uma realidade pós-

moderna caracterizada pela globalização, policentrismo e cosmovisão ecumênica, mas 

isso foi reconhecido apenas em parte por Roma. (KÜNG, 2002, pp. 216-217) 

A crise do mundo ocidental foi um fenômeno de múltiplas faces. Os cristãos 

tomaram consciência de que faziam parte da mesma crise e naufragavam com a mesma 

civilização; um novo significado para viver precisaria ser encontrado. A crise 

econômica de 1929 colocou em xeque a estrutura capitalista e, depois de duas guerras 

mundiais, seguiu-se a Guerra Fria, período em que a destruição do planeta inteiro 

tornou-se uma possibilidade. A religião teve de se tornar mais pessoal para sobreviver a 

tal quadro; a fé teve de ser mais engajada. As pessoas passaram a viver uma mesma 
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condição, lado a lado, a despeito de matizes religiosos e classes econômicas diversas, 

devido às guerras. O tempo da igreja primitiva parecia ter retornado, com as 

perseguições e exílio. A Teologia da Libertação surgiu da busca por respostas a 

perguntas que se levantam nesse contexto multifacetado de crise. (CATÃO, 1986, pp. 

25-27) 

Especialmente na década de 1950, cresceu na América Latina o número de 

cristãos preocupados com a marginalização e a miséria das massas. A dependência 

econômica das grandes potências, como Estados Unidos e Inglaterra, era uma realidade 

a ser considerada e as igrejas precisariam ter algo a dizer. Não havia elaborações 

teológicas próprias ou material teórico; tudo o que estava disponível era estrangeiro. 

Então, nos anos de 1960, deu-se início a uma formulação de material provindo de 

reflexão própria, a partir do que foi chamado Comunidades Eclesiais de Base, na 

América Latina. (CAVALCANTE, 1989, pp. 8-9)  

Na Europa, nos anos que antecederam o Concílio do Vaticano II (1962-1965), 

havia forte apelo em favor da renovação dos métodos pelos quais a igreja se fazia 

presente no mundo. Foi nesse contexto que ações junto a operários, camponeses, 

mulheres, jovens, não somente se consolidaram como também ganharam mundo. 

Serviram de base inclusive para a proposição de um modelo de igreja mais próximo dos 

pobres. O Concílio do Vaticano, um concílio ecumênico convocado para 25 de 

dezemmbro de 1961, reunindo-se por quatro anos seguidos, em quatro sessões de dois a 

quatro meses cada uma, publicou uma série de documentos tratando dos problemas da 

humanidade, buscando a renovação da igreja e de sua relação com o mundo; adotou o 

conceito de igreja da comunidade, em detrimento da igreja do poder e da hierarquia; 

tornou-se importante ponto de fundamentação para a Teologia da Libertação, pois a 

eclesiologia que preconizou, deixou de ser contra o mundo e suas transformações. 

(CATÃO, 1986, pp. 37-39) 

Na América Latina, crescia a consciência de que o principal problema a ser 

enfrentado pela igreja não era de ordem filosófica (como o ateísmo, por exemplo), mas 

econômica e, consequentemente, política (a pobreza). Em outras palavras, alguns 

setores da igreja descobriram que a injustiça causada pela pobreza estrutural, na qual 

estavam mergulhadas as sociedades latino-americanas, era uma afronta ao amor de 

Deus; portanto, a vivência da religião exigia a transformação da sociedade. (ROMEIRO, 

2010, p. 1) 
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Na história da teologia latino-americana, pode-se detectar, de 1959 a 1968, 

uma etapa de preparação, de amadurecimento entre o Concílio Vaticano II e Medellín, 

do tipo desenvolvimentista, ou como teologia da revolução. Só em 1968 apareceram as 

primeiras obras de Teologia da Libertação propriamente ditas, como as de Rubem 

Alves, Richard Shaull, Gustavo Gutiérrez, Hugo Assmann em 1970 e Lúcio Jera em 

1974. (DUSSEL, 1995, pp. 74-75) 

Segndo Gundry (1983, pp. 267, 268), o conceito de libertação só ganhou forma 

a partir da Conferência Geral Episcopal dos bispos católicos em Medelim: 

 
A partir de 1965 a palavra libertação avançou em uso geral na 
terminologia técnica da descrição teológica, mas até a Segunda 
Conferência Geral Episcopal dos bispos católicos romanos 
(CELAM) em Medelin seu significado permaneceu vago. Nesse 
encontro o conceito de libertação ganhou sua formação, sendo 
que o criticismo Latino Americano se aprofundava cada vez  
mais contra o (desenvolvimentalismo). Nos anos que se 
seguiram a palavra se tornou cada vez mais comum no meio 
católico [...] e a obra  de Gustavo Gutirrez, assim como a 
palavra libertação chamaram a atenção para uma nova forma de 
se fazer teologia. (N.A.: esta, e todas as demais citações, 
reproduzem a grafia original da fonte) 
 

Na visão de Catão (1986, pp.56-60), Medelim e Puebla tiveram de enfrentar o 

incômodo da injustiça e da pobreza da América Latina. Deus não desejava esta situação.  

Medelim estabeleceu a luta dos cristãos contra a injustiça, Medelim e Puebla e a 

Teologia da Libertação; portanto, estabeleceram uma pastoral de trabalho contra as 

estruturas injustas, a favor da promoção humana e da libertação. 

 A conferência de Puebla foi preparada com dois anos de antecedência com a 

participação e corresponsabilidade das igrejas da América Latina; houve consultas e 

sistematização com 21 comissões de trabalho, assegurando-se o máximo de 

participação. Nessa conferência, o espirito evangelizador da igreja se projetou e se 

renovou. A evangelização a ser promovida pela igreja, segundo essa conferência, 

deveria ser promotora da liberadade e da dignidade do homem da América Latina, mas 

além disso, uma mensagem do Evangelho de salvação para todos os homens. 

(EPISCOPA, 1979, pp. 19-29) 

Por se tratar de uma reflexão de cunho pastoral, vivida no interior das 

diferentes igrejas locais, os primórdios desse movimento teológico ocorreram 

livremente no cenário histórico; entretanto, isso não impede a identificação de alguns 
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marcos importantes, como por exemplo o trabalho de teólogos como o do peruano 

Gustavo Gutierrez, autor do livro “A Força Histórica dos Pobres”. 

Como se pode observar nas considerações históricas acerca da Teologia da 

Libertação, na obra Teologias da Libertação, de autoria de Gustavo Gutierrez, a 

Teologia da Libertação se fundamenta em alguns pontos específicos: 

 

As atribuições de fazer uma reflexão crítica  sobre a práxis 
histórica da libertação à luz da fé; formular a verdade 
evangélica de tal sorte que ela seja  verificável e verificada; 
refletir sobre a igreja e sua missão, levando em conta a 
autonomia das opções sócio-políticas e do alcance ideológico de 
sua atual presença na sociedade; integrar uma reflexão teológica 
às exigências mais importantes de uma consciência social adulta 
com a tomada de consideração do conflito de classes; formular 
uma realidade de fé acolhendo, sem deixar de criticar, promover 
uma leitura científiaca da realidade e as exigências de toda 
práxis libertadora. (GUTIERREZ, 1979, p. 30) 

 

Gutierrez (1979) afirma que o Cristianismo não pode se resumir ao 

assistencialismo, mas deve assumir um compromisso que trabalhe a superação das 

desigualdades. O Cristianismo, para Gutierrez, deveria ir além da esmola, caminhando 

para ajudar a superar o desequilíbrio social. A Teologia da Libertação oferecia essa 

nova maneira de entender a espiritualidade, engajada com uma nova forma de igreja que 

de certa forma se concretizou nas Comunidades Eclesiais de Base, as CEB’s. (SILVA, 

2010, p. 1) 

 

2.2 Teologia da Libertação 
 

Gustavo Gutiérrez (1979) focou sua atenção na solidariedade para com os 

pobres. Releu sua teologia, sempre em comunhão com a Igreja Católica, enquanto 

Leonardo Boff (1975) entrou em confronto com a igreja, devido ao seu questionamento 

da hierarquia e eclesiologia, o que resultou em sua marginalização na Igreja Católica.  

 Leonardo Boff (1975), desde sua origem, concluiu que, ao se perceber que a 

pobreza é um problema estrutural, há necessidade de se compreender que, sem 

transformações econômicas e políticas, não existem condições de superação da pobreza 

e, consequentemente, de um discurso sério sobre Deus.  

Segundo Boff (1975, pp. 13-26, 73-82), a libertação é um processo que se 

revela como já presente em toda a história humana; porém, como prática, emerge no 
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espaço e no tempo. A tarefa da teologia é fazer vir à luz este processo de libertação, que 

se manifesta na ambiguidade da vida como devir da humanidade. Esse processo coloca 

o homem como participante e construtor de sua própria história. O homem desenvolve 

consciência das circunstâncias que o inserem novamente no mundo e com melhor visão 

desse mesmo mundo. Assim, o homem somente é compreendido segundo a sua 

condição no tempo, que se manifesta nas estruturas sociopolíticas. A teologia toma 

consciência dessa realidade de dois modos: pela articulação sacramental e pela crítica. É 

no interior dessas articulações que acontecem os três passos do método teológico: 

análise da realidade, reflexão teológica, pistas para uma nova ação pastoral. Essa é a 

novidade proposta por Leonardo, a qual, durante o seu percurso de reflexão, vai sendo 

lentamente modificada. 

 Na opção pelos pobres e nos conceitos de opressão e libertação, reside a força  

da reflexão teológica da Teologia da Libertação. Esses conceitos se atualizam em uma 

hermenêutica dialético-histórica. Seu ponto forte reside em tal realidade porque foi 

graças à criatividade dos diferentes modos de presença junto aos pobres e da 

solidariedade para com os mesmos, que a igreja latino-americana tornou-se a principal 

protagonista da Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação estabeleceu a 

interlocução, tanto interna (com os diferentes segmentos da sociedade), quanto 

externamente (com as igrejas e organizações espalhadas pelo mundo)  

O principal conceito da epistemologia teológica de Boff é o processo de 

libertação que emerge no momento histórico da opressão. A tarefa da Teologia da 

Libertação é fazer virem à luz os processos de opressão e a possibilidade de libertação, 

que se manifestam na ambiguidade da vida, como devir da humanidade. Esse processo 

torna o homem histórico e cria condições para que este se insira novamente no mundo. 

Assim, o homem somente é compreendido e se compreende segundo o seu contexto, 

que se manifesta nas estruturas sociopolíticas. (BOFF, 1980, pp. 13-26, 73-82.) 

Segundo Lopes (1998, p. 2), a Teologia da Libertação parte das sociedades 

com suas necessidades contemporâneas, com o objetivo de trabalhar sob uma 

perspectiva de libertação dos oprimidos. Ao assumir esse compromisso com os pobres, 

a Teologia da Libertação sofreu muita oposição. Nesse ponto, os teólogos da libertação, 

com exceções, sucumbiram. Além do mais, há que se reconhecer a reversão das 

prioridades pela qual passou a igreja católica, pois, no primeiro momento viabilizou e 

apoiou a Teologia da Libertação, para depois, neutralizar os efeitos dessa reflexão, que 

tinha a pobreza como principal desafio religioso, econômico e político. Segundo 
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Teixeira (2010), no final dos anos 1970 e início dos 1980, a retomada da democracia, 

pelas sociedades latino-americanas e caribenhas, fez com que a Teologia da Libertação 

perdesse parte de sua capacidade de luta política e social. Aliada a esse fator, a queda 

do socialismo real e a crise da esquerda política fizeram com que esses movimentos 

repensassem sua identidade. Fatores internos à Igreja Católica também tiveram impacto, 

como por exemplo, a eleição de João Paulo II.  

A experiência do novo papa, vindo de um regime comunista hostil à Igreja, 

possivelmente fez com que este visse com suspeita os movimentos latino-americanos de 

libertação; então, teólogos da libertação foram acusados de fomentar a formação de 

“células comunistas”, dentro da Igreja, nas Comunidades Eclesiais de Base. 

Hugo Assmann, segundo Junior (2010, p. 2), é um autor pouco lembrado no 

quadro da Teologia da Libertação do Brasil, mas, reconhecer suas obras é relevante para 

se entender a gênese da Teologia da Libertação, sua passagem e evolução de uma 

teologia do desenvolvimento para a da revolução e, enfim, da libertação. Sua principal 

obra foi escrita e publicada em espanhol: Teología desde La praxis de La liberación 3

 Assmman (1970, p. 73) acredita que a transformação do mundo está 

diretamente unida  à sua interpretação. A categoria fundamental é a história, feita de 

acontecimentos nos quais o homem busca a libertação e por meio da qual Deus se 

revela. Como a prática de Jesus é eficaz e gratuita, também a libertação é uma ação 

eficaz. Por isso, é tarefa da teologia levar em consideração essas libertações na história 

para desenvolver o seu próprio momento. 

.  

  Portanto, a práxis provoca a teologia, impulsionando-a em busca da 

transformação do mundo. Nesse sentido, define-se a Teologia da Libertação como 

reflexão crítica, cujo ponto de partida é a práxis de libertação; por isto, emerge da 

análise da realidade para promover, num segundo momento, uma construção teológica. 

Estruturalmente, seu método divide-se em três partes: “análise da realidade, reflexão 

teológica, considerações pastorais”. (ASSMMAN, 1970, pp. 50, 104, 105) 

 

 
                                                 
3 Hugo Assmann é considerado como participante fundador da Teologia da Libertação.  Teologia desde 
la praxis de la liberacion (1973) é considerada sua principal obra, resultado de diversos artigos sobre sua 
experiência pastoral na ação católica brasileira, na universidade e no diálogo com outros sacerdotes. É um 
texto escrito em face da problemática da dependência da América Latina, ressaltando que a transformação 
do mundo está ligada à sua interpretação. A história é feita de acontecimentos nos quais Deus se revela, 
enquanto o homem busca a sua libertação. A tarefa da teologia, segundo Assmann, é levar em 
consideração essas libertações diversificadas ao longo da história e construir seu próprio projeto de 
libertação. 
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2.3 Influências protestantes na formação e fundamentação da Teologia da 

Libertação 

 

Embora a menção católica sobre a influência protestante na formulação da 

Teologia da Libertação seja quase inexistente na América Latina, houve pontos de 

contagto entre a Teologia da Libertação e a Teologia Liberal (COMBLIM, 1985, pp. 

57- 75) A influência liberal da teologia da América do Norte e da Europa é perceptível 

nas origens da Teologia da Libertação, pois alguns teólogos trabalhavam, pode-se dizer, 

pela libertação da teologia, enquanto outros, por uma teologia que libertasse da 

opressão. Os interesses, tanto da Teologia Liberal, quanto da Teologia da Libertação 

eram comuns pelo mundo. A Teologia Liberal queria entrar no mundo de então, pela 

crítica social e pelas ciências sociais, de modo que a herança do Cristianismo antigo foi 

criticada tanto pela Teologia Liberal quanto pela Teologia da Libertação. Ambas 

queriam separar a Igreja do Estado dominador, ambas queriam restituir o significado do 

Cristianismo pela mensagem ética de Cristo, pela Cristologia e pela Soteriologia. No 

entanto, é necessário perceber que havia pontos de divergência entre a Teologia Liberal 

e a Teologia da Libertação, embora não se possa negar o fortalecimento recíproco e a 

motivação da época, assim como as reações que provocou.  

A Teologia Liberal foi mais crítica e menos objetivamente envolvida com 

problemas sociais. Enquanto os teólogos da libertação eram mais sensíveis às 

necessidades da pobreza, os liberais eram sensíveis às elites, aos problemas intelectuais 

e a fórmulas teológicas (COMBLIN, 1985, pp. 61-64) A Teologia Liberal pouco se 

interessava pela religião popular, mas era motivada pela crítica ao magistério 

eclesiástico. (COMBLIN, 1985, pp. 61-64)  

O teólogo Richard Shaull, com a obra “Teologia da Revolução” 4

                                                 
4 Como a Teologia da Libertação interpreta o evangelho pelo viés marxista e esteve ligada a movimentos 
populares revolucionários, ao combate da miséria, foi considerada uma teologia revolucionária. Mas, com 
a chegada de Richard Shaull, missionário norte-americano presbiteriano, no Brasil, a partir de 1940 houve 
uma revolução da consciência social entre os jovens estudantes. Nas suas andanças anteriores pela 
Colômbia, foi levado à percepção de que o problema da desigualdade estava nas estruturas; logo, viu no 
marxismo ferramentas para a construção de uma ordem social melhor e mais justa. Publicou um texto 
simples, sob o título A Forma da Igreja na Antiga Diáspora, no qual percebem-se elementos de uma 
teologia de libertação. Na época ficou conhecido como Teologia da Revolução, mas coube a seu aluno 
Rubem Alves, também presbiteriano, dar o título a essa teologia de Teologia da Libertação que 
atualmente leva o título Da Esperança. Rubem Alves é considerado pai dessa terminologia e antecedeu 
Gustavo Gutierrez e Hugo Assmann nas ideias que estes vieram a defender.  

 é um dos 

nomes da Teologia Liberal que teve influência na fundamentação da Teologia da 
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Libertação. No entanto, quem desenvolveu e antecipou as ideias de Shaull foi seu 

aluno, Rubem Alves, com o livro “Para uma Teologia da Libertação”, atualmente sob 

o título Da Esperança. (MIELNIK, 2009, p. 4, 5)  

Alves apresentou em Princeton em 1969, originalmente como tese, “A 

Theology of Human Hope” (Uma Teologia da Esperança Humana). Nessa obra, o 

teólogo volta-se para a necessidade do chamado Terceiro Mundo, em especial para a 

situação da América Latina; todavia, a Teologia da Libertação não teve muito espaço na 

realidade protestante brasileira por razões de fundamentação doutrinária e ideológica. 

(ALMEIDA, 2009, p. 1) 

No Portal da Cidade de Boa Esperança, MG, Rubem Alves aparece como 

personagem relevante na história, por causa da formulação da Teologia da Libertação, e 

em virtude de suas críticas ao Protestantismo e à teologia conservadora, como se pode 

ler:  

Autor do livro Da Esperança (Teologia da Esperança Humana), Rubem 
Alves é tido por muitos estudiosos como uma das mais relevantes 
personalidades no cenário teológico brasileiro; o fundador da reflexão 
sobre uma teologia libertadora, que em breve seria chamada de 
Teologia da Libertação. Via no Humanismo um messianismo 
restaurador e assim, desde os anos 60 participou do movimento latino-
americano de renovação da teologia. Foi dessa experiência que surgiu o 
livro Protestantismo e Repressão, que busca elucidar os labirintos do 
cotidiano histórico deste movimento religioso. Escreveu [...] um livro 
em Inglês que falava do futuro da humanidade, Filhos do Amanhã, onde 
tratou de como um futuro libertador dependia de categorias que a 
ciência ocidental havia desprezado. Lançou [...] um livro chamado 
Variações sobre a Vida e a Morte, onde trata de construir uma teologia 
poética, preocupada com o corpo, com a vida em sua dimensão real [...] 
(ALVES, 2010) 

 

 Além da contribuição de Shaull, missionário e teólogo presbiteriano (1952) a 

Teologia da Libertação sofreu influência de outros pensamentos, em especial o do 

Evangelho Social, trazido ao Brasil pelo próprio Richard Shaull; em segundo lugar, da 

Teologia da Esperança (1964), do teólogo luterano Jürgen Moltmann e, em terceiro 

lugar, da Teologia Política (1967), cujos expoentes eram o teólogo católico Johann 

Baptist Metz, na Europa, e o teólogo batista, Harvey Cox, nos EUA. 

Richard Shaull tornou-se, talvez, uma das maiores personalidades do 

Presbiterianismo mundial, no século XX. Foi diretor acadêmico do Instituto Pastoral 

Hispano, em Nova York, professor adjunto da Universidade Bíblica Latino-Americana, 
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em San José, Costa Rica ,e a partir de 1982, passou a ser professor no Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Religião em São Bernardo do Campo, junto à atual 

Universidade Metodista de São Paulo. Estava completamente a serviço da formação de 

lideranças na pesquisa e docência para o mundo evangélico e muito além dele. Desde 

2003, atuava na Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Lutava então 

contra o câncer, que o vitimou em 20 de outubro de 2007, aos 85 anos. (DREHER, 

2010) 

Em 1952, ao chegar ao Brasil trazendo o Evangelho Social, Richard Shaull 

criou estreita relação com pastores presbiterianos, tais como Rubem Alves e Jaime 

Wright. Em 1964, o teólogo luterano Jürgen Moltmann publicou sua obra ”Teologia da 

Esperança”. Em 1965, o teólogo batista Harvey Cox publicou “A Cidade Secular” e, 

finalmente, em 1967 o teólogo católico Johann Baptist Metz pronunciou a conferência 

sobre a “Teologia do Mundo”. Mas o nascimento da Teologia da Libertação pode ter 

como marco a se considerar a publicação da obra “Da Esperança”, de Rubem Alves, que 

tinha o título de Teologia da Libertação, uma crítica à teologia metafísica de forma 

geral. Nascia uma proposta de novas comunidades, com cristãos norteados por uma 

nova visão e paixão pela libertação humana, assim como por uma linguagem teológica 

inserida em seu contexto histórico.  

Shaull teve um papel importante na renovação do Cristianismo latino-

americano e prestou um apoio valioso às lutas populares no continente. É considerado 

um dos precursores da Teologia da Libertação, havendo quem divida a história da 

Teologia Protestante na América Latina em duas fases: antes e depois de Shaull. No 

Brasil, cumpriu um papel de estímulo e orientação nos meios evangélicos, 

principalmente junto a pastores recém-formados e a jovens estudantes, semelhante ao 

desempenhado pelo padre Henrique Vaz, na juventude e na intelectualidade católicas. 

Ambos influíram nas ideias e nas escolhas dos militantes cristãos que fundaram e 

desenvolveram, ao lado de não-cristãos, a organização de esquerda denominada Ação 

Popular (PEREIRA, 2010). Ferreira comenta o referencial e a motivação de Shaull, sua 

confiança na ação divina, suas novas perspectivas nas lutas populares e seu viés 

marxista:  

O empenho de Shaull é oposto [...], busca na teologia de Paul Lehman, 
de Dietrich Bonhoeffer e de Karl Barth, a fundamentação para ter uma 
atitude mais aberta ao marxismo e para justificar a participação cristã na 
luta por mudanças radicais das sociedades e das próprias igrejas. A 
confiança renovada na ação divina na história humana lhe permite, 
inclusive, aceitar a secularização das sociedades contemporâneas e o 



28 
 

projeto socialista com uma postura mais compreensiva do que a do 
pensamento católico progressista. Como ele comenta: “O catolicismo 
romano assume a importância, para o desenvolvimento da teologia, de 
uma integração entre teologia e filosofia (não necessariamente cristã) 
Na teologia protestante, a admissão da descontinuidade entre Revelação 
e Razão torna tal integração impossível. E também liberta a teologia de 
limitações racionais, o que a habilita a acompanhar a dinâmica do 
processo histórico.  
As novas percepções de Shaull se aprofundarão no Brasil, em contacto 
com o avanço das lutas populares e das reflexões marxistas no país. 
Influenciarão, por sua vez, a União Cristã dos Estudantes do Brasil, 
fundada em 1946, as Associações Cristãs de Acadêmicos, que se 
desenvolvem nos anos 1950, o Seminário Presbiteriano de Campinas, 
onde Shaull passa a lecionar, e por fim a Comissão Igreja e Sociedade, 
criada em 1955 por iniciativa dele e de Waldo César e transformada 
posteriormente no Setor de Responsabilidade Social da Igreja. Essas 
iniciativas renovadoras partem de presbiterianos e metodistas, mas logo 
alcançam outras denominações evangélicas e se cruzam com o sopro 
renovador que agita a Igreja Católica no mesmo período (PEREIRA, 
2010) 

 

Para Comblim (1985, pp. 13-18), a Teologia Latino-Americana da Libertação 

se manifestou em publicações do fim da década de 60. De um lado, a teologia de 

inspiração liberal ou neoliberal pelos católicos. Do lado protestante, o pensamento de 

Shaull e Cox. Pelo lado da Teologia da Libertação, os teólogos liberais procuravam 

manter e atrair para seu círculo os teólogos da libertação, muito embora os interesses da 

Teologia da Libertação ficassem longe dos interesses liberais. Já no caso dos teólogos 

da teologia conservadora, os teólogos da libertação eram considerados como teólogos 

liberais. Assim, a Teologia da Libertação tornou-se uma das manifestações mais agudas 

de liberalismo teológico que a teologia conservadora combatia no início da década de 

1970. 

A década de 60 do século passado foi uma época difícil tanto para Europa 

como para os Estados Unidos; múltiplas manifestações contra a guerra, e os episódios 

do Holocausto e de Nagasaki/Hiroshima foram utilizados pelos ateístas para reivindicar 

a morte e o sepultamento do Cristianismo. Aparentemente, havia provas contundentes 

contra a existência de Deus; a realidade parecia negar sua veracidade; não havia mais 

lugar para uma fé cega; o desencanto tomava conta dos corações e mentes de modo 

geral. Nesse contexto é que Jürgen Moltmann, em seu livro Teologia da Esperança 

(1964), surgiu com a proposta de um fazer teológico que infundisse esperança. Diante 

da experiência como soldado alemão, suas certezas sofreram um colapso, colocando-o 

em busca de uma esperança para viver. Sua teologia passou a voltar-se para a vida, com 
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temas de esperança e justiça. Assim, a teologia destituída de uma ligação com os 

problemas humanos foi relacionada à esterilidade e a irrelevância. No entanto, o 

desprezo pela tradição cristã também pode ter significado oportunismo e acriticidade, 

como resultado de uma teologia produzida a partir desses parâmetros.  

Segundo Martins, diante da síntese da ideia da esperança da teologia de 

Moltmann, conclui-se que a verdade surge da contradição entre o passado e o futuro, 

assim a esperança resulta dessa dialética: 

A esperança cristã é uma esperança de ressurreição e demonstra sua 
verdade pela contradição entre o presente e o futuro por ela visualizado, 
futuro de justiça contra o pecado, de vida contra a morte, de glória 
contra o sofrimento, de paz contra a divisão. É nessa contradição que a 
esperança deve mostrar sua força (MARTINS, 2010) 

Na visão de Mondin (1980, p. 230), Moltmann pensa que a Igreja possui 

vocação específica, isto é, ela tem a missão de trazer a esperança ao mundo; a 

reconciliação dos pagãos ao futuro de Deus, para que se tornem livres. Para ela ser isso, 

fermento de vida, ela deve assimilar-se conscientemente como antecipação, sinal do 

Reino de Deus. Jesus, com sua missão e ressurreição, trouxe o Reino de Deus para a 

história, e a igreja é a sua antecipação. Portanto, ela é o povo do Reino de Deus 

(MONTMANN, 2003 p. 386) Moltmann percebeu a falta de prática na teologia latino- 

americana e, por isso, considerou-a de forma crítica. Abriu um diálogo com a América 

Latina e tornou-se leitor assíduo da produção teológica latino-americana, esperando 

encontrar a práxis para a sua teologia da esperança. A recíproca não se deu; sua teologia 

ficou relegada ao seu continente e, assim, nosso autor travou polêmicos debates com 

teólogos latino-americanos, principalmente com o argentino Míguez-Bonino. Alegava-

se que a Teologia da Libertação necessitava de elementos próprios para se autoafirmar; 

isso aconteceu, e Moltmann entendeu assim também, mas, o que se pode perceber, é que 

a “Teologia da Esperança” influenciou a Teologia da Libertação. (MOLTMANN, 2004 

p.184) 

O teólogo batista Harvey Cox publicou “A Cidade Secular” (1967) Por 

secularismo, Cox entende o processo histórico pelo qual a sociedade se liberta do 

controle da igreja e dos sistemas metafísicos fechados. O centro de interesse dessa nova 

teologia não é a igreja, mas sim o mundo e suas necessidades. Quais seriam os 

pressupostos dessa teologia do mundo? Que ideias os chamados teólogos seculares 
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defendem? As objeções ao sobrenatural são uma tônica nesse fazer teológico, a tentativa 

de minimizar o sobrenatural: 

Em primeiro lugar, os teólogos seculares estão de acordo que os 
problemas deste mundo deveriam ser uma das preocupações vitais da 
igreja. Eles reclamam que a igreja tem se esquivado e racionalizado 
quanto as suas falhas em não enfrentar-se com os males sociais e 
políticos. Com respeito a isso, a voz mais eloqüente foi Dietrich 
Bonhoeffer, pastor alemão executado pelos nazistas durante a Segunda 
Guerra Mundial por participar de um complô contra a vida de Hitler. 
[...] Os teólogos seculares também afirmam que nossa teologia deve 
expressar um espírito de secularização. Harvey Cox diz que devemos 
deixar de falar da ontologia antiquada para começarmos a falar de 
funções e de ativismo dinâmico. [...] O Cristianismo, segundo ele, deve 
ser reconstruído sem Deus, e Cristo deve ser visto como o paradigma da 
existência humana. Na teologia secular, não há espaço para o Jesus 
salvador. Ele é, no máximo, um bom exemplo (COX, 2010) 

O processo de secularização, iniciado nos anos 1960, não estava, segundo a 

visão de Cox, em desarmonia com o Cristianismo; o termo Deus foi considerado por 

Cox como algo que poderia ser colocado à margem; assim, essa teologia contribuiu, na 

época, com um incentivo para um fazer teológico mais voltado para o ser humano e para 

o mundo. (COX, 2010) 

Esse radicalismo “ateológico” ganhou proporções gigantescas no best-seller de 

John Robinson, Honest to God (1963) O livro de Robinson começa com o 

convencimento de que a ideia de um Deus “lá em cima”, tão transcendente como na 

teologia de Kierkgaard e de Barth e na filosofia de Kant, deve ser deixada de lado por se 

tratar de uma ideia antiquada e errônea. O problema é que, ao invés de buscar 

moderação entre a transcendência e a imanência de Deus, ele parte para a ideia de um 

Deus no nosso interior, algo totalmente imanente. Robinson reafirma que Deus é o 

fundamento do nosso ser, mas acrescenta que a igreja nunca deveria ser uma 

organização para homens religiosos; não deve haver uma distinção entre igreja e 

mundo. O lema desses “novos crentes”, “cristãos secularistas” é “ama a Deus e faça o 

que quiser”. (ROBINSON, 2010) 

2.4 Desenvolvimento da libertação: teólogos católicos 

O teólogo católico Johann Baptist Metz também se firmou sob a Teologia do 

Mundo, também chamada Teologia Política, que influenciou a Teologia da Libertação. 

Os pensamentos de Metz giram mais em torno dos "sofrimentos dos outros”. Ele 

argumenta que o conceito Deus sofrendo divide a dor da sua criação, e escreve: "Ainda, 

encarado com as condições da criação de Deus que clamam para o céu, como pode o 
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teólogo do Deus criador evitar que a suspeita da indiferença, ao menos que ele 

compreenda a língua do sofrimento de Deus?" (GIBELLINI, 2007, pp. 313- 345)  

A primeira participação católica no cenário teológico da libertação foi a 

publicação da Teologia da Revolução, em 1970, pelo teólogo belga radicado no Brasil 

José Comblin. Em 1971, Gustavo Gutiérrez também publicou Teologia da Libertação, 

mas somente em 1972, Leonardo Boff surgiu no cenário teológico com a publicação de 

“Jesus Cristo Libertador”. Como Rubem Alves estava asilado nos EUA neste período, 

Boff passou a ser o mais conhecido representante desta corrente teológica no Brasil. 

Conseguiu manter-se no país graças à proteção recebida pela ordem dos franciscanos, à 

qual ele pertencia. 

Segundo Löwy (2010), os principais teólogos brasileiros da libertação, 

Leonardo Boff e Frei Betto, estão entre os precursores e inspiradores do 

“altermundismo”; com seus escritos e suas palavras participam ativamente nas 

mobilizações do movimento dos movimentos e nos encontros do Fórum Social Mundial. 

Sua influência é muito significativa no Brasil, onde muitos militantes dos movimentos 

sociais, tais como sindicatos, MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e 

movimentos de mulheres, provêm de Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s), 

promovidos pela Teologia da Libertação. Seus escritos também são considerados entre 

os cristãos de outros países, tanto da América Latina quando do resto do mundo. 

As obras de Leonardo Boff e de Frei Betto são, pelo que aparentam, 

fundamentais para o desenvolvimento da Teologia da Libertação, particularmente no 

Brasil e na América Latina, como informa a longa, mas necessária (assim como outras, 

na sequência), citação de Löwy: 

O livro de Leonardo Boff, na época membro da ordem franciscana, - 
Jesus Cristo libertador, (Petrópolis, Vozes, 1971), pode ser considerado 
como a primeira obra da Teologia da Libertação no Brasil. 
Essencialmente, trata-se de uma obra de exegese bíblica; porém um dos 
capítulos, possivelmente o mais inovador, intitulado "Cristologia desde 
América Latina", expressa o desejo de que a Igreja possa "participar de 
maneira crítica no arranque global de libertação que a sociedade sul-
americana conhece hoje". Segundo Boff, a hermenêutica bíblica de seu 
livro está inspirada pela realidade latino-americana, o que dá como 
resultado "a primazia do elemento antropológico ao eclesiástico, do 
utópico sobre o efetivo, do crítico ao o dogmático, do social sobre o 
pessoal e da ortopráxis sobre a ortodoxia"; aqui se anunciam alguns dos 
temas fundamentais da Teologia da Libertação. Personagem 
carismático, com uma cultura e uma criatividade enormes, ao mesmo 
tempo místico franciscano e combatente social, Boff converteu-se no 
principal representante brasileiro dessa nova corrente teológica. [...] Em 
1981, Leonardo Boff publica o livro "Igreja, Carisma e Poder", uma 
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reviravolta na história da Teologia da Libertação: por primeira vez 
desde a Reforma protestante, um sacerdote católico coloca em xeque, de 
maneira direta, a autoridade hierárquica da Igreja, seu estilo de poder 
romano-imperial, sua tradição de intolerância e dogmatismo-
simbolizado durante vários séculos pela Inquisição, pela repressão de 
toda crítica vinda de baixo e o rechaço da liberdade de pensamento. 
Denuncia também a pretensão de infalibilidade da Igreja e o poder 
pessoal excessivo dos papas, que compara, não sem ironia, com o poder 
do secretário geral do Partido Comunista soviético. Convocado pelo 
Vaticano em 1984 para um "colóquio" com a Santa Congregação para a 
Doutrina da Fé (antes, o Santo Ofício), dirigida pelo Cardenal 
Ratzinger, o teólogo brasileiro não abaixa a cabeça, nem nega retratar-
se; permanece fiel às suas convicções e Roma o condena a um ano de 
"silencio obsequioso"; finalmente, frente à multiplicação dos protestos 
no Brasil e em outros lugares, a sansão foi reduzida em vários meses. 
Dez anos mais tarde, cansado do hostigamento, das proibições e das 
exclusões de Roma, Boff abandona a ordem dos franciscanos e a Igreja, 
sem, no entanto, abandonar sua atividade de teólogo católico. (LÖWY, 
2010) 

Frei Betto, em suas cartas da prisão, manifestou sua experiência intercambial e 

explicitou seu interesse pelo marxismo. Sua consagração às Comunidades de Base e 

seus escritos serviram de fundamento para muitas organizações: 

As Cartas da Prisão de Betto, publicadas em 1977, mostram seu 
interesse pelo pensamento de Marx, a quem designava, para burlar a 
censura política, "o filósofo alemão". Em uma carta de outubro de 
1971a uma amiga, abadesa beneditina, observava: a teoria econômico-
social do filósofo alemão não teria existido sem as escandalosas 
contradições sociais provocadas pelo liberalismo econômico, que o 
conduziram a percebê-las, analisá-las e estabelecer princípios capazes 
de sobrepô-los". Depois de sua libertação da prisão, em 1973, Frei Betto 
consagrou-se à organização das comunidades de base. Durante os anos 
seguintes publicou vários folhetos que, em linguagem simples e 
inteligível, explicavam o sentido da Teologia da Libertação e o papel 
das CEB’s. Logo, converteu-se em um dos principais dirigentes dos 
encontros intereclesiais nacionais, onde as CEB’s de todas as regiões do 
Brasil intercambiam suas experiências sociais, políticas e religiosas. Em 
1980 organizou o 4º Congresso internacional dos Teólogos do Terceiro 
Mundo. Desde 1979 Betto é responsável pela Pastoral Operária de São 
Bernardo do Campo, cidade industrial do subúrbio de São Paulo, onde 
nasceu o novo sindicalismo brasileiro. Sem vincular-se a nenhuma 
organização política, não escondia suas simpatias pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) Após a vitória eleitoral do candidato do PT, Luis 
Inácio Lula da Silva, em 2001, foi designado pelo novo presidente para 
dirigir o Programa "Fome Zero"; no entanto, descontente com a 
orientação econômica do governo, prisioneiro dos paradigmas 
neoliberais, demitiu-se de seu posto dois anos depois. [...] Betto e Boff, 
como a imensa maioria dos teólogos da libertação, não aceitam a 
redução, tipicamente liberal, da religião a um "assunto privado" do 
indivíduo. Para eles, a religião é um assunto eminentemente público, 
social e político. [...] (LÖWY, 2010) 
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No que tange à formulação e reformulação da teologia, os católicos romanos5

Com a gênese da Teologia da Libertação na América Latina, “a religião passa 

a ser um fator de mobilização e não do freio”5. A religião não mais se apresenta como 

“ópio do povo”. Ela passa a ser fonte de libertação e de esperança para o homem. A 

religião, desta forma, não se reduz a uma ideologia que mantém o  status quo, social e 

político; também não é mais fonte de discursos etéreos. A Teologia da Libertação 

pretende mostrar que Deus não está em uma esfera trans–histórica, transcendente, mas, 

que Deus encarna-se na história, gera libertação de um povo humilhado, gera vida e 

esperança a um povo crucificado e sem sonhos. Pode-se dizer, metaforicamente, que a 

Teologia da Libertação anuncia a ‘’descida’’ de Deus, de sua esfera transcendente e 

“celeste”, e mostra-o como agente dignificante dos humilhados da terra. Deus não é 

mais um conjunto de doutrinas e especulações; é a fonte de toda a luta pela justiça e 

igualdade. Por isso, Deus se manifesta nas lutas históricas pela justiça, pela inclusão e 

pela superação de toda opressão vigente na humanidade. “Eu sou o Senhor, teu Deus, 

que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.” (Ex 20,2). É a face de Deus 

anunciada pela Teologia da Libertação: O Deus que tira o povo da opressão e servidão. 

(BOFF, 1980, p. 102) 

 

foram mudando de postura diante das mudanças históricas e, embora houvesse uma 

presença protestante, pode-se dizer que a Teologia da Libertação é uma elaboração 

principalmente católico-romana, uma proposta que poderia ser caracterizada 

especialmente como uma continuidade histórica do liberalismo protestante. Devido à 

pobreza e à degradação do povo latino-americano, a libertação pode ser entendida como 

superação do processo de exclusão, já que esta é o consequente resultado da relação 

norte–sul, onde milhões de homens e mulheres empobreciam e se deterioraram por 

ficarem à margem (excluídos) do processo econômico e político, norteado pelo 

capitalismo imposto pelos EUA e Europa. 

A perceptível dependência da formulação teológica genericamente 

considerada, em relação às teologias de outros países, levantou, na época, uma 

discussão entre o chamado neoconservadorismo e o denominado liberalismo teológico. 

Uma simpatia entre teólogos liberais europeus em relação á Teologia da Libertação na 

                                                 
5. A religião como fator de mobilização, e não como freio, é reflexão encontrada em Leonardo Boff 
(2008, p. 105), quando afirma a religião como realidade que pode servir como “freio” e “acelerador” da 
libertação. Essa ideia remete à forma de pensar de Paulo Freire (2005, pp. 46-49) sobre as crenças que 
foram incutidas aos pobres que precisam, segundo sua pedagogia, ser desmistificadas, pois implicam que 
os oprimidos se tornem determinados e sem movimento. 
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América Latina era flagrante, ao passo que isso não ocorria com os teólogos da teologia 

denominada “acabada”. Deve-se pontuar que, embora houvesse esse flerte entre tais 

vertentes, os interesses da Teologia da Libertação e os da Teologia Liberal Europeia 

eram diferentes. Uma igreja considerada de centro e outra, considerada periférica, eram 

objeto de debates, o que deu início à formulação de uma teologia nova, ou de teologias 

novas, estabelecidas sob uma realidade inconteste, enquanto os teólogos formados na 

América do Norte e em países centrais continuaram com a teologia por lá formulada, 

em detrimento do que se passava na América latina. (COMBLIN, 1985, pp.9-18) 

Havia a pretensão de se realizar uma teologia própria, inteiramente Latino- 

Americana, partindo da situação da miséria e da opressão das massas e da dependência 

externa. A estratégia seria revolucionária, não desenvolvimentista. As Instituições 

Religiosas eram denunciadas por suas alianças com os grupos dominantes. A proposta 

era a de que os cristãos se unissem para uma tarefa de libertação histórica, numa 

elaboração de pensamento próprio, com apoio das Ciências Sociais, utilizando-se 

particularmente o Materialismo Dialético e a base da experiência e do sofrimento dos 

pobres. (CAVALCANTE, 1989, pp.8-12) 

A Teologia da Libertação, como corrente teológica, pode ser considerada 

englobante de diversas teologias cristãs, desenvolvida no que foi chamado de Terceiro 

Mundo, ou nas periferias pobres do que também foi chamado de Primeiro Mundo, a 

partir do final dos anos 1960 e início dos anos 1970 do século XX, quando o mundo 

atravessou uma crise estrutural e conjuntural de ordem política, social, econômico e 

existencial para a qual não  parecia haver resposta. O que ocorria, com grande parte da 

humanidade caída no descrédito, no despreso e na pobreza, precisava de resposta. 

Baseada na opção pelos pobres e pelos excluidos, contra a pobreza e a discriminação, e 

a favor da libertação dos mesmos: assim desenvolveu-se uma teologia inicialmente 

fundamentada nas  particularidades da América Latina. 

Nessa época, o conceito de libertação ganhou mérito no pensamento cristão, 

especialmente quanto a suas implicações históricas, sociais e políticas, bem como pela 

denúncia de abuso do poder, no continente americano. A responsabilidade de 

transformar o mundo forçava os evangélicos a ler a Bíblia e a rever seriamente o papel 

das Escrituras, especialmente em relação aos condicionamentos ideológicos de suas 

respectivas leituras. A mensagem do evangelho começava a ser relacionada às 

estruturas concretas e à relação de fé e obediência. 
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“A Teologia da Libertação é um movimento teológico que quer mostrar aos 

cristãos que a fé deve ser vivida numa práxis libertadora e que ela pode contribuir para 

tornar esta práxis mais autenticamente libertadora” (MONDIN, 1980, p. 25) Nesse 

sentido, o cristão é impelido a viver a práxis libertadora nas diversas épocas da história. 

Apesar de existirem, segundo Michael Löwy, divergências significativas entre 

os teólogos da libertação, na maioria de seus escritos encontram-se repetidos os temas 

fundamentais que constituem uma saída radical da doutrina tradicional e estabelecida 

das Igrejas Católica e Protestante: 

Uma implacável acusação moral e social contra o capitalismo como 
sistema injusto e iníquo, como forma de pecado estrutural. O uso do 
instrumento marxista para compreender as causas da pobreza, as 
contradições do capitalismo e as formas da luta de classes. A opção 
preferencial a favor dos pobres e a solidariedade com sua luta de 
emancipação social. O desenvolvimento de comunidades cristãs de base 
entre os pobres como a nova forma da Igreja e como alternativa ao 
modo de vida individualista imposto pelo sistema capitalista. A luta 
contra a idolatria (não o ateísmo) como inimigo principal da religião, 
isto é, contra os novos ídolos da morte, adorados pelos novos faraós, 
pelos novos Césares e pelos novos Herodes: O consumismo, a riqueza, 
o poder, a segurança nacional, o Estado, os exércitos; em poucas 
palavras, ocidental. (LÖWY, 2010, p.1) 

 

O termo “libertação” foi cunhado a partir da realidade cultural, social, 

econômica e política sob a qual se encontrava a América Latina, a partir das décadas de 

1960 e 1970, no século passado. Alguns teólogos desse período, católicos e 

protestantes, assumiram a libertação como paradigma de todo o fazer teológico. O 

quadro social da América Latina, segundo Mondin, no período originário da Teologia 

da Libertação, possuía características peculiares: 
 

O ambiente político é geralmente caracterizado pela presença de 
governos que administram o poder arbitrariamente em vantagem dos 
ricos e dos poderosos, fazendo amplo uso da força e da violência. [..] O 
ambiente econômico e social está marcado pela miséria e pela 
marginalização da maior parte da população. Os recursos econômicos 
são controlados por um pequeno grupo de privilegiados. [...] No 
ambiente cultural se verifica ainda uma notável dependência da Europa 
e dos Estados Unidos. Na ciência como na filosofia, na arte como na 
literatura, quase nada é concebido à originalidade das populações 
latino-americanas”. (MONDIN, 1980 p. 25-26) 
 
 

O quadro de degradação apresentado na América Latina foi o fundamento 

gerador do conceito de libertação, entendida como toda “ação que visa criar espaço para 
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a liberdade” (BOFF, 1980, p. 87) Ser livre, neste sentido, é não estar sob o jugo da lei 

alheia; é poder construir-se autonomamente. O processo histórico da América Latina foi 

e é dominado por diversas leis estranhas a ela. A América do Norte, em especial os 

EUA e os países europeus, sempre impuseram aos latino-americanos seus valores, suas 

políticas e sua cultura. Nesse sentido, a libertação, no seio da América Latina, seria a 

luta pela liberdade da cultura, dos valores, da economia, da política latino-americanos, 

frente à diversidade da opressão advinda de um modelo imperialista que rege a práxis 

do hemisfério norte em suas relações com o hemisfério sul, especialmente com o povo 

latino-americano. Tal relação impunha, ao hemisfério sul, a cultura do hemisfério norte. 

Começando pela base buscada na Bíblia, a Teologia da Libertação se vale do 

Velho Testamento para começar a se fundamentar, especialmente quanto à história do 

termo “libertação”, alegando sua presença na estrutura inteira da Bíblia. Moisés libertou 

o povo de Israel, do Egito, enfrentando tamanha oposição a ponto de ser obrigado a 

lutar contra os exércitos do Egito para levar o povo à terra prometida. Assim, o Êxodo 

estabelece o modelo teológico de libertação segundo o coração de Deus. A 

comemoração da páscoa dos cristãos está intimamente relacionada ao Êxodo, à salvação 

dos homens, de que a igreja é continuação. A ideia de libertação perpassa os profetas e 

até mesmo a criação, quando ocorre a libertação do caos. (CATÃO, 1986, pp. 64-67)  

No Novo Testamento, Jesus é o Messias Libertador, salvador. Até o livro do 

Apocalipse esboça escatologia da libertação. Enfim, a base bíblica utilizada é muito 

vasta, embora haja possibilidade de outras interpretações. Obviamente, há que se 

entender que os contextos culturais de libertação eram diferentes, mas se aplicam, em 

linhas gerais, ao fazer teológico da Teologia da Libertação. A realidade histórica da 

salvação é levada em conta, assim como o Jesus histórico. A visão histórica da salvação 

fundamenta a visão de mundo e a ação missionária da igreja.  

Na visão de Catão, a tese fundamental da Teologia da libertação está ligada à 

libertação dos oprimidos no mundo Latino- Americano: “A libertação dos oprimidos é 

nos dias de hoje, especialmente no contexto Latino- Americano a realidade da salvação 

de Deus presente no mundo” (CATÃO, 1986, p. 68) Ninguém pode dizer que a salvação 

de Deus não tenha nada a ver com a libertação do oprimido, assim como com a 

historicidade da libertação, libertação política, cultural, econômica, social e até 

religiosa. A libertação, então, é uma realidade histórica, não apenas trans-histórica; ela 

já está presente.  
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Libertação não é mero tema da Teologia da Libertação; é praticamente a 

própria teologia da libertação. Expressa um encontro da teologia com a história, o 

contato com os pobres da América Latina. A opressão, a escravidão, a dominação por 

poderes, que exploram os seres humanos e impedem que manifestem sua identidade, 

sua voz e construam seus próprios mundos, estão sempre presentes na história, em todas 

as partes do mundo, na atualidade, ainda que de maneiras mais sofisticadas, que 

ultrapassam a realidade física e entram pela vertente psicológica. O significado da 

libertação articula-se com o de salvação que é um dom de Deus, mas começa a se fazer 

depois do pecado, historicamente falando, não como um ato isolado, mas progressivo. 

Portanto, a salvação não é só escatológica, como se a redenção tivesse uma dimensão 

apenas meta-histórica. Tais conceitos, na Teologia da Libertação, são históricos, fazem 

parte e destinados à experiência humana fadada à ruína. A salvação, como realidade  

oferecida a todos os homens, agora e depois, escatologicamente, é essencial para o 

desenvolvimento da práxis libertária no agora da história, tudo a partir de Jesus em 

essência e exemplo, independentemente do tempo histórico. (CATÃO, 1986, pp. 70- 

77) 

                 Gutierrez (1979, p. 125) pergunta, quanto à relação entre libertação e 

salvação, na sua obra Teologia da Libertação, se, ao longo da história, segundo a 

palavra de Deus, existe uma relação entre libertação e salvação e o que significam a luta 

contra uma sociedade injusta e a busca por um novo homem. O entendimento de 

salvação é muito importante para Gutierrez, a ponto de colocar tal conceito como centro 

do ministério cristão.  A princípio, o significado da salvação esteve restrito à igreja, 

direcionado aos não cristãos como solução para o problema do pecado. O princípio tem 

sofrido relativa mudança, pois o conceito de universalidade da igreja ganhou 

consciência universal. A ideia de salvação deu uma guinada de sentido; para Gutierrez, 

passa a ser, desde agora, não mais uma realidade após a morte, e sim, na vida presente, 

como prova. O pecado, então, não é mais um impedimento só para a salvação no além, 

mas aqui e agora. A quebra da comunhão com Deus é a quebra de comunhão entre os 

homens; a realidade não é mais só transcendente, mas passa pelas estruturas e história 

social presentes; a existência terrena passa a ter valor. A salvação se torna uma 

realidade para dentro da história: homens em comunhão com Deus e entre si.    

O novo momento de compreensão da salvação proporciona orientação, 

transformação da história. O processo de libertação o é deste mundo, sem divisão entre 

profano e sagrado; a história da salvação é intrínseca à humanidade. A criação do 
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mundo é o início da história e a história é a história dos atos salvíficos de Deus. 

(GUTIRREZ, 1979, pp. 125-131) 

O Êxodo, então, não seria apenas uma convocação para a saída, mas uma 

convocação para a tomada de posse de uma nova situação existencial, social e política, 

uma terra prometida; é libertação da opressão. Deus se revela como Deus da história e, 

na história, o Libertador de Israel. Aliança e libertação fazem pleno sentido na história 

de Israel no Egito. Esse ato de libertação é lembrado por Gutierrez, por ser interpretado, 

por ele, como fundamental, sempre na história, como a história de uma recriação, de 

redenção histórica, impregnando as páginas das Escrituras em memória e celebração. 

(GUTIERREZ, 1979, pp. 133, 134)  

Para Gutierrez (1979, pp.138-144), não se pode praticar a negação do presente, 

porque a escatologia se realiza na história, assim a história não pode ser esquecida. Na 

Teologia da Libertação, ganham conotação materialista conceitos teológicos como 

salvação, libertação, Igreja, a própria teologia, pecado, opressão, Cristo, Deus, Espírito 

Santo, Reino de Deus, Céu, inferno, Escrituras, fé, esperança e ressurreição, amor, 

anúncio, denúncia profética e justiça. Em linhas gerais, são trazidos para a história, 

libertam-se do mundo metafísico, deixam de ser tratados de forma etérea e são trazidos 

para o mundo real. O estremo da teologia do futuro distante, do pós- morte, é criticado e 

rejeitado pelos teólogos da libertação.     

Segundo se percebe, o método dessas teologias é libertário e indutivo, e não 

parte da Revelação e da Tradição eclesial para que se façam interpretações teológicas e 

se apliquem à realidade. Partem da interpretação da realidade a partir da pobreza, da 

exclusão e do compromisso com a libertação, para fazer a reflexão teológica e convidar 

à ação transformadora dessa mesma realidade. O método utilizado para elucidar o 

fenômeno da opressão e da exclusão pela teologia da libertação é o método histórico- 

dialético. Do ponto de vista da Teologia da Libertação, o campo de estudo e de 

conclusões, dessa forma de fazer teologia, se dá através do povo, em seu tempo, o que 

resulta na reflexão crítica social, histórica e cultural. A “Revelação de Deus”, a 

“Inspiração do Cristo histórico”, a “Ação da Igreja”, flutuam de acordo com a 

necessidade de libertação específica.  

Hugo Assmann e Leonardo Boff instauraram as bases para a gênese do método 

da Teologia da Libertação no Brasil, a partir da realidade da luta dos cristãos pela 

transformação social, procurando responder aos interrogativos da sociedade e abrindo 

espaço para uma mudança metodológica na teologia. (VELOSO JUNIOR, 2009, p.2) 
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Segundo Boff, para que haja a possibilidade de elaboração de uma Teologia da 

Libertação, faz-se necessário compreender os fenômenos da opressão e da exclusão. 

“Por isso, a teologia da libertação deve começar por se debruçar sobre as condições 

reais em que se encontra o oprimido de qualquer ordem que ele seja.” (BOFF, 1986, p. 

40) Na discussão sobre a “opressão”, percebe-se, nas obras de Gustavo Gutierrez, Juan 

Luiz Segundo, Clodovis e Leonardo Boff, Jon Sobrinho, Hugo Assmann, que a análise 

social é a do marxismo. Convém não esquecer, porém, que os autores da Teologia da 

Libertação recorrem a essa matriz teórica muito mais para entender a gênese da 

opressão social, do que para busca de um projeto social alternativo. Nesse caso, a 

orientação e a luz partem da Palavra de Deus.  

O céu almejado pela humanidade não é pensado como realidade post mortem. 

Este céu, que fora pensado pela teologia clássica como realidade distante, que se 

manifestaria no porvir, encarna-se no “agora”, pela práxis do povo em prol da dignidade 

humana: cada conquista popular, no que tange a uma relação mais justa entre os 

homens, traz o céu para o presente, no seio da humanidade. A teologia da libertação 

busca mostrar que Deus é “Pai – Nosso”; portanto, os homens e as mulheres devem se 

relacionar como irmãos e irmãs, sem exclusão, sem opressão, sem qualquer tipo de 

violação da dignidade humana. Lutar pela libertação é valorizar a paternidade universal 

de Deus, que se manifesta nas relações justas e fraternas entre todos os seres humanos. 

A Teologia da Libertação busca sua base inicialmente em Êxodo, no ministério 

dos Profetas do Antigo Testamento, na figura do Jesus Cristo Histórico, em seu 

ministério terreno. Os teólogos da libertação partem do pressuposto de que as dores, 

utopias e poesias dos pobres são uma mediação hermenêutica para a leitura bíblica na 

América Latina (LOPES, 1998, p. 1) A partir desse pressuposto, os teólogos da 

libertação não veem a sua teologia como nova, mas como uma nova forma de se fazer 

teologia. Dessa nova maneira de fazer teologia, a partir do compromisso com a luta 

coletiva de libertação, decorre do fato de que quem produz a teologia é o povo 

comprometido como um todo nessa luta; a teologia deixa de ser monopólio, surge um 

“povo teológico”; assim, a revolução socialista, visada pela Teologia da Libertação, não 

é meramente reformista. Leonardo Boff e Clodovis Boff dão a entender que a Teologia 

da Libertação deveria ser radical:  

A terapia apresentada pela consciência crítica radical não é a reforma do 
sistema [capitalista]; isto implicaria apenas em fazer um curativo na 
ferida sem perceber o foco gerador da enfermidade; postula-se uma 
nova forma de organizar toda a sociedade sob outras bases, sobre outros 
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fundamentos; não mais a partir do capital em mãos de alguns, mas a 
partir do trabalho de todos, com a participação de todos nos meios de 
produção e nos meios de poder; fala-se de libertação. (BOFF, 1986, 
pp.16; 17)  

Em síntese, a singularidade da Teologia da Libertação reside em seu método, 

construído a partir da realidade história e social, ou seja, a partir dos excluídos (as) da 

sociedade (VER), iluminada pela fé cristã (JULGAR), visando à prática transformadora 

da sociedade velha, rumo a uma nova sociedade (AGIR) Portanto, teologia da libertação 

e sociedade são compreendidas a partir da dialética que as une, a partir do que se 

constrói uma nova política participativa, uma nova economia inclusiva e solidária, uma 

nova cultura pluralista e uma nova religião ecumênica e macroecumênica. A pergunta a 

ser feita, no final deste capítulo, é se ainda há espaço para a reflexão e a ação teológica 

da Teologia da Libertação. Considerando as realidades históricas que se apresentam, 

pode-se dizer que sim, já que o fazer teológico libertário se faz dentre outras realidades, 

principalmente de acordo com o tempo histórico e de acordo com os tipos de opressão 

desenvolvidos nos mais diferentes contextos históricos e sociais. A possibilidade de um 

diálogo, com o que está ocorrendo no tempo e no espaço, parece não perder a sua força.  

Talvez se possa dizer que hoje há uma nova fase da Teologia da Libertação, 

que não se apresenta mais nas Igrejas, mas sobretudo nas ONGs, nos movimentos 

populares e sociais, nos grupos de direitos humanos, em algumas universidades, nas 

associações e cooperativas etc. É nestes espaços que se encontra a nova teologia da 

libertação, sendo vivida nesta era de globalização. 

             Muitos poderiam pensar que a Teologia da Libertação morreu ou ficou no 

passado, mas a sua metodologia outorga-lhe a capacidade de renovação; não que ela 

ressurja, porque não morre, pois seu campo de trabalho é o mundo. A matriz do 

exercício e do fazer teológica continuo a mesma, produzindo várias situações a serem 

teologizadas. O processo de globalização, por exemplo, possui três vertentes sobre as 

quais cabe refletir, particularmente, no modo de fazer Teologia da Libertação: a 

econômica, a política e a religiosa.   

O monge beneditino Marcelo Barros (1944), teólogo biblicista, fundador do 

Centro Ecumênico de Estudos da Bíblia (CEBI), membro da Comissão Teológica da 

Associação Ecumênica dos Teólogos de Terceiro Mundo (ASETT), defende que a 

Teologia da Libertação só estaria superada se as condições e motivos pelos quais ela 

nasceu tivessem passado. Mas, ao contrário, a pobreza injusta e a desigualdade social 

aumentaram especialmente com o advento da globalização e, consequentemente, da 
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“nova” modernidade. A exclusão agora parece ter uma estrutura global, além da que é 

promovida na geografia local. Também se pode dizer que está mais organizado o 

ressurgimento de movimentos populares, indígenas e camponeses; assim também, no 

mundo todo cresce o número dos que se organizam para que um mundo diferente seja 

possível. Como muitas dessas pessoas são crentes, cristãos ou de outras religiões, não 

somente a Teologia da Libertação continua válida, mas também outros movimentos que 

se levantaram na tentativa de resolver necessidades que se atualizaram. (2007, p.1) 

Segundo Silveira, com a vitória de Lula, a chamada “esquerda” católica 

alcançou importantes cargos no governo federal e projetou sua influência para além das 

sacristias. A relação da Teologia da Libertação com o poder ficou notória, visto ser frei 

Betto expoente de relativa fundamentação de tal fazer teológico, assessor do Presidente 

Lula para assuntos especiais, chegando a ser considerado ,seu conselheiro espiritual, e 

não somente ele, mas outros representantes da Teologia da Libertação são relacionados 

ao governo Lula. Em artigo recente, publicado no jornal “Correio Braziliense”, Frei 

Betto fez a seguinte afirmação:  

 

Contemplo a Esplanada dos Ministérios. Ali está a ministra Marina 
Silva, seringueira, analfabeta até os 14 anos, militante das CEB’s 
(Comunidades Eclesiais de Base) do Acre. [...] Ao lado, Benedita da 
Silva, ministra da Assistência e Promoção Social, líder comunitária no 
morro Chapéu Mangueira, atrás do nosso convento dominicano do 
Leme, no Rio. Conhecia-a casada com Bola, participante do 
Movimento Fé e Política. José Fritsch, ministro da Pesca, integrante 
das CEB’s de Chapecó, é discípulo de dom José Gomes. ( SILVEIRA, 
apud BETTO, 2010) 

 Para Silveira (2010) ainda há outras pessoas de convicção de esquerda 

católica, nomeados por Lula, de modo que a Teologia da Libertação no poder é 

realidade: 

[...] Lula ainda nomeou outros nomes ligados à esquerda católica, 
como o ex-membro da CPT (Comissão Pastoral da Terra) para 
Presidente do INCRA, Marcelo Resende, que chega a usar “na mão 
esquerda um anel escuro feito de tucum, palmeira típica da região 
Norte do País. É um ornamento que [...] é usado por padres, freiras e 
leigos vinculados à ala progressista da Igreja Católica. Destina-se 
sobretudo a mostrar o compromisso radical com as causas populares 
(SILVEIRA, 2010) 

É importante ressaltar que nem todos os citados representantes ou 

simpatizantes da Teologia da Libertação, citados, e mesmo de outras convicções 

religiosas, tidos como pessoas de visão aberta e progressita, permaneceram no governo 

petista. Isso aconteceu, devido a mudanças e contradições ocorridas no governo, que 
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levaram a conflitos internos e externos expostos pela mídia. Consequentemente, alguns 

não permaneceram nem mesmo no partido político dos trabalhadores, como é o caso de 

Marina Silva, devido às contradições ideológicas de interesse político e econômico, 

tendo se filiando ao Partido Verde. O  sonho de Marina Silva, de um equilíbrio entre o 

desenvolvimento e a preservação da natureza, não foi possivel no ministério do Meio 

Ambiente. Dentre os nomes que sairam do governo, temos também o de Benedita da 

Silva, ministra da Ação Social. É importante, também, esclarecer. que nem todosos  

participantes desse governo são católicos, como é o caso de Marina Silva e Benedita da 

Silva, que são evangélicas. 

Por fim, no estudo da Teologia da Libertação, fica claro que não é possivel 

haver uma denominação única para a mesma, pois, de acordo com a situação de 

opressão será a construção ou o fazer teológico libertária. Portanto, há uma Teologia de 

Libertação para a questão da opressão na África do Sul; outra, para os negros e 

asiáticos, na América do Norte; outras, para outros contextos sociais, políticos e 

religiosos. 

Por conseguinte, a Teologia da Libertação tem capacidade de se renovar 

sempre, porque a opressão existe de todas as formas e em todas as partes do mundo, 

desde uma esfera micro situacional, até uma esfera macrossituacional, contextual e 

cultural. Hoje em dia, as estruturas, por causa do fenômeno da globalização, se tornam 

cada vez mais interdependentes; portanto, assim como na gênese da Teologia da 

Libertação, quando o problema não era a pobreza em si, mas as estruturas que a 

causavam, o mundo contemporâneo implica uma situação muito mais trabalhosa na 

identificação das estruturas de alienação, opressão e subtração dos direitos humanos. 

De acordo com a base hermenêutica da Teologia da Libertação, há muitos 

elementos para que ela continue a se constituir. Não falta material para sua 

epistemologia dialético-histórica de fazer teologia. Se o destino do homem moderno é 

libertar-se dos mecanismos de opressão, libertar-se politica, economica e 

religiosamente parece ser um caminho para a humanização. A libertação é uma 

vocação histórica do homem, para a Teologia da Libertação. Seja reconhecida ou não 

como relevante, haverá sempre um campo de trabalho para ela, pois a natureza de 

dominação parece ser  sempre uma tendência a ser manifestada pela  natureza do 

homem. 

Considerar que a Teologia da Libertação tenha aberto novas perspectivas a 

outros campos de estudo, como fornecedora de elementos de embasamento, é algo que 
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não se pode negar . Se a mesma tráz conhecimento de Deus, ou não, é uma realidade a 

ser analisada; por outro lado, seus estudos sobre as estruturas de opressão da 

humanidade não podem simplesmente ser lançados à nulidade e ao descrédito. 

A sociedade pluralista em que vivemos, com todas as suas aberturas ditas 

democráticas, não traz em si a realidade de que a opressão esteja sendo vencida pela 

libertação; pelo contrário, muito da realidade que nos cerca é discutivel; as 

arbitrariedades, os processos de alienação, de anulação, de exclusão, a injustiça 

silenciadora e velada, não podem ser encarados com simples passividade e acriticidade. 

Se há uma realidade que o fazer teológico pode e deve trazer é buscar lucidez e 

discernimento. 

O quadro que segue tem o objetivo de, breve e singelamente, dar uma visão 

resumida do desnvolvimento da Teologia da Libertação, no que concerne a: 

personagens importantes em sua história; motivos que obrigaram a Igreja Católica a 

promover mudanças; contribuções internas e externas para a tomada de posição em 

favor do pobre; a formação e desenvolvimento do fazer teológico libertário. 
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QUADRO 1 
Teologia da Libertação 

 
PERÍODO HISTÓRICO  CONTRIBUIÇÕES 

 
(1891)  

Leão XIII 
Encíclica Rerun Novarun 

.Posicionamento da igreja perante a grande massa de 
trabalhadores, devido ao advento do capitalismo e da 
Revolução Industrial. Houve um apelo concreto aos 
cristãos para que abrissem os olhos para a sociedade e 
suas questões sociais. 

1922-1939 Pio XI 
Dá impulso à Ação Católica e 
à doutrina social 

Importante contribuição da Igreja Católica foi a sua 
metodologia: (ver) realidade como ela é, (julgar) 
encontrar caminhos iluminados pela fé e (agir) dar uma 
resposta que se harmonize com a situação. 

(1962-1965) João XXIII e Paulo VI 
Concílio Vaticano II 

Abertura de diálogo da Igreja Católica com o mundo. 
 

1929 
1939-1945 

Crise Econômica 
Segunda Guerra Mundial 

O mundo se achava em profunda crise de civilização há 
décadas 

1968 Conferência Geral do 
Episcopado Latino-Americano 
em Medellín, Colômbia. 

Igreja no mundo. Realidade Latino-Americana 
Exploração dos pobres e trabalhadores 
como ponto de partida da reflexão teológica na luta 
contra a injustiça. O conceito de libertação ganha 
sentido Libertação 

1979 Conferência do Episcopado 
Latino-Americano em Puebla 
 

Uma igreja como o mundo que luta contra a injustiça. 
Uma maneira diferente de entender a sociedade e a 
igreja como parte dele, tendo de tomar posição. 

1960-1970 Desenvolvimento e formulação 
da Teologia da Libertação. 
Mudanças econômicas, sociais 
e políticas no contexto Latino-
Americano, totalitarismo e 
ditaduras militares. 
 Marxismo e posicionamento a 
favor do emprego de 
ferramentas marxistas 

.Desenvolvimento da Teologia da Libertação, a partir 
do contexto; desenvolvimento do uso de ferramentas 
marxistas 

 (1971) Surgimento das CEB’s nas 
zonas rurais e periferias dos 
grandes centros 

Teologia a partir do povo e do contexto do oprimido da 
America Latina. 

Teologia 
Liberal 
(1960-1970) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confluência entre pensamentos 
teológicos protestantes e 
católicos, na formulação 
teórica da Teologia da 
Libertação. 
 

Teólogos e Teologias que contribuíram para o 
surgimento e na fundamentação da Teologia da 
Libertação: Richard Shaull (O Evangelho Social (1952) 
e a Teologia da Esperança (1964); Rubem Alves – Da 
Esperança (Teologia da Esperança humana) (1973);  
Harvey Cox - Cidade Secular (1967); Jürgen Moltmann 
- Teologia da Esperança (1964) e Teologia Política 
(1967); Johann Baptist Metz- Teologia do Mundo 
(1967); José Comblin - Teologia da Revolução (1970); 
Gustavo Gutierrez - Teologia da Libertação (1971); 
Leonardo Boff - Jesus Cristo Libertador (1972); Hugo 
Assmann - Teología desde la praxis de la Libertacion 
(1973)  

1980 Aberturas econômicas, sociais 
e políticas 

A Teologia da Libertação não está ultrapassada; suas 
motivações não foram superadas, pelo advento da 
globalização e da modernidade, em face da exclusão e 
opressão social  mundial 
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No primeiro capítulo desta pesquisa procurou-se dar uma visão panorâmica de 

como surgiu e se fundamentou a Teologia da Libertação. No segundo capítulo, o 

objetivo será explicitar a história de vida e a formação do pensamento de Paulo Freire, 

para que, no terceiro capítulo, algumas confluências entre esses dois campos sejam 

apontadas. 
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3. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA PEDAGOGIA DE PAULO 

FREIRE 
  

No capítulo anterior ficou explicitado que a Teologia da Libertação surgiu a 

partir de um mundo em transformação e que não somente ela eclodiu como nova forma 

de se fazer teologia, na época, mas também movimentos diversos e personalidades 

isoladas depois vieram se somar a esse pensar teológico. As ferramentas marxistas 

foram seu instrumento de definição, especialmente a dialética materialista e uma 

teologia própria da América Latina, rejeitando a teologia importada, europeia, que não 

contemplava as necessidades do contexto do chamado Terceiro Mundo. 

Neste capítulo, esta pesquisa descreverá a vida e a obra de Paulo Freire, 

partindo de suas relações sociais primárias, na busca por compreender sua maneira de 

pensar a educação e a vida. O objetivo será o de descrever e compreender sua proposta 

educacional, por meio de uma visão panorâmica dos princípios fundamentais de sua 

pedagogia, a partir da Pedagogia do Oprimido e da Pedagogia da Esperança. 

 

3.1 A vida de Paulo Freire sob a ótica panorâmica de três períodos. 

 

A vida de Paulo Freire, num estudo bibliográfico feito por Rosas (2004, p.3), é 

descrita sob a compreensão de três períodos caracterizados por espaços de tempo 

diferentes. O primeiro período vai dos anos 20 até ao início da década de 60; o segundo 

período está compreendido dos anos 60 até ao início da década de 80 e, finalmente, o 

período que abrange os anos 80 até 1997. 

O primeiro período é o ponto de partida para a formação do pensamento de 

Paulo Freire, de suas contribuições filosóficas e pedagógicas, suas ideias e práticas 

(ROSAS, 2004, p. 3) Nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, Estrada dos 

Encantamentos, bairro da Casa Amarela. Seu pai Joaquim Temístocles Freire consta 

como um homem afável, espiritualista, capaz de amar e extremamente inteligente, 

segundo Freire o descreve. Sua mãe, Edeltrudes Neves Freire, católica, doce, boa e 

justa. Com eles, Freire afirma ter aprendido o diálogo que procurava manter com o 

mundo, com Deus, com os homens, com sua mulher e seus filhos. As crenças religiosas 

de seu pai o ensinaram desde o princípio a respeitar a opção dos demais. (FREIRE, 

1979, pp. 9; 10) 
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A influência que sofreu por parte de sua família, desde sua alfabetização até a 

simples convivência com seu pai e depois com sua mulher, é de importância 

fundamental quanto à direção que Freire tomou, na formação das ideias que ele 

desenvolveu quanto à realidade educacional, política, social e humana. (ROSAS, 2004, 

p. 8) 

A Crise Econômica de 1929 fez com que sua família se mudasse para o 

Jaboatão, pois lá parecia ser mais fácil viver naquele momento, mas o lugar não tinha 

desenvolvimento e não havia oportunidade de educação (ROSAS, 2004, p. 8) além do 

ensino primário. Tiveram de ir para lá porque seu pai não tinha condições financeiras 

de arcar com aluguel, embora capitão militar em Recife. Freire permaneceu dos 13 aos 

20 anos nessa região de pobreza extrema. Essa redução de condição social atingiu sua 

família; ali Freire perdeu seu pai, experimentou a fome e presenciou a de muitos. 

No Jaboatão, Freire desenvolveu parte de seus estudos, indo para Recife para 

concluir o nível médio, mas não pode arcar com as despesas do colégio de orientação 

francesa. Após muitas tentativas, sua mãe conseguiu, por conhecimentos que tinha, 

fazer com que ingressasse no Colégio Oswaldo Cruz, onde o mesmo foi levado à 

descoberta de um mundo novo, que marcaria sua vida. Formou-se em língua portuguesa 

e, em seguida, ingressou na Faculdade de Direito. (ROSAS, 2004, p. 8) 

Como professor de português, satisfazia-se no estudo da língua e ajudava no 

sustento da família; em 1944, aos 23 anos, casou-se e teve 5 filhos. Foi justamente a 

partir desse momento que passou a se preocupar mais com a realidade da educação. 

Devido à influência de sua esposa, que era igualmente católica e professora primária, 

ele começou a estudar os problemas da educação de forma mais sistemática, com 

interesse especial sobre Filosofia e Sociologia da Educação (LIMA, 1981, p. 23) 

Fato é que tudo o que ocorreu na história de Paulo Freire, particularmente as 

influências que sofreu em seus primeiros anos de vida, nos idos de sua mais tenra idade, 

tudo foi assimilado na construção de sua personalidade, sua cultura, seus 

posicionamentos filosóficos, sociais, políticos e educacionais. 

Paulo Freire morou, nesse primeiro período, as décadas de 1920 -1950, em 

Recife; suas experiências primeiras, conforme o registro de Rosas (2004, p. 5), foram 

fundamentais na construção de sua maneira de pensar; nunca ficaram perdidas num 

passado remoto; foram reconstruídas: 
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O período de trabalho no SESI (Serviço Social da Indústria), em que 
Freire foi Diretor do Setor de Educação e Cultura (1947-1954) e seu 
Superintendente (1954-1957); Suas atividades na Escola do Serviço 
Social de Pernambuco e na Escola de Belas Artes, da Universidade do 
Recife, na qual ele foi professor de História e de Filosofia da Educação;  
O Movimento de Cultura Popular (MCP), fundado com sua participação 
no qual ele foi Diretor da Divisão de Pesquisas e o Coordenador do 
Projeto de Educação de Adultos; O Serviço de Extensão Cultural 
(SEC), da Universidade do Recife, fundado e por ele mesmo dirigido. 

 

 No segundo período que se seguiu, dos anos 1960 aos 1980, a tônica foi a do 

questionamento contra um Estado focado na acumulação capitalista, às custas da 

exclusão em massa da população, colocando-a numa condição indigna de vida. Muitos 

dos seus ideais foram esvaziados pela ditadura militar. (SOUZA, 2010, p. 33-34) 

No período de 1960 a 1964, Freire começou a desenvolver suas ideias e seu 

método de alfabetização de adultos. Em 1963, chegou ao cargo de Coordenador do 

Programa Nacional de Alfabetização do MEC. Sob um viés antropológico, preocupado 

com os aspectos culturais e políticos, ele contribuiu com práticas inovadoras que 

acabaram por não ficar restritas ao Brasil. Em 1964, com a tomada do poder pelos 

militares no Brasil, Freire ficou em situação delicada diante da Ditadura Militar, por 

causa da sua metodologia e da visão politizadora de educação praticada a partir da 

alfabetização; assim, ele foi preso por 70 dias em 1964 e finalmente, embora resistisse, 

foi mandado para o exílio, que foi de 1964 a 1979, quando sua pedagogia se cristalizou 

e foi escrita.  

O governo militar criou o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) 

pela lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967, com o objetivo de sepultar os pressupostos 

de alfabetização de Freire. Ele defendia a conscientização política e trazia, em sua 

proposta, o objetivo de formar um ser humano com senso crítico, capaz de ler o mundo 

por si mesmo e de fazer a opção por participar ativamente de sociedade. Tais princípios 

eram contrários ao Regime Militar; em função disso, sua proposta foi descartada. 

(ALMEIDA, 2009, pp. 32; 34) 

 No início, Paulo Freire não queria exilar-se, mas, como se achava em perigo, 

resolveu dar prioridade ao prosseguimento da construção de suas ideias, não resistindo 

à condição de exilado. No exílio, ele aprimorou seu pensamento, como afirma Rosas 

(2004, p.10), por meio do registro e diálogo de suas memória e experiências em relação 

ao que ele chamou de “voos” do exílio; em outras palavras, suas idas e vindas: 

Freire resistiu por demais à possibilidade do exílio. Entretanto, não lhe 
restava outro caminho, como escolha a fim de sobreviver e prosseguir 
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na construção de suas idéias. A decisão de partir para o exílio, de se 
entregar àquilo que era uma imposição lógica e, também uma pressão 
decorrente de uma complexa rede de sentimentos, às vezes 
contraditórios, torna-se finalmente objeto daquilo que denomina de 
parturição: parturição de idéias, de decisões, à moda da maiêutica 
socrática. Freire permanece no exílio, de setembro de 1964 a junho de 
1980. Ele tinha 43 anos quando partiu para o exílio. Por ocasião de seu 
retorno, quase 17 anos transcorridos, ele vinha com uma barba branca, 
que havia deixado crescer nos Estados Unidos. Ele retornava também, 
curioso por compreender o Brasil de 1980. Para reaprender o Brasil. [...] 
Tais pausas eram quase refúgios, nos quais ele problematizava as 
experiências vividas, onde sobre elas refletia, recriava-as, reinventava-
as, escrevia, outorgando-se, às vezes, um tempo de oralidade, eu diria 
mesmo, para recompor suas forças e retomar seu clã, para um novo vôo. 
De tais pausas, ele torna a partir sempre: Estados Unidos, México, 
África [...] o mundo, ida e volta. 
O exílio, como toda vida do homem, à maneira da vida dos pássaros, é 
feita de momentos de vôo e de pausas. Neste sentido, eu vejo como 
pausas de Paulo Freire, durante o exílio, sobretudo as do Chile e as do 
Conselho Mundial das Igrejas. 
 

 A esse período seguiu-se o do retorno do exílio, para a vida pública. 
 

3.2 A gestão de Paulo Freire como Secretário de Educação do Município de São 

Paulo. 

 

O terceiro período da história de Paulo Freire, que vai dos anos 1980 aos anos 

1990, foi marcado pelo retorno do exílio, com a abertura política que ocorreu no Brasil.  

Em 1988, o Partido dos Trabalhadores (PT) ganhou as eleições municipais da 

cidade de São Paulo. Um partido popular assumia pela primeira vez o governo, tendo, à 

frente da prefeitura, Luiza Erundina (GADOTTI, 1996, p.94) Urgia indicar um novo 

secretário da educação, que fosse membro do partido e pudesse liderar 

democraticamente as transformações educacionais de um Projeto Pedagógico 

Democrático Popular; assim, Paulo Freire foi escolhido como a opção mais lógica 

(GADOTTI; TORRES, 2000, p. 12) Ele representava a possibilidade de mudança 

educativa para a cidade de São Paulo, devido a suas características éticas e políticas, e 

ao espírito amoroso com que tratava a tudo e a todos. Uma educação a favor dos 

desfavorecidos e das vitimas, como afirmou Dussel em seu livro “Ética da Libertação a 

na idade da globalização e da exclusão”. (2000) 

Paulo Freire assumiu a Secretaria da Educação do Município de São Paulo em 

1989 e se distinguiu pela maneira como se envolveu com a comunidade. Como visitava 

as escolas duas vezes por semana, seu trabalho foi feito a partir da realidade das 
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comunidades que encontrava. Ele salientou sua experiência numa nova síntese, em seu 

livro “A Educação na Cidade”, no qual situa a escola como lugar da pergunta, da 

crítica e da criação. (ALMEIDA, 2009, pp.58-63) 

Esse livro, “Educação na Cidade”, de Paulo Freire, demonstra a ousadia da 

democratização da educação na cidade de São Paulo, e revela os sonhos e as realizações 

da equipe que trabalhava na educação municipal de São Paulo, na época. (FREIRE, 

2000, p. 9) 

A trajetória da gestão de Freire, na Secretaria da Educação do Município de 

São Paulo, demonstra a criação e a recriação da Escola Pública popular e democrática. 

Freire declarou a seus colaboradores que estava disposto a aprender; colocou- se como 

alguém sempre aberto, disposto a trabalhar a realidade dos pais e mães. Assim, ele 

discutiu com diretores os problemas concretos; da mesma forma o fazia com 

professores, alunos e zeladores. A luta por uma educação pública popular e democrática 

foi fundamental para a gestão de Freire. (FREIRE, 2000a, p. 26) 

A gestão de Paulo Freire junto à Secretaria da Educação do Município de São 

Paulo pode ser considerada como uma gestão ideológica, mesmo porque ele não 

acreditava poder haver uma educação neutra (FREIRE, 2006, 112, 125-134); entendia 

que toda educação é política e pende para algum lado. A prioridade para as classes 

desfavorecidas (FREIRE, 2000a, p 98, 106) norteou a gestão de Paulo Freire na luta 

pela alfabetização de jovens e adultos, pela libertação dos oprimidos e na indignação 

contra tudo o que pudesse obstaculizar a caminhada democrática e no desenvolvimento 

da realidade do direito à vida humana. A defesa de uma escola pública, popular e 

democrática foi o foco, mas também foram estabelecidas outras prioridades, tais como: 

ampliar o acesso e a permanência na escola; democratizar o poder pedagógico para 

todos os envolvidos nos processos educativos; incrementar o processo pelo 

estabelecimento de um currículo interdisciplinar e pela formação constante dos 

docentes; trabalhar para reduzir o analfabetismo de jovens e adultos de São Paulo. 

(GADOTTI; TORREZ, 2000, pp. 14, 15) 

Uma preocupação não menos importante, a ser salientada, foi com as 

condições materiais das escolas. A estética foi trabalhada; a ideia era que o lugar exigia 

certa beleza para despertar alegria de aprender, imaginação criativa e liberdade de 

expressão. (FREIRE, 2000a, pp. 22, 34, 107, 108)  

Houve avanço na autonomia das escolas por meio do plano de Reorientação 

Curricular, isto é, gestão de projetos pedagógicos particularizados aos contextos 
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escolares específicos, com vistas à agilização das mudanças na escola (FREIRE, 2000a, 

pp.79, 80) Nessa época surgiu o Movimento de Alfabetização (MOVA), com 2.000 

núcleos, atendendo a mais de 60.000 pessoas,  em uma parceria entre os movimentos 

sociais e a gestão de Freire; buscou-se, dessa forma, a emancipação cultural e a elevação 

da capacidade intelectual de São Paulo (FREIRE, 2000a, p. 69) Para Paulo Freire, era 

impossível pensar em educação sem pensar em conhecimento, e um conhecimento que 

não poderia ser apenas exterior, objetivo. O aprender não poderia ser possível sem 

engajamento. Conhecer, de fato, resultaria em uma ação decorrente da relação do sujeito 

com o objeto de conhecimento. O objetivo não seria “a burocratização da mente”, 

porque, ao contrário do que se pensa, a leitura do mundo seria anterior à palavra 

(FREIRE, 2000a, p. 116).  Não se tratava simplesmente de aprender a ler e a escrever; 

seria preciso uma leitura crítica do mundo (FREIRE, 1999, p. 79) O cerne da 

administração de Freire foi uma Escola Democrática Pública, de concepção popular, 

competente e de qualidade (FREIRE, 2000a, pp. 101-102). Ao deixar a Secretaria 

Educação, em 1992, Paulo Freire deixou um legado. Escreveu uma carta de despedida, 

dizendo: "Continuem contando comigo na construção de uma escola com outra "cara" 

mais alegre, fraterna e democrática [...]. Continuarei junto de vocês, de outra forma. 

Vou ficar mais livre para assumir outro tipo de presença". Hoje, temos seu legado 

presente. (GADOTTI, 1997, p.1) 

 

3.3 As influências históricas, sociais e teóricas de Paulo Freire 

 

Dentre as influências várias que Freire sofreu para formular seu pensamento, 

seu trabalho filosófico e pedagógico, há que se considerar sua história familiar e de 

vida, além, dos pensadores que, segundo Rosas (2004a, p. 13), foram: Roland Corbisier 

(1914), Hélio Jaguaribe (1923), Djacir Menezes (1907-1996), Guerreiros Ramos (1915-

1982), Álvaro Pinto Vieira (1909-1987), além das leituras e reflexões dos clássicos 

como: Johann Moritz Rugendas (1802-1858) e Saint-Hilaira (1779-1853), Fernando 

Azevedo (1894- 1974), Anísio Texeira (1900-1971), Gilberto Freyre (1900-1978), Karl 

Mannheim (1991- 1949), Gabriel Marcel (1889- 1973), Simone Weil (1909-1943), 

Jacques Maritain (1882-1973), Caio Prado Júnior (1907- 1990) Além dos achados 

pessoais de Freire, como: Zevedei Barbu (1914), Emmanuel Mounier (1905- 1950), 

Georges Gurvitch (1894-1965) e Louis-Joseph Lebret (1897-1966). (ROSAS, 2004a p. 

13) 
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Freire trabalhava com familiaridade as fontes filosóficas do humanismo francês 

pré-existencialista; dentre eles: Gabriel Marcel -1889-1973 e Simone Weil -1909-1943l, 

de orientação católica; em destaque estão os sociólogos de maior evidência, 

principalmente por suas reflexões sobre educação e política, brasileiros e estrangeiros; 

dentre eles, Florestan Fernandes (1920-1995), L.T. Hopkins (1937), R. Livingstone 

(1746-1813), Karl Mannheim (1893-1947), A. Tocqueville (1805-1859), Oliveira Viana 

(1883-1951), A. N. Whitead (1861-1947), W.H. Kilpatrick (1871- 1965), John Dewey – 

(1859-1952), Maurice Duverger (1917). (ROSAS, 2004, p.13) 

Beisiegel, citado por Rosas (1992, p. 12), deu um passo a mais no sentido de 

elucidar as fontes do pensamento de Paulo Freire: acrescentou as contribuições de 

Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier e Ortega y Gasset (1883-1955) A ideia de 

circunstância, trabalhada por Ortega y Gasset também está presente nos trabalhos de 

Freire: Yo soy yo y mi circunstância (Eu sou eu e a minha circunstância - tradução 

nossa)  

Isto posto, é mister focar atenção nas influências do pensamento freiriano, no 

contexto social, político e ideológico dos anos cinquenta e sessenta.  

Paulo Freire começou a destacar que as pessoas poderiam participar 

conscientemente do trabalho de mudança de vida e da sociedade. Nessa perspectiva, 

Paulo Freire escreveu muitos artigos e livros; teve muitos colóquios; seu trânsito pelo 

Brasil e por várias partes do mundo, desde suas origens, pode ser percebido nas fases do 

processo educativo da alfabetização no Brasil, incluindo a universidade.   

Sonhar, na visão de Paulo Freire, não é uma ação limitada a uma utopia, uma 

espera que não se concretiza, marcada por um idealismo inócuo. Ele pensa o sonho 

como realidade que tira o mundo do imobilismo, possibilita que a história não 

permaneça determinada; então, a subjetividade também é relevante, assim como a dita 

objetividade não pode ser subestimada. Sem sonho e sem esperança, não há educação, 

apenas adestramento, adaptação; assim, quanto menos as classes dominadas sonharem, 

melhor será para as classes dominantes; quanto menos se exercitarem no aprendizado 

político, tanto mais dominados. As classes dominadas precisam aprender, nessa visão, a 

extrapolar os limites impostos. A utopia estabelece a direção na qual se possa lutar 

(FREIRE, 2008, pp. 92, 93) Um novo tempo histórico se inaugura, mas as classes 

sociais remanescem, em face de um pragmatismo, assim como de um ideologizar que 

continuam se demonstrando incompetentes. 
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Paulo Freire cruza disciplinas e conhecimentos vários na constituição de sua 

pedagogia; parece não se deixar aprisionar por uma visão compartimentada da 

realidade. Talvez se possa dizer que três filosofias marcaram a pedagogia de Freire o 

existencialismo, a fenomenologiae o marxismo, sem, contudo, assumir uma posição de 

ortodoxia, seu pensamento rompeu fronteiras trabalhando certo ecletismo, sincretismo e 

ecumenismo de reflexão.  

O pensamento de Freire pode ser relacionado ao de muitos pensadores e 

educadores modernos: com o revolucionário educador francês Célestin Freinet (1896-

1966), na medida em que ambos acreditam na capacidade de o aluno organizar sua 

própria aprendizagem; com o psicoterapeuta Carl Rogers (1912-1987), no que diz 

respeito à liberdade de expressão individual, à crença na capacidade que cada um tem 

de resolver seus problemas.  Freire também se assemelha a Ivan Illich (1926), o filósofo 

austríaco; nos dois pode-se encontrar a crítica da escola tradicional, em favor da 

desburocratização e autonomia de criação. Paulo Freire faz referências a John Dewey 

(1859-1952), com ênfase na vida e no conhecimento da comunidade local; a ideia, 

talvez a principal, seja a do “aprender fazendo”. (GADOTTI, 2010, pp. 2; 3) 

Também há vários pontos de convergência entre Freire e Lev Vygotsky (1896-

1934), o pedagogo russo, e Jean Piaget (1896-1980), o psicólogo suíço. Em Vygotsky, 

podem-se encontrar pontos como o da questão da “palavra escrita” como discurso 

interno, que muda de acordo com a idade, a experiência e as mudanças sociais. Já no 

caso de Piaget, há a afirmação de que só se aprende quando se quer, quando o que se 

pretende ensinar é significativo para quem queira aprender. 

Paulo Freire foi influenciado de diferentes maneiras. Seu pensamento 

humanista foi inspirado pelo personalismo de Emmanuel Mounier (1905-1950), pelo 

existencialismo (Martin Buber), pela fenomenologia (Georg Hegel) e pelo marxismo 

(Antonio Gramsci e Jürgen Habermas). Não se pode dizer que Paulo Freire seja 

eclético. Ele integra os elementos fundamentais dessas doutrinas filosóficas sem repeti-

las de forma mecânica ou preconceituosa. (GADOTTI, 2010, p. 3) 

Pela ordem das influências que Paulo Freire sofreu, podem-se citar primeiro, as 

humanistas; depois, as marxistas: 

 

Embora não se possa falar com muita propriedade de fases do 
pensamento freiriano, pode-se pelo menos dizer que a influência do 
marxismo deu-se depois da influência humanista cristã. São momentos 
distintos, mas não contraditórios. Como afirma o filósofo alemão 
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Woldietrich Schmied-Kowarzik, em seu livro Pedagogia dialética, 
Paulo Freire combina temas cristãos e marxistas na sua pedagogia 
dialético-dialógica. Paulo Freire é um pensador da cultura, um 
dialético. A educação é uma prática antropológica por natureza, 
portanto ético-política. Por essa razão, pode tornar-se uma prática 
libertadora. O tema da libertação é ao mesmo tempo cristão e marxista. 
O método utilizado é que é diferente, a estratégia é diferente. O fim é o 
mesmo. Encontramos Hegel como referência desde o início. A relação 
opressor- oprimido lembra a relação senhor - escravo de Hegel. Depois 
veio Marx, Gramsci, Habermas. Seu pensamento é humanista e 
dialético (GADOTTI, 2010, p. 4; 5) 

 

Na visão de Freire, para se construir um futuro, primeiro é preciso sonhar com 

ele, tê-lo na imaginação. Assim, Paulo Freire critica, em seu Livro Pedagogia do 

Oprimido, a negação do sonho que o neoliberalismo impõe quando impossibilita 

mudanças devido ao seu antidialogismo, que determina a realidade, impondo 

conformismo. Na Pedagogia do Oprimido, não basta sonhar. Necessário se faz trabalhar 

condições para a realização desse sonho, da utopia. O objetivo da sua pedagogia é o de 

uma escola pública e popular em busca de cidadania; novos alunos, novos professores, 

novo histórico escolar, no qual o que prevalece é a vivência do estudante, e que permita 

a pluralidade de organização e a reorientação curricular voltada para os problemas 

atuais. (GADOTTI, 2010, pp. 5-7) 

Ao deixar a Secretaria de Educação do Município de São Paulo, em 1991, 

Paulo Freire se comprometeu a não abandonar a luta, a continuar a escrever. 

(BARRETO, 1998, p. 47) 

Só na década de 90 Freire escreveu sete livros: “Educação na Cidade” (1991); 

“Pedagogia da Esperança – Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido” (1992); 

“Política e Educação” (1993); “Professora sim tia não” (1993); “Cartas a Cristina” 

(1994); “À sombra desta mangueira” (1995); “Pedagogia da Autonomia: saberes 

necessários à prática educativa” (1997) e, em 2000, foram publicados dois livros: 

“Pedagogia da Indignação” e “Aprendendo com a própria história II”, um livro de 

diálogos entre Paulo Freire e Sérgio Guimarães, acontecidos em 1992. 

Pedagogia da Esperança é um reencontro com a Pedagogia do Oprimido 24 

anos depois. Tudo indica ser uma obra com características histórica e bibliográfica, 

incluindo relatos, registrando diálogos, fazendo atualizações; praticamente pode ser 

considerada revisão da Pedagogia do Oprimido e, seus desdobramentos e sua 

publicação, uma resposta às críticas que lhe haviam sido feitas. (FREIRE, 2008, p. 13) 
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Para Freire, embora a situação da época não trouxesse esperança alguma, não é 

possível fazer a humanidade melhor, sem esperança, sem sonhos. A esperança é uma 

necessidade do ser;a desesperança promove o não ser, imobiliza; faz com que homens e 

mulheres sucumbam ao fatalismo e se rendam às suas situações-limite. A esperança não 

ganha luta, mas, sem ela o lutador se conforma com a derrota; assim, a esperança crítica 

é fundamental para que não se permaneça na ilusão, no mero sonho. A esperança de 

Paulo Freire não é esperança que espera; é aquela que faz mover, que age em torno da 

realidade viável. (FREIRE, 2008, pp. 9, 10) 

 

3.4 A Pedagogia do Oprimido  

 

A pedagogia de Paulo Freire passou por diversos momentos históricos, mas sua 

composição ocorreu mais especificamente na época em que foi exilado e considerado 

subversivo por causa da sua proposta pedagógica de uma alfabetização politicamente 

conscientizadorade que o mundo opressor deveria ser desvendado e superado. Nessa 

época, entre os anos de 1967 e 1968, estando no Chile, Freire registrou suas ideias e 

experiências na Pedagogia do Oprimido. Esta obra reflete um momento importante de 

sua vida (FREIRE, 2000, p. 13; 65) O processo de produção do texto desse livro 

envolveu diálogo com amigos, coleta de dados em anotações, problematização, pesquisa 

de resultado de aprendizado e de prática de vida. (FREIRE, 2008, pp. 53, 54) 

Sabe-se que a Pedagogia do Oprimido surgiu em um contexto sociocultural de 

efervescência, com movimentos diversos por toda parte: estudantis, operários, 

feministas, questionando os valores da sociedade e suas instituições políticas, 

econômicas e religiosas. A sociedade de consumo era criticada, a Guerra do Vietnã e o 

autoritarismo eram repudiados. Havia muitas inquietações, movimentos sociais na 

Europa, Estados Unidos e América Latina; lutas contra discriminação racial e sexual; 

golpes de Estado; guerrilhas e movimentos por libertação. Lideranças progressistas 

eclodiam no mundo todo. Foi em meio a essa trama social e histórica, em seus diversos 

desdobramentos, que o livro de Freire foi bem acolhido por parte de alguns e críticas 

por outros.       

Cartas em relação à Pedagogia do Oprimido foram enviadas a Freire de várias 

partes do mundo. Freire sublinha o enriquecimento de horas de discussão com 

universitários alemães e genebrinos, com as lideranças de operários italianos e 

espanhóis. Por outro lado, ele foi proibido de entrar tanto em Portugal como na Espanha 
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por causa da sua pedagogia. Enfim, Freire não perdeu nenhum de seus momentos em 

trânsito, fossem eles históricos ou geográficos, por entendê-los como fundamentais para 

enriquecer de seu pensamento. Cada um com sua tônica própria, diálogos com operários 

e líderes, com intelectuais e teólogos, entre abstrações e concretudes, ocorreram até num 

jogo de baralho de final de semana. (FREIRE, 2008, pp. 120-128) 

 

3.4.1 A crítica de Paulo Freire e a educação bancária 

 

A Pedagogia do Oprimido confronta em primeiro lugar a negação da palavra, a 

falta de autonomia que desumaniza e precisa ser reconquistada (FREIRE, 2005, p. 79) 

Parte do dialogismo como ação que contraria o autoritarismo, a arrogância e o 

dogmatismo, provindos tanto da realidade política, como da cultural e religiosa. 

A concepção dita “bancária” de educação é uma prática pedagógica a ser 

combatida na visão de Freire, pois serve à dominação. Já a pedagogia problematizadora, 

serve à libertação. Enquanto a primeira mantém, a segunda é dialética, pois estabelece, 

expande e supera a contradição entre educando e educador. Freire rejeita a consciência 

mecanicista, especializada e compartimentada, pois torna o homem um depósito de 

conteúdos, em vez de um ser “corpo consciente” (FREIRE, 2005, p. 72) O projeto 

“bancário” tem uma força desumanizadora que se aproveita da ingenuidade dos 

educandos, realidade que a problematização da pedagogia de Freire se dedica a criticar e 

a combater. Na educação bancária recebem-se conteúdos constantes, mas eles não 

transformam; criam uma dicotomia entre o homem e o mundo, de maneira que o 

homem passa a viver no mundo, mas não com o mundo. (FREIRE, 2005, pp. 71-78) 

 

3.4.2  O homem como ser inconcluso 

 

O homem, na perspectiva educacional de Freire, é um “ser inconcluso” 

(FREIRE, 2006, pp. 50- 53) As estratégias de manutenção, de contensão da “vocação 

ontológica”6 6

                                                 
6 Por vocação ontológica Freire compreende a tendência que o ser humano tem para transformar o mundo 
e ser transformado pelo mesmo. Quem veio a ser, continua sendo, mas pode vir a ser mais; assim, o 
homem é um ser do “quefazer”, segundo Freire, mas quase sempre é obliterado nessa vocação ontológica. 
Freire considera o imobilismo que os opressores causam aos oprimidos como uma violência, um 
impedimento à humanização. O ser que não é determinado, nem permanente ou conforme, é transformado 
em “vasilha” e tratado como “coisa” (Freire, 2005, pp.102, 83-87) 

humana, são vistas como violência, como estratégia de manutenção da 
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classe dominante sobre a classe dominada (FREIRE, 2005, p.102) Em favor da 

autonomia do educando, Freire afirma a sua preocupação, como educador, ao retomar 

assuntos relativos à necessidade de humanização, como ocorre na Pedagogia da 

Autonomia.  Ele afirma o ser humano como um ser à procura, em movimento, que 

precisa tomar consciência das ideologias fatalistas que trabalham como empecilho ao 

desenvolvimento humano; dessa forma, ele manifesta a preocupação com a 

determinação do homem que perdeu o direito a uma raiva legítima, especialmente, 

quando se observam os esfarrapados do mundo. (FREIRE, 2006, pp. 14, 15, 55-58)  

A Pedagogia do Oprimido não trata da opressão apenas como exercício 

intelectual, mas como questão histórica. Essa forma de pensar a opressão surgiu em 

Freire como resultado de reflexões sobre suas experiências como educador, no Brasil e 

depois no exílio do Chile. Seu compromisso central é com a libertação humana, que se 

instrumentaliza pelo diálogo crítico que reconhece sempre o homem como um “ser a 

caminho”, inacabado, em busca de sua plenitude.            

 

3.4.3 O método da pedagogia libertária. 

 

Segundo Rosas (2010, p.5), a primeira experiência de Freire com o método de 

alfabetização foi com cinco analfabetos. Aconteceu no Centro de Cultura Dona 

Olegarinha, no Poço da Panela, Recife. Eram homens completamente analfabetos e 

vindos de zonas rurais, que revelavam certo conformismo e fatalismo diante dos 

problemas. Em apenas trinta horas, sendo uma hora diária, cinco dias por semana, os 

homens liam e escreviam textos simples, e até jornal liam. Depois foi feita outra 

experiência, com oito pessoas, três desistiram, mas o resultado com os remanescentes 

foi positivo. 

A Pedagogia do Oprimido constitui-se do método de libertação fundamentado 

especialmente na prática do diálogo, na relação educandos-educadores, sob a mediação 

dos conhecimentos de ambos os lados, reafirmando uma liberdade recíproca. Esse 

processo de reflexão caminha em unidade com a ação, pois a reflexão sem ação é vazia 

e a ação sem reflexão pode redundar em mero ativismo. Esse é o foco na formação da 

humanidade, somada ao desenvolvimento da politização revolucionária, ambas com 

caráter pedagógico (FREIRE, 2005, pp. 89, 90) 

A Pedagogia do Oprimido, como método revolucionário, emergiu de 

sucessivas décadas de crises políticas, no período de 1930 a 1960, no Brasil. (JORNAL 
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DO COMÉRCIO 19-11-2003, p.8). Esse método não se destinava a domesticar ou 

dogmatizar a realidade. Seu propósito era o da conscientização objetiva, transformando 

educandos em agentes críticos do conhecimento da realidade. Aqui entra o já citado 

“antagonismo entre a concepção de educação bancária que serve ao propósito da 

dominação e a concepção da educação problematizadora que serve à libertação” 

(FREIRE, 2005, p. 78).  

Aurenice Cardoso (1963) salienta que a alfabetização, no pensamento de Paulo 

Freire, é resultado da conscientização mediante atividades partem da cultura dos 

analfabetos, cultura esta desenvolvida no diálogo a respeito dos problemas da vida e da 

sociedade. A proposta visa a motivar os educandos, tornando-os desinibidos, 

autoconfiantes e capazes de criar e de se recriarem. A alfabetização freiriana se processa 

pelo método analítico-sintético, o da palavração (que já existia), cujos princípios 

científicos são de ordem psicológica (capacidade de reter o conjunto, o todo) e 

metodológica (a globalização do ensino). 

 Há certa semelhança entre Freire e Sócrates77

A pedagogia do oprimido é dialética e revolucionária. Diante de tal prática, 

ninguém é dono da verdade ou da história, o implica que toda a sectarização seja 

superada (FREIRE, 2008, pp. 24, 25). Ela objetiva inserir o povo, na história, por meio 

da práxis crítica, e emergir o sujeito, da história, pelo processo educativo.  

 no que concerne à maiêutica, 

fazendo da problematização, da pergunta e do diálogo um ‘método’, cujo fundamento 

encontra-se em suas próprias elaborações filosóficas, sociopolíticas e pedagógicas.  Daí, 

a relevância de sua filosofia educacional: o pensar e o fazer em Freire são 

interdependentes. 

Pode- se salientar dois momentos na Pedagogia do Oprimido: o primeiro, 

relacionado ao desvelamento do mundo e ao compromisso com a transformação do 

mesmo. O segundo, a partir da mudança da realidade que oprime, é o do 

estabelecimento de um processo permanente prática de libertação pedagógica. 

 

                                                 
7 A semelhança entre Freire e Sócrates se dá entre método da “Maiêutica” e o método do “dialogismo”, 
este de Freire. A “Maiêutica” produzia uma espécie de “parto intelectual”, enquanto a “dialogicidade” de 
Freire, o “parto pedagógico” (FREIRE, 2005, p. 38), Sócrates levava o interlocutor a duvidar e a 
questionar seu próprio conhecimento e, depois, a conhecer a si mesmo, a ter nova opinião sobre o assunto 
em foco, sob juízo de conhecimento. Em Freire, a problematização e o diálogo a respeito do objeto de 
conhecimento conduzem o interlocutor a uma conscientização do mundo, e de si mesmo frente à 
politização. 
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3.4.4 O mito da neutralidade educacional 

 

Na visão de Freire, a revolução deve ser compromisso constante entre 

educadores e liderança, assim como entre educadores e educandos. Portanto, não pode 

haver “neutralidade” ou “apoliticidade”. O processo educativo sempre é ideológico e o 

povo precisa conhecer os fundamentos de sua dominação, quanto assimilaram dos 

opressores a ponto de desejarem ser parecidos com eles. O oprimido precisa se 

conscientizar do quanto ficou sem consciência de si mesmo, da classificação social e 

dos papéis que lhe atribuíram no cenário social determinando-o como ser 

desumanizado, transformado em pessoa dócil, fatalista, violentada, sem direito de ser, 

inferiorizado e silenciado no direito de ter palavra própria (FREIRE, 2005, pp. 54-56) A 

revolução que Freire pensava refere-se a uma revolução do diálogo, onde o despejo do 

hospedado opressor, decidida e realizada pelo oprimido hospedeiro, é ação obrigatória, 

ação reflexiva diante desse processo de adaptação e imersão da consciência. 

A ideologização da pedagogia opressora impossibilita a neutralidade, visto que, 

na prática, o que ocorre é a tomada de posição, inclusive na compartimentalização de 

uma disciplina escolar, quando esta é proibida de refletir e dialogar em outras direções. 

Os injustiçados são levados a se conformar em relação a qualquer forma de rebeldia. 

Assim, mentir para o educando seria tirar-lhe o direito de saber que a escola não é um 

lugar sagrado, onde ele pode defender suas ideias. Para Freire não é possível viver sem 

riscos, como o de influenciar os alunos. A conscientização implica uma prática 

educativa de risco, porque, nessa prática não é possível falar uma coisa e fazer outra. 

“Não existem práticas educativas comprometidas com idéias preponderantemente 

abstratas e intocáveis”. (FREIRE, 2008, p. 77,78) 

Lutar pelo direito é uma necessidade; a educação via de regra é reprodutora da 

ideologia dominante, perpetuadora do status quo. Criticá-la implica assumir uma 

posição democrática em favor do oprimido: 

 

Que é mesmo a minha neutralidade senão a maneira cômoda, talvez, 
mas hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a 
injustiça? “Lavar as mãos” em face da opressão é reforçar o poder do 
opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro diante da situação, não 
importa qual seja ela, em que o corpo das mulheres ou dos homens vira 
puro objeto de espoliação e de descaso? (FREIRE, 2006, p. 112) 
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 Vale ressaltar as palavras de Paulo Freire (2005, p. 58) sobre a libertação 

proposta pela Pedagogia do Oprimido: “[...] ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão”. Nesse caso, o oprimido só 

precisa identificar seu opressor, organizar a sua libertação e começar a crer em si 

mesmo. O oprimido precisa se reconhecer como homem com vocação ontológica e 

histórica, que sempre pode ser mais do que já é. 

 

3.4.5 A libertação exige reflexão e ação 

Freire defende que a libertação exige reflexão e ação, ou seja, uma constante 

prática reflexiva que identifique e supere a opressão na práxis da vida. Os oprimidos 

devem se convencer da sua necessidade de libertação; nesse ponto, portanto, o saber já 

se torna revolucionário. A lucidez traz o oprimido para a realidade, para as situações 

históricas e o conduz à condição de crítico e ao impulso de transformar seu mundo. 

(FREIRE, 2005, pp. 50-61) 

Libertação e opressão, segundo Freire, são contrapostas, acham-se 

dialeticamente inscritas uma na outra; por isso, o opressor não se liberta de sua 

condição, nem enquanto classe opressora, nem enquanto indivíduo; necessariamente, 

quem se liberta é o oprimido por meio da luta. Na visão de Freire (2008, p.100), “[...] 

inventamos a possibilidade de nos libertar na medida em que nos tornamos capazes de 

nos perceber como seres inconclusos, limitados, condicionados, históricos, mas, 

sobretudo, a realidade da inconclusão”. 

À luz destas palavras pode-se afirmar que a consciência dos oprimidos tem de 

ser despertada; para isso, é preciso que tenham própria palavra sobre sua realidade e 

sobre o mundo que os envolve. (FREIRE, 2005, pp. 62, 63) 

 

3.4.6 A Dialética: opressor oprimido 

 

A pedagogia do oprimido ressalta a hospedagem do opressor pelo oprimido. O 

oprimido o é por ter internalizado os que obstaculizam sua autonomia e liberdade; não 

valorizam o saber do pobre (FREIRE, 2000, p. 6, 7). 

 Observa-se que a negação do direito de ser, e de ser mais, está ligada a essa 

hospedagem construída por meio de ideias, crenças e sentimentos. O processo de 

libertação deve passar pelo “exorcismo” dessa possessão dominante. (FREIRE, 2005, p. 

42) Na busca da superação dialética entre opressor e oprimido está a pedagogia de Paulo 
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Freire, relacionada ao “direito de ser mais” de todos os seres humanos; em favor da 

reinvenção de si mesmo, mediada por um diálogo com poder de infundir autorrespeito 

no povo. Sendo assim, o compromisso com o povo implica uma revisão pessoal 

constante, pois o antigo oprimido também pode se transformar no novo opressor. 

(FREIRE, 2005, pp. 48; 49) 

 

3.4.7 O Caminho da Libertação: dialogismo 

 

O caminho da libertação, nessa proposta pedagógica, é o dialogismo. A luta 

por um mundo diferente só pode ser desenvolvida por seres humanos; daí o problema da 

da coisificação do homem, problematizada e trabalhada na pedagogia de Paulo Freire.  

O caminho apontado é o da prática humanizadora dos que foram incapacitados de ter 

acesso ao saber, dos que chamam os outros de doutores, por causa de uma consciência 

infiltrada pela visão do opressor e que leva o oprimido à anulação do ser. Tal processo 

promove o silenciamento e sepultamento do valor pessoal e das ideias próprias, o que 

culmina em um ser humano transformado em “coisa”. (FREIRE, 2005, p. 56) 

A pedagogia bancária não cogita o homem como ser inconcluso, devido à sua 

prática de transformá-lo em depósito de conteúdos, um ser definido pelo processo 

educativo de adestramento. No entanto, o homem tem por natureza um impulso para o 

futuro, para a mudança; então, se estiver consciente da sua incompletude, poderá ir 

longe. Na pedagogia de Paulo Freire, o homem é estimulado a se enxergar como um ser 

para frente, que está sempre a partir dali, em busca de um objetivo. Nesse sentido, a 

visão fatalista da realidade deve ser descartada, de modo que a história em movimento 

implique a vida do ser histórico com vistas à libertação e à consciência de mundo. Ser, 

estar sendo e ser mais, é uma questão de humanização. (FREIRE, 2005, pp. 83-85) 

A realidade da conscientização é reflexo de uma educação não simplesmente 

como ato de conhecimento, de absorção de conteúdos, , mas de esclarecimento, da razão 

de ser dos fatos. O objetivo é a elucidação e o engajamento nas relações sociais e a 

passagem de um condicionamento ingênuo para um posicionamento crítico.  

Para que ocorra esta passagem, Freire assinala a relevância do “diálogo”, cujo 

papel, na pedagogia de Paulo Freire, exige reflexão mais aprofundada. O “Diálogo”, 

segundo ele, possibilita ao ser humano deixar de ser superficial em relação à sua história 

e à história que se desenvolve ao seu redor, transformando-o em personagem ativo, que 

sabe e determina o seu destino. O “dialogismo” é existencialista porque trabalha a 
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realidade concreta, buscando libertar o homem do misticismo que lhe foi infundido, 

como também da subjetividade relacionada à objetividade. A ideia do dialogismo está 

relaciona em Freire com a “problematização” e com a “prática da liberdade”; é 

considerado um fenômeno humano, plenamente identificado com a “palavra”, que tem, 

como meios constituintes, indissoluvelmente ligados, a “ação” e a “reflexão” ; isso, 

ainda que em certos momentos se estranhem, se contradigam, por uma ter de refletir a 

outra. A palavra só se torna autêntica se não isolada, porque o diálogo é um encontro do 

homem com a palavra que verbaliza seu mundo. A palavra se torna vazia e alienante 

quando ação e reflexão estão isoladas uma da outra. Num extremo está o vazio e no 

outro, o ativismo inútil, ambos inviabilizantes do diálogo (FREIRE, 2005, pp. 89-92) 

Paulo Freire sublinha o amor como realidade promotora do diálogo: “[...] se não amo o 

mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não é possível o diálogo [...]”. 

(FREIRE, 2005, pp. 91, 92) 

 

3.4.8 O Diálogo e a Humanização do Homem 

 

O diálogo restrito a um grupo seleto, que tenha a palavra final, não é possível 

na proposta pedagógica de Freire. Na Pedagogia do Oprimido, o diálogo pressupõe que 

não há ignorantes absolutos nos pontos de encontro onde a palavra se estabelece. O 

diálogo é um direito e é preciso que se desperte a fé nos homens, para que se estabeleça 

a prática dialogal libertária. (FREIRE, 2009, p. 93)  

A desumanização, na perspectiva freiriana, causa desesperança, mata a razão 

de querer ser mais, impossibilita o resgate da humanidade esmagada, faz com que os 

braços se cruzem a esperar. Porém, o diálogo é o encontro dos homens a fim de que 

estes sejam mais; os sujeitos desse diálogo têm de esperar mais, senão tudo fica vazio, 

burocratizado e cansativo. Para que haja diálogo verdadeiro é preciso um pensar 

diferente da acomodação e da normalidade. Para Freire, se não houver diálogo, não 

pode haver comunicação, nem tampouco educação. Pelo diálogo, as contradições entre 

educador e educando são superadas. Ele possibilita o ato de cognição que se estabelece 

pela situação de cognição e se mediatiza pelo objeto cognoscível. (FREIRE, 2005, pp. 

95, 96) 

No conteúdo programático da pedagogia da libertação o diálogo é direcionado;, 

a pedagogia antidialógica não tem essa preocupação, visto já haver um programa 

definido e nenhuma preocupação de dialogar, apenas de depositar conteúdos. Planos 
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políticos são simplesmente baixados como matrizes curriculares que não funcionam, 

porque não levam em conta o contexto do processo ensino-aprendizagem. “Isso é 

educar para manter intocada a realidade dos dominantes”. (FREIRE, 2005, pp. 96-98) 

 

3.4.9 Relação professor e aluno na dialogismo 

 

No reencontro de Freire com a Pedagogia do Oprimido, por meio da 

Pedagogia da Esperança, problematiza-se a questão do nivelamento entre educando e 

educadores, devido ao diálogo. Freire ressalta a distinção que precisa ser respeitada 

entre professores e alunos na prática do diálogo. Ambos teriam segundo ele, de 

conservar sua identidade, ambos crescem um com o outro, e suas posições não se 

confundem. Não se pratica nem o autoritarismo nem a licenciosidade; o ato de ensinar 

se completa com o ato de aprender. O ato de ensinar não é anulado pelo ato de aprender 

e o ato de aprender não se anula pelo ato de ensinar. O diálogo também não implica ; 

ação sem responsabilidade de conteúdos. O diálogo não significa que o professor não 

exponha mais nada; o educador só não deve torna-se preponderante na relação 

educador-educando. (FREIRE, 2008, pp.117-119) 

O conteúdo programático deve ser organizado a partir da dialética entre 

homem e mundo, problematizando situações presentes, aspirações do povo, suas 

contradições básicas do próprio povo, não somente no nível intelectual, mas também 

pragmático. O diálogo, consequentemente, desenvolve-se na visão do povo e na dos 

educadores, em busca de respostas às indagações que surgem. A linguagem que não se 

sintoniza com situações concretas é imprópria e revela uma comunicação ineficiente. O 

nível de percepção aumenta à medida que ha uma comunicação concreta. Os temas 

devem ser gerados onde se encontram os indivíduos. O chamado tema gerador é 

somente um ponto de partida nessa perspectiva de conteúdos. As experiências 

existenciais não bastam. A relação entre homem e mundo e entre homem e homem, bem 

como a distinção entre animais e homens como seres “inconclusos” são afirmadas por 

Freire, enfatizando o homem como ser relacional e capaz de transcender. Distinguir o 

animal como um ser fechado em si, e o homem como um ser aberto que reflete seu 

mundo interior e exterior, implica sua realidade cultural, um ser que historiciza e se 

historiciza. O animal não consegue trazer sentido ao mundo; está imerso em tal 

realidade, mas não tem ontem, hoje ou amanhã; portanto, sua existência é encarcerada 

pelo presente. Aqui a distinção fica clara, pois o homem não é encarcerado pelo 
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presente, o homem é histórico. O animal é o mesmo em todos os lugares, o homem 

diversifica-se. A vida dos animais se dá num suporte atemporal; a dos homens, num 

suporte temporal. (FREIRE, 2005, pp.100-104)   

 

3.4.10 Temas Geradores e o Conteúdo Programático 

 

Segundo Freire, a relação do homem com a realidade é a do ser criador e 

transformador, do ser histórico e social, constituída de passado, presente e futuro, na 

busca de ser mais. Isso obriga que os temas a serem discutidos sejam os da 

“epocalidade”. (FREIRE, 2005, p. 106- 110) 

Percebe-se assim que, na visão freiriana, a investigação de “temas geradores” 

encontra-se no homem ligado ao mundo e no mundo ligado ao homem; portanto, 

identificá-lo é compreender o homem junto a seu mundo. 

 A investigação dos temas geradores não pode ser realizada mecanicamente 

como se os homens fossem coisas. Para que a conclusão não se desvirtue na busca por 

significados, os temas devem logo ser problematizados, em si mesmos e na vinculação 

com outros temas. O programa não deve ser doado ao povo, mas advindo do povo. 

Assim como na educação, a realização da investigação deve ser simpática, gerada em 

“confiança mútua”. O resultado não se dá fora dos homens, nem em um homem 

sozinho: o mundo dos seus pensamentos levará a uma conclusão autêntica, 

“Simplesmente, não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros”. 

(FREIRE, 2005, p.117)  

O situacionismo é a própria condição de existir; através das situações os 

homens se acham e se descobrem. Um beco sem saída, ou uma angústia, converte o ser 

humano em objeto problematizante, empurra-o para a situação problematizadora que, 

por sua vez, o impulsiona para o futuro. O momento acaba por envolver os homens que 

se descobrem em situação, assim como a própria situação em que se encontram se 

apresenta e se define. Assim emergem as consciências daquilo em que se possam 

encontrar; por conseguinte, a tomada de consciência da realidade acaba por impulsionar 

o homem para uma conscientização cada vez maior. Freire afirma que nessa direção é 

que acontecem a verdadeira investigação temática e a verdadeira educação. Quanto mais 

se investiga como o povo pensa, mais se educa com ele, sempre numa ação dialógica 

onde os conteúdos se renovam e se ampliam. Se, na alfabetização, buscava-se a palavra 
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geradora, no pós-alfabetização busca-se o tema gerador. A investigação da ação 

pedagógica deve ser sempre conscientizadora. (FREIRE, 2005, pp. 116-119) 

A conscientização é um conceito fundamental na pedagogia de Paulo Freire. 

Tomar consciência é de um processo de aprofundamento; de fazer emergir, uma 

consciência, imersa em situações de limitação. Quanto mais isso é feito, tanto mais 

ocorre a educação mútua e o aprofundamento investigativo (FREIRE, 2005, p. 118). De 

forma prática, o povo poderia ser convidado a participar de reuniões que propiciassem a 

investigação; isso, conservando sempre a simpatia dos observadores. Sugere Freire que 

se anote “a maneira de falar dos homens; a sua forma de ser, seu comportamento 

religioso, no trabalho, registre-se a expressão do povo; sua linguagem, suas palavras, 

sua sintaxe [...] na forma de construir seu pensamento”. (FREIRE, 2005, pp. 120, 121) 

Ele enfatiza a necessidade de se comparecer em momentos diferentes da vida 

do povo; perscrutar todas as suas relações, procedimentos, comportamentos; redigir 

pequenos relatórios e discuti-los em equipe, em reuniões de avaliação, que contribuam 

para processo de decodificação mediante a possível diversificação de observações. Tal 

ação é fundamental para que a investigação significativa se torne significante, pois cada 

um faz a sua própria cisão da realidade. O fundamental, a principio, seria perceber em 

que nível de percepção estão os indivíduos da área em relação à sociedade como 

”unidade epocal maior”. (FREIRE, 2005, pp.122-124) 

É preciso investigar até que ponto eles tem percepção, que tipo ou que nível de 

consciência eles têm da realidade. Paulo Freire, cita Goldman (2005, p.124), segundo 

quem os investigadores pedagógicos têm de descobrir que nível de consciência da 

realidade têm os envolvidos no processo educativo. 

O estabelecimento de um conteúdo programático tem início com a coletânea de 

dados dos investigadores que apreenderam as contradições em conjunto. A partir daí, a 

equipe de investigação poderá destacar contradições que poderão seguir como conteúdo  

temático a ser investigado, servindo como mediação para uma “descodificação” com 

base em situações conhecidas, utilizando-se o recurso da fotografia de situações 

facilmente reconhecidas. (FREIRE, 2005, p. 121, 125) 

 

3.4.11 A Codificação da realidade. 

 

A codificação não pode ser fragmentada na sua totalidade; tem de constituir 

uma totalidade; aos poucos os indivíduos perceberão como atuavam em relação ao 
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conhecimento sobre a mesma realidade. A “descodificação”, na verdade, é um ato de 

cognição, na visão freiriana, realizado por todos os envolvidos no processo de entender 

a realidade, pelo fato de promover a “percepção da percepção do passado” ou o 

“conhecimento do conhecimento anterior”. Há uma alteração da “consciência real” para 

uma consciência denominada “máxima possível”. Portanto, a codificação exige a 

inclusão da percepção passada para que se constitua o sistema de contradições na área 

de estudo; qualquer desvio das necessidades sentidas, ocorridas na vivência, segundo 

Gabriel Bode, citado por Freire, redunda em silêncio e indiferença por parte dos 

educandos. Inclusive, se não se alcança a síntese de tal contradição, o povo não pode 

ultrapassar a experiência focalizada e a situação tematizada cai no desinteresse 

(FREIRE, 2005, pp. 126-128). A descodificação, na visão de Freire, passa pela 

realidade simples de uma temática adequada, relacionada aos interesses dos convidados 

ao diálogo. Assim, descodificar seria descobrir um mundo de interesses particulares, 

seja num cortiço ou em um grupo de camponeses, em busca de melhores condições de 

vida. (FREIRE, 2005, pp. 13, 132) 

O dialogismo da educação começa pela investigação temática e termina nos 

círculos de cultura, quando estes passam a “estudar interdisciplinarmente suas 

descobertas”. Arrolados os temas, podem ter o foco da economia, sociologia, filosofia, 

antropologia, psicologia e outras disciplinas; enfim, nos mais diversos enfoques. Caso 

isso não ocorra, o resultado será o empobrecimento das descobertas (FREIRE, 2005, 

p.133). Em contrapartida, a descoberta da realidade conduzirá o homem na criação de 

mundos próprios, de seu eu e de suas circunstâncias: 

 

O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura 
é tudo que é criado pelo homem. Tanto uma poesia como uma frase de 
saudação. A cultura consiste em recriar não em repetir. O homem pode 
fazê-lo porque tem uma consciência capaz de captar o mundo e 
transformá-lo [...]. O homem, não é, pois, um homem para adaptação. A 
educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O 
homem deve transformar a realidade para ser mais (a propaganda 
política ou comercial fazem do homem um objeto). (FREIRE, 1983, PP. 
30; 31) 
 

Para Freire, não há realidade histórica que não seja humana. Sem o homem não 

é possível história; por outro lado, sem história também não haveria homem; nesse 

sentido, a história faz o homem. Essa visão da realidade objetiva possibilitar aos 

homens a superação das limitações impostas pelos dominantes, com a finalidade de que 

ultrapassem o estado de objetos ou de coisas, para se tornarem sujeitos da história. Esse 
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processo não pode se resumir a mera reflexão, tem de haver ação e reflexão, com o 

objetivo de que o homem se descubra e se reconheça no estado em que se encontra 

concretamente. (FREIRE, 2005, pp. 148) 

 

3.4.12 Freire, Cristo e Marx. 

 

Freire afirma que sua visão de mundo inclui a crença em Cristo, em 

combinação com leituras de Karl Marx, para poder se localizar na terra não 

dicotomizando jamais a transcedentalidade da mundanidade. As duas dimensões são 

colocadas em diálogo por Freire, para fazer a sua interpretação do momento. Essa 

dialética de dimensões revolucionou sua práxis, abrindo horizontes para novas 

abordagens dos problemas educacionais e sociais nas suas mais diversas relações e 

reciprocidades onde a realidade se produz e se reproduz continuamente. (FREIRE, 

2008, pp. 46, 47, 107, 146)  

Os conceitos que Freire empresta de Marx e de outros autores recebem leitura 

própria. Quando usa o termo “alienação”, conceito emprestado de Karl Marx, a ideia de 

separação do mundo e da história parece se harmonizar ao pensamento marxista com 

relação à divisão de trabalho, o que significa “alienação” em Marx, “alienação” no 

processo de produção, nas relações de trabalho. Em Freire, a dicotomização, ou 

separação entre ação e reflexão, homem e mundo, homem e palavra, ser e ser mais, é 

incompatível com a “vocação para mudança”, com a “vocação ontológica” e com a vida 

que se desenvolve no presente. A dialética, na pedagogia de Freire, se expressa nas 

contradições que permeiam todo seu pensamento educativo e sua percepção da 

realidade. A consciência amortecida pode ainda ser relacionada ao conceito de 

“alienação”, o que não autoriza a conclusão de que Freire seja marxista; inclusive, ele se 

declara não marxista e não teólogo; apenas, empresta ideias para sua filosofia 

educacional,  sem se deixar aprisionar. (FREIRE, 2008, p. 89) 

Paulo Freire afirma (2005, pp. 41- 44) que, quando muito moço, foi às favelas, 

aos mangues, movido por certo espírito religioso, mas que, ao se deparar com a 

realidade dura do favelado e do camponês, e a tendência ao conformismo, foi remetido a 

Marx. (FREIRE, 2005, pp. 41-44) 

Em relação às classes sociais, Freire refere-se à classe trabalhadora a partir do 

ponto de vista da “educação popular” objetiva. Para ele, o trabalhador tem o direito de 

aprender a razão dos procedimentos técnicos, como surgiram, por que razão, levado 
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assim à curiosidade de refletir sobre o que aprende e sobre o que faz. O processo de 

conhecer faz parte da educação prática, do treinamento técnico; sem a reflexão sobre a 

própria ação, o processo educativo fica interessante para a classe dominante, que 

“reproduz” a classe trabalhadora constantemente. A tecnologia, entretanto, não deve ser 

“divinizada” nem “demonologizada”; deve estar a serviço do ser humano e não o 

contrário. Do ponto de vista freiriano, a formação da classe trabalhadora tem de 

caminhar junto com o direito de saber. Nos tempos modernos, o ato de apertar 

parafusos, a produção em escala e os procedimentos tecnológicos, precisam ser 

submetidos ao crivo da razão; o trabalhador tem o direito de saber como funciona a 

sociedade, porque as coisas são como são. Saber sua própria história, no que concerne 

ao trabalho; suas relações dialéticas com o mundo e ideologias; classes sociais e 

educação, deveriam ser um direito inalienável. (FREIRE, 2008, pp. 132, 133) 

O que ocorre no tecnicismo pedagógico é que deste pode resultar um ser 

humano descaracterizado, que não sabe a razão de se apertar um parafuso numa linha de 

produção, despolitizado. Paulo Freire responde à crítica de que sua pedagogia está 

ultrapassada devido à necessidade de mão de obra especialmente técnica na atualidade 

da seguinte maneira: 

 

[...]. Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos 
encontremos, não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou 
enfermeiras, dentistas ou torneiros, educadores ou mecânicos, 
agricultores ou filósofos, pecuaristas ou biólogos sem uma compreensão 
de nós mesmos enquanto seres históricos, políticos, sociais e culturais; 
sem uma compreensão de como a sociedade funciona. E isto o 
treinamento supostamente apenas técnico não dá. (FREIRE, 2008, p. 
134) 

 

Em síntese, Freire critica, na Pedagogia do Oprimido a negação do sonho, 

imposta pelo Neoliberalismo, ao impossibilitar mudanças. Na Pedagogia do Oprimido, 

aprende-se que é necessário criar condições para realização desse sonho utópico; por 

isso sua pedagogia é dialógica e dialética. O objetivo da sua pedagogia é o de uma 

escola pública e popular, em busca de cidadania; novos alunos, novos professores, novo 

histórico escolar no qual prevalece a vivência do estudante, que permita pluralidade de 

organização e umaa reorientação curricular voltada para os problemas atuais. 

(GADOTTI, 2001, pp. 5-7) 
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3. 5 A Pedagogia da Esperança 

 

O reencontro com a Pedagogia do Oprimido realiza-se através da experiência 

de quem já foi; não por mero saudosismo, mas pelo fato de que, sem essas memórias 

arquivadas e reeditadas por Freire, a Pedagogia do Oprimido não se realizaria, não teria 

sido escrita. Suas experiências do passado foram fundamentais para a elucidação de 

uma filosofia educacional para a libertação. Na verdade, a Pedagogia do Oprimido 

ocorreu a Freire ao ser arguido pela realidade da pobreza e da opressão que ele ainda 

não havia visitado, ele que pensava saber, que pensava educar. Foi o desafio de lidar 

com sentimentos, história e necessidades, de quem tem uma leitura de mundo marcada 

por limitações e desesperança, pelo cansaço da lida diária, de quem volta para uma casa 

onde não há conforto nem paz. Ignorar essa realidade prejudicaria a comunicação em 

grande parte, porque alguma coisa os oprimidos, isolados da realidade, conseguem 

compreender. (FREIRE, 2008, pp.26- 35) 

Paulo Freire surpreendeu-se com as mudanças ocorridas entre 1964 e 1969. 

Quem proclamava a opção pela transformação da sociedade, agora voltava medroso do 

meio do caminho, tornando-se reacionário; mas, tal processo serviu para identificar 

quem estava comprometido com a causa dos oprimidos e quem não estava. Essas 

mudanças radicais no âmbito político e social, talvez não tenham tido nenhuma outra 

que se equiparasse à sua riqueza problematizadora. Os camponeses foram empurrados à 

análise de suas realidades local e nacional. Os discursos camponeses eram de afirmação, 

vontade de melhorar, de ter um mundo mais bonito, relacionados com melhor leitura de 

mundo, leitura que impulsiona à mobilização e à organização para luta pelos direitos; é 

a vontade de ter “o opressor fora de si”. (FREIRE, 2008, pp. 40- 44) 

As experiências, segundo a visão freiriana, precisam ser revistas, reeditadas; 

sua pedagogia é progressista, mas também reversiva; os saberes se constituem 

criticamente e se consolidam ao longo da história de vida. Assim, a Pedagogia do 

Oprimido começou no Brasil e se cumulou em trânsito por outras geografias e 

realidades. (FREIRE, 2008, p.44) 

 

3.5.1  A Força das Crenças: camponeses chilenos 

 

As Experiências são salientadas por Freire na primeira parte da Pedagogia da 

Esperança como passagens fundamentais que ele revisita constantemente e depois 
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transcreve nessa obra. Por exemplo, o episódio de maio de 1968, em Santiago do Chile, 

que virou cidade dormitório na época, devido aos movimentos estudantis, o que 

propiciou um ótimo intercâmbio entre latinos, tanto urbanos quanto rurais. A respeito, 

ele comenta:.  

[...] no momento em que revivo a Pedagogia do Oprimido e falo de 
casos como este que vivi, e cuja experiência foi me dando fundamentos 
teóricos para não só defender, mas viver o respeito dos grupos 
populares em meu trabalho de educador, lamentar um certo tipo de 
crítica em que sou apontado como elitista. Ou, no lado oposto quando 
sou perfilado como populista. (FREIRE, 2008, p. 47) 
 

 
O papel das crenças e dos padrões é difícil de ser compreendido em linhas 

gerais. Entretanto, quando Freire assume o momento citado acima com alguns 

camponeses numa experiência de conscientização e libertação no Chile, estabelece o 

diálogo em substituição ao silêncio, onde o valor máximo foi aplicado ao “momento”; 

talvez se pudesse chamar o que ocorreu na prática de “Pedagogia do Momento”.  O jogo 

estabelecido foi o de “fazer perguntas um ao outro” livremente. Com isso, os 

camponeses compreenderam a “força das crenças” e dos “padrões impostos pelos 

dominantes”, especialmente quando chegaram a perguntas: Será que é Deus que quer? 

Quem é Deus? Como Deus é como Pai? Como vocês são como pais? Quantos filhos 

vocês têm? Seriam capazes de sacrificar um deles? Nesse momento simples de 

perguntas livres eles conseguiram quebrar a chamada “aderência”. O opressor então 

estava fora do oprimido e havia sido posto para fora. (FREIRE, 2008, pp. 48-50) 

 

3.5.2  Não há problema em mudar de posição 

 

A Pedagogia da Esperança é uma tentativa de se encontrar com antigas 

experiências e reflexões, discutir a esperança que foi escrita na Pedagogia do Oprimido. 

Paulo Freire se afirma como uma pessoa que não tem problema de mudar de posição, 

pois a coerência exige humildade e paciência no processo de busca constante. 

“Educação como prática de Liberdade”. (FREIRE, 2008, pp. 64-66) 

Freire afirma o sentimento do “amor”, o que parece estar em contradição com 

a revolução. Um sentimento como esse aparentemente não teria nada a ver com teorias 

guerrilheiras, mas Freire cita a capacidade de amar, de Guevara, afirmando que o 

mesmo dizia que poderia parecer ridículo um verdadeiro revolucionário movido por 
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fortes sentimentos de amor, mas que, na verdade sem essa qualidade não seria possível 

pensar num verdadeiro revolucionário. (FREIRE, 2008, p. 45) 

 

3.5.3 Críticas a Freire: Incompreensão de suas ideias 

 

Para se aprender a escrever bem, segundo Freire, é preciso que aprender a ler 

bem. Fazer a relação do que as palavras implicam no texto exige tempo, paciência e 

sensibilidade; assim, Freire se pronuncia novamente acerca de coisas já tratadas, sem se 

preocupar com a possibilidade até de ter de mudar de posição. Declara que as críticas à 

sua obra se deviam ao fato de não ter sido compreendido o que ele intencionava 

comunicar. Ler o mundo é um ato anterior à leitura da palavra; esta, passa antes pela 

leitura de mundo; uma sem a outra é um elaborar deficiente. (FREIRE, 2008, pp. 77-79) 

Ler implica entrar na intimidade do texto, exige estar convencido de que as 

ideologias permanecem no texto e se acham escondidas. Portanto, a perspicácia do leitor 

é fundamental, assim como sua abertura para ler e compreender ideias antagônicas às 

suas. Causa-lhe estranheza que alguém emita opinião sobre o que não leu, ou sobre o 

que leu mal, devido às críticas que recebeu por parte de quem não leu ou não entendeu 

sua obra. Freire cita um episódio ocorrido com Celso Beisiegel, em uma reunião em a 

discussão girou em torno da educação brasileira, quando um jovem participante afirmou 

que os trabalhos de Paulo Freire não tinham mais relevância no cenário educativo 

nacional e, ao ser, por Beisiegel, a respeito de quantos livros de Paulo Freire já havia 

estudado, após alguns momentos de silêncio, a resposta foi nenhum. (FREIRE, 2008, p. 

76,77).  

Freire não fugia ao debate e rebateu as críticas infundadas que recebeu. 

Afirmou que ninguém pode criticar quem não conhece, sobre quem não sabe nada ou de 

quem simplesmente ouviu falar. Para que haja uma crítica coerente e pertinente, é 

necessário ler e ler bem, uma leitura séria e dedicada. Nesse sentido, não basta ler o que 

se diz de alguém e de repente emitir opiniões. Ler bem exige tempo, paciência, 

sensibilidade, método, rigor; segundo Freire, decisão e paixão de conhecer (FREIRE, 

2008, p. 77) Assim, Freire se defende dos que se contradiziam em suas próprias críticas, 

e faziam julgamentos infundados, julgando-o, por exemplo, arrogante, elitista e até um 

invasor da cultura das classes populares, justamente o que combatia pelo método da 

conscientização. (FREIRE, 2008, P. 77-79)  
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3.5.4 Freire é criticado como manipulador: não há neutralidade no ato de ensinar 

 

O educador progressista, na visão de Paulo Freire, é comprometido com seus 

sonhos democráticos, com o respeito pelo educando, mas, como já comentado, não há 

como ser neutro, como não correr riscos. Isso Freire afirmou por causa da crítica que 

recebeu, de manipulação. O educador progressista tem de ser tolerante, crítico e curioso. 

Ensinar é um ato que se desdobra no educando, quando este se aprofunda nos conteúdos 

que lhes estão sendo transmitidos pelos educadores e educadoras. Ensinar é um ato de 

conhecer e, à medida que isso ocorre com o educador, também ocorre o estímulo e a 

provocação dos alunos a conhecer. Ensinar não é um ato mecânico, mas de criação e 

crítica, de curiosidade e ação. (FREIRE, 2008, pp. 80, 81) 

Na visão de Paulo Freire há os que pensam que se tornaram proprietários das 

ideias; critica sua arrogância e totalitarismo, sejam eles de esquerda ou de direita; no 

fundo, diz ele: são reacionários, servos do saber conservador, precisam se conscientizar 

primeiro, antes que pensem em conscientizar os outros, especialmente os que pensam 

ser superiores por causa seu saber acadêmico sobre “incultas massas”. Esta ação seria 

uma espécie de “messianismo” intelectual (FREIRE, 2008, p. 80). Freire afirma as 

diferenças substâncias que compreende ter, em relação a seus críticos e menciona: 

Uma das diferenças substantivas, porém, e os autores dessas críticas a 
mim feitas é que, para mim, o caminho da superação daquelas práticas 
está na superação da ideologia autoritariamente elitista; está no 
exercício difícil da virtude da humildade, da coerência, da tolerância, 
por parte do ou da intelectual progressista. Da coerência que vá 
diminuindo a distância entre o que dizemos e o que fazemos (FREIRE, 
2008, p. 80) 
 

Para Freire, não se pode negar a natureza política da educação, ninguém está 

isento do risco da manipulação. Nenhum professor ou aluno tem uma prática educativa 

distante, fria, insensível aos propósitos sociais e políticos da educação; o que se precisa 

é de uma ação com reflexão crítica, de vigilância ao que chama de “currículo oculto”. O 

que importa é ser transparente e tolerante, curioso numa perspectiva de progressão do 

ato de conhecer e de ser conhecido. (FREIRE, 2008, p. 81) 

 

3.5.5 O professor deve ser disciplinado na busca do conhecimento 

 

A visão que Paulo Freire desenvolve na Pedagogia da Esperança a respeito do 

ato de ensinar passa pela convicção das dificuldades que envolvem esse ato, assim como 
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do prazer que, por outro lado, o norteia. Quando ele se refere ao docente que não leva a 

sério seu trabalho e, por isso, ensina mal, não estuda mais, não se preocupa com os 

materiais necessários; trata-se de um professorado sem disciplina, que desconhece o que 

ensina. A competência do professor está relacionada à sua autoridade e à sua função. 

(FREIRE, 2008, p.83) 

Desafiar o educando é uma obrigação do educador. Respeitar-lhe o senso 

comum ou o conhecimento de onde partir, ou pelo qual passar para superar o 

conhecimento que o educando pensa ser suficiente é obrigação. Educação é preparação 

para o contexto em que se vive, é para o momento, aproveitando-se os saberes da 

experiência, o saber adquirido, seja de crianças, de jovens ou adultos. (FREIRE, 2008, 

pp. 84-85)  

 

3.5.6 As classes populares não podem ser desrespeitadas em seu “senso comum”. 

  

Na sua visão, as classes populares têm o direito de ultrapassar o “senso 

comum”, mas não é recomendável que a cultura camponesa seja invadida e o saber do 

senso comum seja desrespeitado. Negar as informações que eles possuem, impondo-

lhes princípios para que simplesmente os sigam, pode ser uma das razões pelas quais 

não compreendem o discurso de quem ensina. Os saberes de experiências feitas e 

vividas não podem ser negados. O saber adquirido, o saber comum, o saber ingênuo são 

pontos de partida. Os educandos começam a partir do seu contexto de religiosidade, 

saúde, sexualidade, vida, morte; isso é etnociência. Os saberes devem ser somados e 

não, dicotomizados. A localidade onde vivem os educandos é o ponto de partida para 

melhorar sua visão de mundo; é do microcosmo para o macrocosmo; é a lógica do senso 

comum para a do senso possível. Trata-se de uma relação dialética entre a parcialidade e 

a totalidade, onde a totalidade serve como tempero da parcialidade, e isso precisa ficar 

claro ao educando. (FREIRE, 2008, pp. 83- 86) 

Diante da negação do direito, Freire mostra indignação. Levanta-se contra o 

neoliberalismo que anuvia a esperança e o sonho de homens e mulheres forçados a viver 

uma vida fundamentada no fatalismo mistificado de determinada realidade. A utopia e a 

esperança têm de ser infundidas à maioria excluída e desumanizada. As posturas a 

serem cultivadas são as de revolucionários e engajados, pois a ética entre 

desumanização e denúncia, entre anúncio e superação, levam ao encontro do mundo 

sonhado. (FREIRE, 2000, p. 81) 
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Para Paulo Freire, limitar-se à visão “local” é tão equivocado quanto se perder 

na visão do todo. A ideia de partir de um universo local para um universo total remonta 

à sua própria experiência de quando partiu do Brasil para o mundo; o menor não poderia 

ser esquecido, perdido no maior, pois ele jamais teria se constituído, não fosse a sua 

origem. Partir do universo menor, de forma crítica, para o universo maior, numa 

tentativa de se compreender no cotidiano é imprescindível para se alcançar uma visão 

global. Essas duas realidades, então nunca podem se excluir uma da outra. Negar a 

“origem” pelo “global” não leva a nada, assim como desprezar o “global” pelo apego ao 

“local”. É partir “de lá para cá e de cá para lá”, sem nunca negar a experiência que se 

adquiriu (FREIRE, 2008, p. 88). “No fundo ninguém chega lá, partindo de lá, mas do 

aqui, [...]”. (FREIRE, 2008, p. 59) 

Assim, sem que o educador se envolva com o mundo cultural do oprimido e 

seus movimentos contraditórios, não há possibilidade de chamar a atenção do educando, 

por mais verdadeiro que seja o discurso. A distância torna toda e qualquer comunicação 

inviável neste caso, como declara em seu livro “Educação como Prática de 

Liberdade”, publicado em 1967 (FREIRE, 2008, p. 108). Freire afirma que situações 

como essas funcionam como desafios aos grupos: 

 

Essas situações funcionam como desafio aos grupos. São situações- 
problemas codificados, guardando em si elementos que serão 
descodificados pelos grupos com a colaboração do coordenador. O 
debate em torno delas irá como o que se faz com as que nos dão o 
conceito antropológico de cultura, levando os grupos a se 
conscientizarem para que concomitantemente se alfabetizem (FREIRE, 
1967, p. 114) 
 

 
O trabalho social se realiza com o povo. Não há neutralidade. Sempre se ensina 

a favor de alguém e, consequentemente, contra outrem. Resta saber a favor de quem, 

contra quem, ou a favor do quê e contra quê se ensina: 

 
[...] que conteúdo ensinar, a favor de que ensiná-los, a favor de quem, 
contra que, contar quem. Quem escolhe os conteúdos e como são 
ensinados. Que é ensinar? Que é aprender? Com se dão as relações 
entre ensinar e aprender? Que é o saber de experiência feito? Podemos 
descartá-lo como impreciso, desarticulá-lo? Como superá-lo? Que é o 
professor? Qual o seu papel? E o aluno, que é? E o seu papel? Não ser 
igual ao aluno significa ser o professor autoritário? É possível ser 
democrático e dialógico sem deixar de ser professor, diferente do 
aluno? Significa o diálogo um bate-papo inconseqüente cuja atmosfera 
ideal seria a da “deixa como está para ver como fica”? Pode haver uma 
série de tentativas de escrita e leitura da palavra sem leitura de mundo? 
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Significa a crítica necessária à educação bancária que o educador que a 
faz não tem o que ensinar e não deve fazê-lo? Será possível um 
professor que não ensina? Que é codificação, qual o seu papel no 
quadro de uma teoria de conhecimento? Como entender, mas, sobretudo 
viver, a relação prática- teoria sem que a frase vire frase feita? Como 
superara a tentação básica, voluntarista, e como superar também a 
tentação intelectualista, verbalista, blablablante? Como trabalhar a 
relação linguagem-cidadania? (FREIRE, 2008, pp. 135; 136) 

 

Assim, a presença crítica, a democratização do ensino e a consequente 

participação da classe popular nos debates sobre seu destino, a possibilidade de escolha, 

o direito de saber melhor o que já se sabe, num processo de descentralização da 

autoridade e das elites do saber, pode levar à centralidade do educar para o educando. 

Assim o educando se torna crítico, curioso, indagador, debatedor de conteúdos 

democratizados numa educação a favor de si próprio. (FREIRE, 2008, pp.110-113)  

 Para Freire não há prática educativa sem conteúdo, mas isso é bem diferente 

de impor conteúdos que representem a visão de mundo do educador. Na prática 

democrática, não se pode impor uma leitura de mundo; a sociedade precisa se 

democratizar a ponto de que possa haver escolha de conteúdos. A escola tem de estar 

em harmonia com as mudanças. Segundo Freire, esperar que a sociedade se democratize 

para que se democratizem os conteúdos não é uma boa linha de raciocínio, porque a 

escola não se democratiza em função da sociedade. Esse é um fator de mudança que 

acompanha outros fatores; as praticas democráticas podem começar a partir dos 

conteúdos por parte dos educadores e educandos. As expectativas dos educandos não 

podem ser desprezadas. O educador democrata leva sempre em consideração a 

preocupação dos educandos e trabalha de modo a não ferir a identidade cultural dos 

mesmos. A falta de participação dos estudantes, na discussão do conteúdo 

programático, é autoritarismo. Não é possível ter uma prática de educação popular sem 

que se levem a sério as seguintes indagações: 

 

3.6 A Pedagogia da Autonomia e a Identidade do educando 

 

Na visão educativa de Freire, a “autonomia” se faz como realidade necessária. 

A autonomia vai se constituindo na experiência de várias decisões que são tomadas e 

assumidas. A “autonomia” e a “identidade” do aluno têm de ser respeitadas para que 

este aprenda o “dever de brigar” (FREIRE, 2006, p. 61) Na Pedagogia da Autonomia, 

Freire retoma temas como “epistemologia” do movimento e da procura; com maior 
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veemência e clareza, incorpora os saberes docentes, reiterando a importância da 

compreensão da inconclusão humana. (FREIRE, 2006, p. 14)  

A problematização, o questionamento, a aprendizagem tanto para educadores 

quanto para educandos, o exercício crítico que leva à curiosidade epistemológica, o 

rigor metódico assim como a importância da ética são temas considerados 

especialmente por Freire. No caso da “ética”, enquanto processo de formação de 

educadores e educadoras, a decência e a honestidade devem andar de mãos dadas. O ser 

ético não pode negociar a possibilidade de ser, de comparar, de valorar, de intervir e de 

escolher. (FREIRE, 2006, pp. 26-34) 

Em suma, a Pedagogia da Autonomia de Freire exige reflexão crítica sobre a 

prática, a não invasão da realidade cultural alheia tanto da criança, quanto do jovem e 

dos adultos. A consciência da “inconclusão” ou do “inacabamento” está relacionada a 

mudanças,  à aceitação das diferenças e à consciência da vocação humana de “ser mais”, 

condicionadas sim, mas não determinadas em suas possibilidades de vir a ser. Nesse 

sentido, discursos e práticas que obstaculizem essa vocação teriam de ser combatidos. A 

“autonomia” do ser é inegociável na maneira de Freire ver a relação educando-

educador; consequentemente, a aprendizagem se torna uma aventura de alegria e 

esperanças, com consciência e participação responsável, observada a prática da leitura e 

da releitura do grupo, do estímulo ao diálogo e à pergunta.  (FREIRE, 2006, pp. 50- 83) 

“O autoritarismo e a licenciosidade, são rupturas do equilíbrio tenso entre autoridade e 

liberdade” (FREIRE, 2006, p. 99). Trabalhar para equilibrar essas tensões exige 

disciplina, não pode haver favorecimentos na direção desses extremos. 

 

3.7 A Pedagogia da Indignação e o sonho de um mundo melhor 

   

Na Pedagogia da Indignação, Freire afirma que seria difícil se a realidade da 

opressão fosse sentida e não se pudesse esperar ou sonhar com um mundo melhor e 

trabalhar para que isso possa ocorrer. No mesmo contexto, se a opressão não fosse 

dimensionada, compreendida nas suas razões, jamais se poderia esperar um mundo 

melhor. A Pedagogia da Indignação, escrita no exílio, mais precisamente em trânsito 

entre Chile, Estados Unidos e Suíça, foi reorganizada pela mulher de Freire após a sua 

morte. Somente uma ação educativa fundamentada num dialogismo e problematização, 

segundo consta desses escritos, possibilitará que homens e mulheres conheçam e 

melhorem o mundo que já conhecem, e o mundo que ainda não conhecem. Os 
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educadores, na visão de Freire, têm de melhorar cada vez mais sua leitura de mundo, 

pois é partir dessa leitura que se promoverá libertação, junto com os trabalhadores e 

camponeses, das ameaças dos opressores. (FREIRE, 2000, p.83) 

Freire afirma (2006, p. 61) que talvez seja possível, mais do que se pensa, 

ajudar a promover a democratização e a melhoria de vida de todos aqueles que clamam 

por causa alguma necessidade, dos sem escola, dos sem saúde, dos relegados a uma 

condição de esquecimento. Para Freire, mudar é possível. (FREIRE, 2000a, p.61) 

Viver para mudar requer imaginação, lançar-se para uma visão futura, e isso 

não acontece sem a superação de condicionamentos. Ir à luta é imprescindível, mas 

quando não se imagina um futuro não há possibilidades de sair do lugar. (FREIRE, 

2000b, pp. 96-119) 

Na finalização deste capítulo é necessário atentar para o princípio de que a 

Pedagogia de Paulo Freire é um sonho de mudar o mundo; um sonho possível. É um 

trabalho pedagógico em prol dos proibidos de ser, dos interditados e limitados. 

Estimular o espírito de luta, na maioria roubada do direito de para ser melhorar, de 

reaprender e aprofundar o já aprendido. A luta pelo direito de imaginar, de sonhar, de 

criar e de recriar, de extirpar a visão dos colonizadores que se impuseram sobre os 

colonizados pelo conformismo, como mistificação a ser desacreditada. Na visão de 

Freire, os convertidos em coisa, precisam de estímulo para ganhar confiança na união da 

diversidade transformada em princípio como forma de aperfeiçoamento e na construção 

de uma realidade democrática. A maioria precisa se inconformar com os padrões que 

lhes são impostos pela minoria dominante. (FREEIRE, 2008, p. 149- 154)  

 O que não se pode é cair num idealismo subjetivista. A revolução deve ser 

promovida em “comunhão”, “a história é feita de homens e pelos homens”. No intento 

de ultrapassar a condição de objeto, as massas precisam ser envolvidas em ação e 

reflexão. A liderança não pode pensar sem as massas, precisa pensar com elas. 

(FREIRE, 2005, pp. 148-150)  

Freire critica a elite dominante, pois esta tem de gerar admiração no oprimido. 

Um falso mundo passa a ser introjetado nas massas conquistadas; é um processo 

“mitificador” que embriaga as massas, mantendo-as sob e no sustento do status quo dos 

dominantes. A classe dominada pensa que é livre, pensa que é tratada com apreço. A 

ideia de que haja igualdade recebe propaganda, os heroísmos, os salvadores da pátria, o 

mito da caridade, o mito de uma civilização cristã, da aceitação, da propriedade privada, 

e mais, o mito da operosidade da classe dominante e o da preguiça e desonestidade da 
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classe dominada. Os conquistados pelos mitos precisam descrer, passar por um processo 

de “incredulização”, escapar da manipulação do “pão e circo” que assegura a 

dominação, amaciamento e docilidade das massas. (FREIRE, 2005, pp. 158- 160) 

No mesmo sentido, a manipulação das massas é conformada aos objetivos de 

seus dominantes. Ela se faz e se refaz pela atualização constante da mitificação da 

realidade, da organização social em benefício de uma minoria, enquanto a maioria 

acredita nos projetos populistas cheios de ambiguidades não percebidas pelos oprimidos 

alienados. Freire (2005, p. 171) cita como exemplo um discurso de Getúlio Vargas às 

“massas obreiras”, num primeiro de maio: 

 

Quero dizer-vos todavia ( afirmou Vargas no célebre discurso) que a 
obra gigantesca de renovação, que o meu governo está começando a 
empreender, não pode ser levada a bom termo sem o apoio dos 
trabalhadores e a sua cooperação cotidiana e decidida. “Após referir-se 
aos primeiros noventa dias de seu governo, ao que chamava “de um 
balanço das dificuldades e dos obstáculos que, daqui e dali, se estão 
levando contra a ação governamental”, dizia em linguagem diretíssima 
ao povo o quanto lhe calavam “na alma o desamparo, a miséria, a 
carestia de vida, os salários baixos... os desesperos dos desvalidos da 
fortuna e as reivindicações do povo que vive na esperança de melhores 
dias”. (FREIRE, 2005, p. 171) 
 

Getúlio afirmou precisar de união, de coesão, a fim de que o governo 

dispusesse de toda força para resolver os problemas do povo contra os gananciosos 

(FREIRE, 2005, p. 172) Na visão de Freire, a estratégia de conquista das classes 

dominantes passa pela invasão cultural, pelo estabelecimento de seus padrões e 

modelos, camufladamente, de forma a atingir a realidade econômica e cultural. Um 

afastamento ou cisão precisa ser trabalhada, segundo Freire, mas isso só pode acontecer 

se oprimido e opressor forem colocados em contraposição dialética, o que é difícil 

porque o dominado passa a ter até medo da liberdade. (FREIRE, 2005, pp. 174-179) 

Dentro da perspectiva dialógica da pedagogia de Paulo Freire, a libertação não 

é uma salvação recebida como presente, uma doação; as massas são autoras de sua 

própria libertação, que ocorre por adesão à liderança, diferentemente da conquista 

promovida pela ação antidialógica. A ação dialógica convida e desafia os dominados a 

que respondam os desafios das realidades problematizadas. Aqui nada se mitifica, mas 

tudo é trabalhado para se desvendar. Os camponeses, em cooperação, tornam-se 

promotores de sua própria ideologia revolucionária; a vida proibida de ser vivida, 

miséria e alienação são limitações superadas. Unidos para se libertarem, os oprimidos 
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desmitificam a realidade e a desideologizam, desaderem de seus opressores, percebem-

se como homens antes que coisas, mas os oprimidos precisam, segundo Freire, cortar o 

cordão umbilical da opressão. (FREIRE, 2005, pp. 191-201) 

A atitude antidialógica, manipuladora e conquistadora das elites dominantes 

continua a ser promovida como condição fundamental para que seja mantido o seu 

domínio sobre as massas. Por isso, uma consciência cada vez mais crítica do momento 

histórico precisa ser desenvolvida; e uma reflexão e visão de mundo mais abrangentes 

são necessárias para que se percebam as contradições em que se possam encontrar 

realidade e libertação. Crenças dominadoras que se tenham estabelecido precisam ser 

constantemente elucidadas, a fim de que a massa de oprimidos possa deixar o 

conformismo. Os comprometidos pelo amor não podem se conformar com os processos 

e estratégias dominantes que transformam o ser humano em coisa. (FREIRE, 2005, pp. 

202- 206)  

Na concepção de Paulo Freire (2005, pp. 207-213), a solução para as situações 

de opressão, que buscam se estabelecer está na síntese entre permanência e mudança 

que constitui a prática dialética. Pensar dialeticamente não é o que falar sobre dialética; 

não pode haver separação entre discurso e prática. A história, segundo Freire, é uma 

oportunidade de remodelar a sociedade.  

A pedagogia de Paulo Freire resulta de uma história de vida, do trânsito de um 

homem entre suas origens, leituras, seu mundo e o contato com outros. Suas ideias 

partem do micro para o macrocosmo; do mundo das classes menos favorecidas em 

contraposição ao mundo dos privilegiados. Sua opção pelos pobres, por uma educação 

popular, contra a dominação, o totalitarismo, o mecanicismo, o antidialogismo, a 

manipulação e a coisificação humana marcam sua pedagogia. Seu trabalho em prol de 

um futuro melhor para o mundo, onde os oprimidos possam ganhar consciência própria, 

a comunhão e o amor se revigorem tem como força e impulso a ação dialética constante. 

A conscientização de homens e mulheres de sua própria inconclusão e de sua 

possibilidade de buscar mais em seu tempo implica devolver-lhes a posição de agentes 

de sua própria história pela extrapolação de suas situações limite. Segundo Freire, a 

quebra da adaptação resulta da descoberta que o desumanizado faz de si mesmo e dos 

processos que freiam o seu “devir”, o “ser mais”. (FREIRE, 2008, pp. 205-207) 

 O quadro que segue visa a elencar destaques da produção de Paulo Freire, além 

das obras que referenciaram esta pesquisa, quais sejam, Pedagogia do Oprimido e a 

Pedagogia da Esperança. 
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QUADRO 2 

A obra de Paulo Freire: destaques 

OBRAS HISTÓRICO  PUBLICAÇÃO 
Educação como prática de 
liberdade 

Publicada no Chile em 1965, no Brasil só em 
1967. A obra propõe um diálogo contra 
autoritarismo, por uma ação pedagógica para 
a liberdade que caminha com uma sociedade 
em condições econômicas, sociais e políticas 
como condição para ser realizada 

1965 

Educação e atualidade brasileira 
 

Ideia da escola democrática centrada no 
educando e nos problemas da comunidade 

1959 

Pedagogia o oprimido 
 
 
 

Obra mais importante de Freire, escrita no 
Chile, onde Freire amadureceu suas reflexões 
e práticas, em intercâmbios e diálogos e 
trabalhos na América Latina 

1968 

Educação e conscientização: 
extensionismo rural 

Investigação dos temas geradores de um 
assentamento de camponeses da em  
El Recurso próximo da capital do Chile 

1968 

Pedagogia da esperança Uma revisão e reflexão da Pedagogia do 
Oprimido depois de 24 anos e consideração a 
críticas recebidas 

1992 

Pedagogia da autonomia Último livro publicado em vida onde Freire 
apresenta propostas pedagógicas necessárias 
à educação, como forma de valorização da 
cultura, do saber do educando e da ação do 
educador 

1997 

Ação cultural para liberdade 
 
 
 
 

Um encontro com a Pedagogia da 
Indignação. Textos escritos entre 1968 e 
1974, para subsidiar o diálogo com 
lideranças, estudantes, educadores, 
agrônomos, lideranças das igrejas 

1970 

Conscientização: teoria e prática 
da libertação 

Perspectiva dialética da ação reflexão 
considerada fora de seus temas variados 

1980 

A Importância do ato de ler 
 
 
 

Três palestras sobre comunicação, 
alfabetização de adultos e jovens e uma 
experiência da alfabetização de adultos em 
São Tomé e Príncipe 

1982 

 
Educação na cidade 

Gestão de Paulo Freire sobre a Secretaria de 
Educação do Município de São Paulo 

 
1991 

 
Pedagogia da indignação 

Escrita no exílio, no trânsito entre Chile, 
Estados Unidos e Suíça, foi reorganizada pela 
mulher de Paulo Freire após a sua morte. 
Para que haja um mundo melhor não se pode 
proibir sonhar. 

 
1997 

 

 Compreendidas as ideias centrais da Pedagogia de Paulo Freire, e com a 

influência lógica dos dois primeiros capítulos desta pesquisa, é possível demonstrar a 

teologia na Pedagogia de Paulo Freire por meio da aproximação entre sua Pedagogia e a 

Teologia da Libertação, assunto este desenvolvido no próximo capítulo. 
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4. A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E A PEDAGOGIA DE PAULO 

FREIRE: APROXIMAÇÕES 

 
Com se viu no primeiro capítulo, a Teologia da Libertação surgiu a partir de 

um mundo em transformação, eclodindo como uma das novas formas de se fazer 

teologia, na época, dentre outras, período em que também despontaram personalidades 

como Paulo Freire, com sua Pedagogia do Oprimido.  

O fazer teológico da Teologia da Libertação se definiu por ferramentas 

marxistas, pela dialética materialista, por uma sociedade socialista. Paulo Freire, por 

sua vez, declarou-se um não marxista que fez uso de ferramentas do marxismo, 

especialmente a dialética e a visão materialista da existência, mas que não abraçou a 

visão revolucionária marxista, a divisão social de trabalho e as classes sociais, como 

medida de explicação da realidade.  

Os teólogos da libertação surgiram com a proposta de uma teologia própria 

para a América Latina. A Pedagogia de Freire, semelhantemente, formulou uma 

proposta de educação a partir do mundo do oprimido e não do opressor, pois o que se 

tinha até o momento, era uma pedagogia da classe dominante com o objetivo de manter 

a classe dominada sob controle, dócil, na inconsciência da realidade própria e externa. 

Assim, a Teologia da Libertação e a Pedagogia de Paulo Freire têm em comum a 

preocupação com os pobres e oprimidos, como principal causa de refletir e de agir.  

Nos capítulos anteriores, em síntese, explicitaram-se, de forma panorâmica, o 

contexto e a época de surgimento da Teologia da Libertação, a história de vida de Paulo 

Freire, os principais fundamentos de seu pensamento pedagógico. As influências 

primárias e secundárias que tanto a Teologia da Libertação quanto a Pedagogia de 

Paulo Freire sofreram, na formulação de seus respectivos pressupostos talvez possam 

ser considerados como a demonstração de confluência de fundamentos entre os dois 

campos. 

 

4.1 Influências primárias e secundárias de Paulo Freire 

 

O fazer pedagógico de Paulo Freire se definiu pelas mais diversas influências 

teóricas, dentre elas a sua admiração pela teologia, evidenciada em sua pedagogia. As 
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aproximações entre a Pedagogia de Paulo Freire e a teologia, particularmente a 

Teologia da Libertação, tem indícios significativos. 

Paulo Freire teve uma influência religiosa considerável, que marcou sua 

maneira de ser e de pensar. No primeiro momento, suas convicções passaram por sua 

mãe católica, que o alfabetizou de acordo com as limitações de sua visão de mundo, 

enquanto criança.  Seu pai, espiritualista de reconhecida tolerância, influenciou-o talvez 

em sua flexibilidade e ecumenismo. Cabe obervar que é difícil identificar a chave 

hermenêutica do pensamento de Freire; de fato, identificar Freire com um só 

pensamento teológico configuraria conclusões que diminuiriam a abrangência de sua 

reflexão, pois ele não se deixava “encasular” por pontos de vista isolados, permitiu-se 

ao diálogo sempre. Entretanto, é necessário destacar alguns princípios explicitamente 

teológicos, para compreensão do arcabouço de seu pensamento educacional.  

As questões religiosas acompanham Paulo Freire desde o início da sua 

formação intelectual. Uma prova disso é que Freire transita por pensamentos cristãos 

católicos e protestantes, e cristãos humanistas, dentre os quais Tristão de Athayde, 

Jacques Maritain e Emmanuel Mounier e Jürgen Moltmann. Freire jamais negou suas 

influências cristãs; pelo contrário, afirmou-as: 

 
O Cristianismo pra mim é uma doutrina maravilhosa. Algumas pessoas 
já me acusaram de ser comunista, porém, nenhum comunista seria capaz 
de dizer o que acabei de dizer. Nunca me senti tentado a deixar de ser, a 
cessar de existir. A razão disso é que ainda não sou um católico 
completo, mas continuo tentando sê-lo mais integralmente dia após dia. 
A condição de ser é continuar a ser. Nunca senti que precisaria 
abandonar a igreja ou pôr de lado minhas convicções cristãs para poder 
dizer o que digo, ou ir para a prisão- ou, mesmo, recusar-me a fazê-lo. 
Apenas sinto, apaixonadamente, intimamente, organicamente, com 
todas as forças do meu ser, que minha posição é a de um cristão, pois 
ela é 100 por cento revolucionária, humana e libertadora, e, portanto, 
engajada e utópica. E esse, a meu ver, deve ser a posição de todos nós, a 
posição de uma igreja que nunca pode esquecer que se acha 
conclamada, por suas origens, a morrer tiritando no frio. Isto é uma 
utopia, uma denúncia e uma proclamação com compromisso histórico 
que acrescenta uma dimensão heróica ao amor. (LIMA apud FREIRE, 
1981, pp. 12, 13) 
  

A caminhada teórico-acadêmica de Paulo Freire começou com o humanismo, 

que colaborou para a construção de seu pensamento a respeito do homem como agente 

de sua própria história. Na sua visão existencialista do ser humano, asseverava que este 

tem uma vocação ontológica, uma capacidade inerente para ser mais, para mudar e ser 

mudado. O ser humano se distingue na criação, veio a ser, está sendo e pode vir ser 
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mais. A partir dessa ideia é que se compreende o inacabamento humano, que é visto por 

Freire como um ser inconcluso (FREIRE, 2006, p. 56, 57), que se faz na ocasião e no 

espaço. Nessa busca pelo homem, Freire assinala sua visão de libertação, onde passou a 

evoluir sobre base teológica, embora não se considerasse um teólogo. (JARDILINO, 

2007, pp. 2, 3) 

Jardilino (2007, pp. 1,2) preconiza haver certa aproximação entre a Pedagogia 

de Freire e a Teologia da Libertação através de sua trilogia: Pedagogia do Oprimido e 

Pedagogia da Esperança escritas nas décadas de 1960 e 1970 e a Pedagogia da 

Autonomia escrita na década de 1990..   

Paulo Freire mostrava ser uma pessoa forjada pelo tempo, que entendia a 

necessidade da crença e da fé para a construção e reconstrução de um novo mundo. Ele 

incluiu a crença na transcendência em tudo que pensou e viveu, entendendo que o agir e 

o pensar se desenvolvem na fé ou na crença do momento. Ele asseverava que a fé na 

transcendência interferiu em sua maneira de pensar e o moveu no que concerne à 

esperança e ao sonho (FREIRE, 2010a) Na década de 1980, eram comuns as leituras 

teológicas de sua pedagogia, pois aparentemente sua cosmovisão era permeada de 

religiosidade e teologismos. O fazer e o refletir decorrem do que se crê ou não. Sua 

crença no Cristo e no homem traduz-se por sua visão cristã humanista. Sua visão da 

transcendência não era dicotomizada da realidade histórica e presente. Ele abraçava 

reflexão e prática como construção constante, de base dialética, entre Jesus Cristo e Karl 

Marx, de modo a fazer uma síntese entre a histórica e a trans-história. Em leituras de 

Karl Marx, Freire identificou elementos para melhor leitura pessoal do que chamou de 

mundanidade, e para melhor se encontrar com Cristo, na história,  afirmando nunca ter 

tido problemas com a fé. “Quanto mais eu fui a Marx, mais eu encontrei certa 

fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo”. (FREIRE, 2010a)  

A partir dessa perspectiva é possível identificar princípios teológicos no 

pensamento pedagógico de Paulo Freire, alinhados com os princípios da Teologia da 

Libertação. 

 

4.2 Pedagogia da classe dominante: oprimidos e opressores 

 

A busca por superar contradição entre oprimidos e opressores encontra-se 

como espinha dorsal tanto na Teologia da Libertação como na Pedagogia de Paulo 

Freire. A libertação da teologia é meta da Teologia da Libertação, por sua vez alinhada 



84 
 

com o postulado freiriano de uma pedagogia da classe dominada, em detrimento da 

pedagogia da classe dominante (CATÃO, 1986, pp. 94-97) A partir destes pontos 

comuns de reflexão e de ação dialética, observam-se convergências entre na pedagogia 

freiriana e a teologia libertária (FREIRE, 2005, pp. 32-57), como se verifica pelos 

postulados de Freire sobre a contradição entre opressores e oprimidos (2005, pp.32- 

37),: 

A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não 
instaura [...] outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser 
mais, o ser menos leva os oprimidos cedo ou tarde, a lutar contra quem 
os fez menos [...], ao buscarem recuperar sua humanidade [...]. E aí está 
a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: Libertar- se a si 
mesmos [...]. Lutando pela restauração de sua humanidade estarão, 
sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade 
verdadeira [...]. Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela 
práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 
necessidade de lutar por ela. [...]. A libertação é uma conquista, e não 
uma doação exige uma permanente busca. [...]. No momento [...] em 
que se comece a autêntica luta para criar a situação que nascerá da 
superação da velha, já se está lutando para ser mais. 

 
 
 Além de um contexto comum, de origem histórica e social, em boa parte a 

Pedagogia de Paulo Freire e a Teologia da Libertação empregam uma terminologia 

convergente. O conjunto de temas abordados pela Teologia da Libertação também se 

caracteriza por certa semelhança e aproximação dos temas presentes na Pedagogia de 

Paulo Freire, ainda que em campos diferentes. Os oprimidos, sejam quais sejam, 

estejam na igreja ou fora da igreja, na escola ou fora da escola, são uma preocupação 

comum às duas áreas. A atuação de Freire é direcionada para a escola popular, por uma 

educação libertária, voltada aos pobres. A Teologia da Libertação atua por meio da 

igreja e dos cristãos das comunidades pobres, para formular uma teologia libertária 

especialmente a partir dos próprios cristãos. A salvação na Teologia da Libertação é 

tida como sinônimo de libertação, e tem um olhar voltado para o ser humano integral. 

(GUTIERREZ, 1979, p. 90)  

O compromisso com os oprimidos se baseia, na Teologia da Libertação, na 

valorização (GUTIRREZ, 1979, pp. 125-152) do diálogo, do respeito e da ética, assim 

como ocorre em Freire (2005, pp.142 -145) A formulação do pensamento de Paulo 

Freire é situacional e temporal. Por ser um homem envolvido por seu tempo e situação, 

Freire se identificou como alguém comprometido com a história, com a esperança e pela 

crença no homem. Paulo Freire viu a possibilidade de que os oprimidos pudessem 
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descobrir o seu valor enquanto seres humanos e, assim, desenvolverem consciência 

crítica a ponto de se organizarem politicamente. Para Freire, mudar para melhor era um 

sonho possível. Esse pensamento também esteve presente na ação católica, na 

expectativa nacionalista de ver um Brasil bem construído. (LIMA, 1981, p. 48) 

 

4.3 O Conceito de esperança de Jürgen Moltmann e Paulo Freire 

 

Talvez ajudasse, neste ponto, mensurar a influência que Paulo Freire sofreu de 

Jürgen Moltmann, no que concerne à construção do seu conceito teológico de 

esperança, e como declarar sua fé no ser humano e sua esperança. Moltmann (1971, p. 

8) afirma que “[...] por meio da fé, o homem entra no caminho da verdadeira vida, mas 

somente a esperança o conserva neste caminho”. Por conseguinte, essa fé não se 

relaciona com fuga do mundo, resignação ou desistência da luta em favor da vida. 

 A fé, apoiada na esperança, leva o ser humano a se envolver e a se implicar 

com a realidade. Pela fé, a esperança luta por uma realidade corporal e terrena, pois crê 

na revivificação (ressurreição) corporal. Assim, aquele que possui esta esperança não 

mais se satisfaz com as leis e as necessidades desta terra. A Fé, que a Teologia da 

Libertação almeja desenvolver, está relacionada a essa maneira de considerar e respeitar 

o homem na sua integralidade. Quando Boff discorre sobre a ressurreição, em seu livro: 

“A Ressurreição de Cristo - A Nossa Ressurreição na Morte”, afirma a morte como 

realidade integral; por isso, não se pode pensar nela como um instante último. Assim, a 

corporalidade humana não pode ser tratada de qualquer forma. A superação da 

estigmatização não pode ser negada ao homem (BOFF, 1983, pp. 89-98) A Teologia da 

Libertação também não se harmoniza com a dicotomia da realidade concreta que se 

revela na pobreza, assim como ocorre na visão de Freire. A fé, em sincronia com a 

prática da libertação, é uma fé que possibilita um homem novo, relacionada à utopia e à 

ação política. (GUTIREEZ, 1979, pp. 250-252) 

Na Pedagogia da Autonomia, Freire acena para a miséria e a violação do 

direito de ser como realidade imposta pelas crenças. Cita a preguiça, a mestiçagem e a 

“vontade punitiva de Deus” como mistificações (FREIRE, 2005, p. 80) interiorizadas 

mediante a estratégia de dominação provinda da classe opressora, como maneira de 

impedir as mudanças e a ação da fé esperançosa. Praticamente se poderia concluir uma 

fé contra a fé na visão de Freire. Seja no campo da saúde, da educação, da economia e 

mesmo da “evangelização”, Freire compreende que é preciso conhecer “as manhas” por 
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meio das quais os grupos humanos trabalham e produzem sua sobrevivência e 

manutenção. (FREIRE, 2006, pp. 80, 81) 

Portanto, Freire faz uma ligação religiosa e teológica em muito de sua visão 

pedagógica; talvez, uma ligação entre a transcendência e a mundanidade, esta última na 

consideração de outras bases teóricas, inclusive a marxista. 

 Freire salienta a falta de consciência crítica do ser humano, tendo, dentre 

outras causas, a mistificação e a produção de uma consciência amedrontada, mágica e 

ingênua. As superstições provocam adaptação e estreitamento do ser humano, segundo 

Freire. Assim, os fanatismos relacionados a uma determinação de Deus e a entrega 

irracional se sobressaem juntamente com o simplismo interpretativo e uma 

“compreensão mágica” da realidade e da vida, em prejuízo da humanidade (FREIRE, 

1983, pp. 39-41) A crença difusa e mágica na invulnerabilidade do opressor diminui a 

possibilidade de luta do oprimido. Ela se evidencia nos campos, pela “crença na força 

mágica e invulnerável do poder do senhor” (FREIRE, 2005, p. 55) O oprimido descrê 

de si mesmo e superestima seu opressor. Portanto, a força mágica de seu opressor 

precisa ser enfraquecida, de modo que o oprimido ganhe consciência da vulnerabilidade 

do seu senhor. (FREIRE, 2005, p.57) 

Boff (1988, pp. 103, 104), ao se referir a esse trabalho da religião contra o ser 

humano, afirma que a religião, através das crenças é parceira do poder econômico ao 

promover uma espécie de estagnação e servir potencialmente, ao lado deste mesmo 

poder, como freio da humanização, da conscientização e da consequente libertação 

humana; mas, ao mesmo tempo, pode servir como avanço para a libertação. A religião, 

por meio de sua liderança, exerce fascínio sobre o povo crédulo. Entretanto, Medellín, 

Puebla e a organização das Comunidades de Eclesiais Base mostram o compromisso, da 

Teologia da Libertação, de construir a libertação e uma sociedade melhor, mais 

participativa e com mais comunhão. Assim, segundo Boff, a fé ganha dimensão política 

e social, um envolvimento concreto para humanização; a religião passa a contribuir para 

promover, na história, uma ponte no que concerne ao abismo entre ricos e pobres. 

 

4.4 A relação de Deus com o Homem 

 

Freire, na sua visão educacional, como o homem um “ser relacional e cultural”, 

e o situa em relação a Deus e aos animais. Entende a cultura como recriação da criação, 

o que remete o homem a Deus, quando pensa no homem como seu semelhante. Em sua 
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visão teológica, Freire pensa em Deus como alguém que se encontra acima do tempo e 

vive no presente. Para ele, o futuro do homem é presente para Deus. Assim, a afirmação 

de que Deus pode prever enquanto o homem se encontra restringido pelo tempo leva à 

conclusão de que o homem é um ser limitado. Entretanto, distintamente dos animais, ele 

tem consciência do ontem, do hoje e do amanhã o que implica uma “vocação para 

mudança”. As relações temporais do homem também são transcendentes, pois ele pode 

estabelecer uma relação com seres infinitos. Por outro lado, essa mesma relação pode se 

degenerar em domesticação, submissão e resignação. Os animais são vistos por Freire, 

nessa relação, como seres que se encontram sob o tempo, não se historicizam e não se 

libertam para criar ou recriar; portanto, o homem não pode ser tratado como coisa ou 

como animal. (FREIRE, 1983, pp. 30-32) 

 

4.5 Libertação, revolução e o sagrado 

 

 A sociedade interpreta os homens que se rebelam, que se tornam indóceis, 

como seres inadaptados, de forma a restringi-los por meio de todas as formas de 

coerção, inclusive religiosas, condição em que os rebelados são vistos em um processo 

de demonização e de rebelião contra Deus. Mas, para Freire (1983, pp. 30-32), homem 

que é homem não pode ser dirigido; seu ímpeto criador é que faz dele homem; quanto 

mais se desenvolve esse ímpeto ontológico, quanto mais se cria e recria, mais autêntica 

se torna a educação. Na concepção de Freire (2005, pp. 142-145), o homem é livre, não 

pode ser impedido de discordar. Para ele, o ser humano é dotado de um “quefazer” que 

é reduzido a um simples fazer quando este tem a palavra anulada pela sobreposição e 

imposição do dominante. A palavra, segundo Freire, tem de ser do oprimido para que 

não haja contradição entre aquilo que se pretende alcançar e o que se está fazendo. 

Nessa visão, Freire (FREIRE, 2005, p. 142) cita Lênin, que entende que a “teoria 

revolucionária” impulsiona o movimento revolucionário. 

A negação ao direito à palavra é o caminho que o dominante tem para 

manutenção e controle, conforme visto. As massas populares se adaptam pela 

“admiração” do “mundo ilusório” que os dominantes lhes apresentam. O “quefazer” 

por si mesmo não acontece diante de tal quadro impositivo. Se não há problematização, 

a contradição entre homem e o mundo fica irrealizável. A liderança que se propõe 

revolucionar não pode trabalhar como dominadora, no âmbito educacional, político ou 

religioso, se o objetivo é que ocorra uma revolução. A palavra do oprimido tem de ser 
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libertada para que este construa sua própria emancipação existencial, política e social. O 

diálogo, segundo Freire (2005, pp. 152-156), possibilita a “revolução popular”, a 

“revolução autêntica”. A separação entre ação e reflexão sobre a realidade opressora, 

lega a pedagogia a uma práxis dicotomizada e, por conseguinte, ao “idealismo”. Logo, é 

necessário trabalhar com as massas, com a classe trabalhadora, pensar com elas a 

superação de sua contradição com seus opressores, pois um é o pensar do senhor e 

outro, o dos servos. Por esta razão, o fecundar de tal libertação se dá na comunhão da 

liderança com os oprimidos (FREIRE, 2005, pp. 148- 151). Do jogo das contradições e 

da problematização nasce uma educação de caráter libertário a partir da realidade 

interior ao oprimido: 

 

O novo da revolução nasce da sociedade velha, opressora, que foi 
superada [...]. Gerando- se nas condições objetivas, o que busca é a 
superação da situação opressora com a instauração de uma sociedade de 
homens em processo de permanente libertação (FREIRE, 2005, p. 155) 
  

O processo de libertação, como concebida pela Teologia da Libertação, 

também passa pela revolução promovida pela crítica, pelo rompimento da classe 

explorada com o estado das coisas e com a dependência estrangeira, promovida nos 

anos 1960 e 70, com o objetivo de dar lugar a uma sociedade nova e o acesso ao poder, 

à classe explorada. Libertação, na visão da Teologia da Libertação, exige “ruptura”, 

como acontece na perspectiva de Freire (FREIRE, 2005, p. 77), quando trata de “cisão” 

e “decisão” (FREIRE, 2006, p.52, 53), com o objetivo de evitar enganosas conclusões 

sobre o estabelecimento da realidade dos processos sociais, econômicos e políticos. 

Assim, o homem se torna agente de seu próprio destino. (GUTIERREZ, 1979, pp. 32-

34) 

Freire (2005, p. 124) entende que o caminho da ruptura passa pela tarefa de 

esclarecer o fato da “adesão” do oprimido aos opressores, que ficam assim 

impossibilitados de se “separarem” da situação limite que lhes foi imposta (FREIRE, 

2005, p. 124). Porém, a libertação exige “luta”, reação e expulsão do hóspede opressor 

de dentro de si mesmo, assim como o estabelecimento da contradição entre verdades 

próprias e impróprias, além da percepção de que, sem o oprimido, o opressor não 

existiria. Tal ação seria como um “parto pedagógico”, um novo nascimento na proposta 

da pedagogia libertária de Freire. (FREIRE, 2005, pp. 32- 39) 
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 Na visão de Rudolf Otto, “o sagrado” é uma realidade única, que aparece fora 

do eu e a priori da razão; inclui ideias de mistério, fascínio, terror e transcendência. 

Aparece como parte intrínseca ao ser religioso, mas nem sempre claro; às vezes se 

expressa de forma organizada; outras, de forma grotesca (OTTO, 1992, p. 229) Enfim, o 

significado do sagrado pode se aplicar a qualquer realidade simbolizada. Por meio do 

sagrado qualquer coisa pode receber nova significação. Nesse sentido, Freire assinala a 

educação como realidade sagrada; seu pensamento é permeado de considerações a 

respeito do sagrado, administrado pela classe dominante com o objetivo de infundir 

crenças a seu favor, mitos alienantes e paralisantes. A consequente descrença da classe 

oprimida, em si mesma como classe, e o complexo de inferioridade maximizam os 

dominantes. O homem moderno é dominado pela força dos mitos e do sagrado; em 

muitas situações, alienado da capacidade de decidir; mas a transcendência do ser 

humano é o seu inacabamento, que o impulsiona para libertação; é a busca pelo ser que 

acaba no seu criador. Portanto, bloquear sua “vocação ontológica” é colocar obstáculos 

à humanização, tentar impedir o oprimido de ser sujeito de sua própria história; 

acontece, no contraponto do sagrado, é o lado do sagrado que escraviza. (FREIRE, 

1996, pp.40- 43) 

A maneira como Freire se propõe a refletir a realidade do ser humano na sua 

integridade, na sua relação com Deus, com o outro e com o mundo, dentre outras 

afirmações, parece ser a de um teólogo que subjaz ao pedagogo.  Essa face de Freire se 

evidencia pela utilização de termos teológicos, tais como: opressão, libertação, 

oprimido, fé, crença, Bíblia, Deus, Cristo, igreja, evangelização, converter, demoníaco, 

dicotomia, poder do senhor, dentre vários outros, que permeiam toda a estrutura de sua 

obra; também, por sua crítica às estruturas da sociedade, da política e da economia, 

além de outras terminologias, das quais ele se mune na tentativa de equilibrar sua visão. 

Freire se declara não teólogo, ao mesmo tempo em que manifesta admiração e fascínio 

pela teologia. Em suas próprias palavras, afirma se sentir “um enfeitiçado” pela teologia 

que marcou muitos aspectos da sua pedagogia. (TORRES, 1979, p. 90)  

 

4.6 O Deus que liberta 

 

Para Freire, trabalhar a questão das crenças nas suas mais diversas formas de 

aplicação e administração é fundamental, já que são utilizadas para alienação, 

desumanização e retardamento do desenvolvimento humano. A crença na “falsa 
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generosidade” (FREIRE, 2005, p. 33), as crenças nos “mitos” criados e desenvolvidos 

pela estrutura opressora (FREIRE, 2005, p. 46) e as crenças difusas, para Freire, (2005, 

p. 57) são fundamentadas na ambiguidade para que os oprimidos dificilmente tenham 

condições de lutar: 

 

Enquanto se encontra nítida sua ambiguidade, os oprimidos dificilmente 
lutam, nem sequer confiam em si mesmos. Têm uma crença difusa, 
mágica, na invulnerabilidade do opressor. No seu poder de que sempre 
dá testemunho. Nos campos, sobretudo, se observa a força mágica do 
poder do senhor. É preciso que comecem a ver exemplos da 
vulnerabilidade do opressor para que, em si, vá operando-se convicção 
oposta à anterior. Enquanto isso não se verifica, continuarão abatidos, 
medrosos, esmagados. 
 

 

 Esse trabalho poderia ser chamado de desmitificação, o que nos remete à 

“Teologia Liberal” de Rudolf Karl Bultmann (1884-1976) que pensou na 

desmitologização do Novo Testamento8

Freire (2008, pp. 46-50) conta a experiência de uma visita a um grupo de 

camponeses da reforma agrária no Chile, quando encontrou ocasião, através da 

Pedagogia da Pergunta, para transformar a aula em um diálogo:  

88 ; mas, Freire passa pela ideia da 

“desmistificação”, ou mesmo “secularização”, das classes oprimidas pelas crenças 

incutidas pelos dominantes. As crenças são forças fundamentadoras, legitimadoras que 

objetivam, adaptam e tornam os oprimidos deterministas e fatalistas. (FREIRE, 2005 

pp. 55, 57, 187)  

 

− O senhor sabe por que é doutor. Nós, não. 
− Exato, eu sou doutor. Vocês não. Mas, por que eu sou doutor e 

vocês não? 
− Porque foi à escola, tem leitura, tem estudo e nós, não. 
− E por que fui à escola? 
− Porque seu pai pôde mandar o senhor para a escola. O nosso, não. 
− E por que os pais de vocês não puderam mandar vocês para a 

escola? 
− Porque eram camponeses como nós. 
− E o que é ser camponês? 

                                                 
8 Rudolf Karl Bultmann é considerado como um dos teólogos mais influentes do século XX, ao ponto de 
se pensar no cristianismoCristianismo antes dele e depois dele. Nasceu em Wiefelstede (Oldenburg), na 
Alemanha, em 20 de agosto de 1884. Filho mais velho de um ministro protestante da Igreja Luterana, 
cresceu num ambiente profundamente religioso. Um de suas preocupações principais foi tornar a fé cristã 
e bíblica compreensíveis à mentalidade moderna e para isso deu uma interpretação existencialista à fé 
cristã e à Bíblia, particularmente ao Novo testamento em seu método de “desmitologização”.  Buscou 
descobrir o “kerigma original” na remoção dos mitos. 
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− Porque Deus quer. 
− E Quem é Deus? 
− É o pai de todos 
− E quem é pai aqui nessa reunião? 

Quase todos levantaram a mão para cima, disseram que o eram. 
Olhando o grupo todo em silêncio, me fixei num deles e lhe 
perguntei:  

− Quantos filhos você tem? 
− Três 
− Você seria capaz de sacrificar dois deles, submetendo-os a 

sofrimento para que o terceiro estudasse, com vista boa, no Recife? 
Você seria capaz de amar assim? 

− Não! 
− Se você – disse eu - homem de carne e osso, não é capaz de fazer 

uma injustiça desta, como é possível entender que Deus o faça? 
Será mesmo que Deus é o fazedor dessas coisas? 
Um silêncio diferente, [...] um silêncio no qual algo começava a ser 
partejado. Em seguida: 

− Não. Não é Deus o fazedor disso tudo. É o patrão! 
 

  

O objetivo de tal questionamento foi distinguir Deus do patrão. Nessa aula, os 

camponeses atribuíam sua condição de camponeses a Deus. A libertação, pelo menos 

neste aspecto, consistiu em compreender que Deus teria de ser distinto da realidade com 

a qual estava sendo confundido, pois quem fazia as coisas que eles atribuíam a Deus era 

o patrão e não Deus. Deus não tinha nada a ver com a situação precária dos camponeses. 

 

4.7 Religião e educação podem libertar ou oprimir 
 

A Teologia da Libertação também se promoveu como a Teologia do Contexto, 

contra a Teologia Ideologizada dominante (CATÃO 1986, pp. 34-36) e a teologia que 

vinha de fora, da Europa, monopolizada pelos clérigos com a pretensão de suprir as 

necessidades do mundo inteiro. No entanto, percebe-se na visão da Teologia da 

Libertação, que esta não contemplava as necessidades dos trabalhadores e dos 

camponeses em seus contextos históricos e sociais. 

 No que concerne a este pensamento, Leonardo Boff afirma a religião como 

uma realidade que pode servir como “freio” ou como “acelerador” da libertação, o que 

remete às ideias de Freire em relação (FREIRE, 2005, pp. 46-49) à mistificação, 

mitificação e às crenças incutidas nos pobres. Os oprimidos são trabalhados de modo 

que se tornem conformistas e inativos. Na visão de Boff, tanto a religião quanto a 
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sociedade têm autonomia relativa, envolvidas em uma questão de “poder”. (BOFF, 

2008, p.105) 

Para Freire, a educação como prática de dominação é uma realidade que precisa ser 

criticada e denunciada, pois os educandos são mantidos estagnados. Na perspectiva da 

educação dominante, o dominado tem de permanecer sob controle, “doutrinado” e 

“acomodado” ao mundo da opressão (FREIRE, 2005, p. 46). Para Freire, esperar que os 

dominantes façam outra coisa a não ser dominar é um engano. Esperar, do mundo dos 

opressores, a renúncia da “Pedagogia de Opressão”, em favor de uma proposta de 

educação dialética, é ingenuidade. A educação popular só pode vir de uma proposta 

popular, de uma pedagogia construída por meio de quem sofre a opressão, não de quem 

se vale dela. Trata-se de uma Pedagogia ao lado do oprimido, contra a concepção 

bancária e a favor de uma educação revolucionária (FREIRE, 2005, pp. 76). O desafio 

para Freire implicava lutar pela libertação e superar a alienação do ser humano, 

fundamentado em sua visão da prática histórica da Palavra de Deus: 

 

[...] a primeira condição para saber ouvir e efetivamente pôr em prática 
a Palavra de Deus, na minha opinião, é estar genuinamente disposto a se 
comprometer no processo de libertação do homem [...] A Palavra de 
Deus me convida, em última análise, a re-criar o mundo, não para a 
dominação de meus irmãos, mas para sua libertação [...] Isso significa 
que ouvir a Palavra de Deus não é um ato passivo, nem um ato em que 
somos recipientes vazios a serem preenchidos por essa palavra que não 
poderia, então, ser salvadora. Essa Palavra de Deus, enquanto salvadora, 
é uma Palavra libertadora que os homens têm que assumir 
historicamente. Os homens devem transformar-se em sujeitos de sua 
salvação e libertação”. (Freire, 1979, p. 90) 

 

Na Teologia da Libertação (CATÃO, 1986, p. 83), também pode ser verificado 

uma disposição para luta libertária objetivada na prática, na reflexão teológica e na sua 

visão do homem como um ser integral: 

 

[...] pode-se hoje ver melhor a significação cristã da ação libertadora e o 
sentido evangélico do empenho dos cristãos nessa luta. No mundo em 
que vivemos, a libertação precisa ser conquistada. O povo acaba 
descobrindo que precisa lutar contra a dinâmica da opressão 
generalizada, que violenta, sujeita e explora. Despertá-lo e sustentá-lo 
nesta luta era uma ação política, urgente nos anos sessenta e ainda hoje 
está quase tudo por fazer no contexto latino-americano. A luta pela luta 
não tem sentido [...] a teologia da libertação acaba sendo uma 
alternativa à visão secularizada do homem e da sociedade baseada na 
análise das contradições econômicas. 
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A libertação, na perspectiva da Teologia da Libertação, harmoniza-se com a 

ideia de libertação, na Pedagogia de Paulo Freire, a começar pela visão de que existem 

seres humanos alijados de seu direito de serem livres e de serem salvos. (GUTIEREZ, 

1979, pp. 150- 156)  

 

4.8 Libertação: pedagogia e teologia 

 

A Educação Libertadora só encontrará razão se a pedagogia não for 

mistificadora; se a classe oprimida puder ser reflexiva, descortinar seus horizontes e se 

descobrir, reconquistando-se como sujeito de seu próprio destino histórico. Por mais 

que haja boas intenções por parte dos educadores, a pedagogia dominante constitui 

obstáculo à libertação. Assim, a pedagogia tem de brotar dessas subculturas e encontrar 

o caminho de sua própria libertação. A verdade do opressor, hospedada no oprimido, 

tem de ser descoberta e expulsa. Alfabetizar-se, então, nessa prática, seria “historicizar-

se”, escrever sua própria biografia (FRIERE 2006, pp. 59-61) A educação que liberta, 

nesse sentido, tem de ser a da pedagogia de quem precisa ser libertado, a Pedagogia do 

Oprimido. (FREIRE, 2005, pp. 76- 83)  

Por esse mesmo viés passa a Teologia da Libertação, que surge como 

movimento contra a alienação diante do sonho do desenvolvimento, do progresso e da 

dependência externa dos países denominados de centro pelo capitalismo. As duas 

propostas se levantam num contexto de crise mundial e de crise específica na América 

Latina, muito embora a pedagogia de Freire parta de suas origens no Brasil num 

intercâmbio com outros lugares do mundo, em função do exílio. No entanto, não se 

pode esquecer que o fazer teológico da Teologia da Libertação implica a possibilidade 

de várias Teologias da Libertação, aplicáveis a situações de opressão seja qual for o 

contexto. De certa maneira, há similaridade com a pedagogia de Freire, pois sua 

pedagogia pode ser considerada como a Pedagogia do Contexto, aplicavel a qualquer 

contexto de opressão. (FREIRE, 2006, pp. 30, 41, 59, 60) 

 

4.9 A Dialética de Karl Marx: Pedagogia e Teologia 

 

Tanto a proposta da Teologia da Libertação quanto a Pedagogia de Paulo 

Freire se fundamentam em uma base dialética contínua, que pode se aplicar a qualquer 

contexto histórico e geográfico de opressão, embora Freire se afirme não marxista. Para 
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ele, as divisões de classe não são o único motor que move a sociedade; ele considera, 

além do mover das classes, o poder de movimento do sonho e da esperança (FREIRE, 

2008, pp. 89- 91) A utopia e a esperança aparecem na Teologia da Libertação, ainda 

que valorize mais a questão das classes sociais, devido a uma visão mais centrada no 

marxismo por uma sociedade socialista. (GUTIERREZ, 1979, pp. 199- 206) 

Lopes (2010, pp. 105-108), ao comentar a proposta educacional de Paulo 

Freire, assevera sua abordagem educacional sociocultural. Salienta a importância da 

dialética na concepção de uma pedagogia determinada por fatores econômicos, políticos 

e sociais. Da opção de Freire pelos menos favorecidos, decorre uma divisão natural 

entre a pedagogia dominante e a pedagogia dos dominados, em busca a recuperação da 

humanidade do oprimido, perdida  nos processos de dominação. Assim, a contradição 

em busca de uma síntese entre reflexão e prática é vista como desafio no encalço da 

realidade concreta, da superação da dialética entre opressor e oprimido. 

A anulação da consciência de mundo real que acomete o oprimido faz com que 

o mesmo se perca enquanto protagonista de sua própria história e como ser humano. A 

Teologia da Libertação e a Pedagogia de Paulo Freire se identificam no que concerne 

à intervenção pela ação-reflexão crítica, quanto à limitação situacional imposta em 

linhas gerais ao homem (FREIRE, 2005 pp. 141, 142) A consciência da possibilidade de 

trabalhar seu próprio destino, de ser o agente de sua própria história e um agente 

esperançoso de um futuro diferente, é postulado da “Teologia da Libertação”. Esta, 

como visto,estimula a comunidade a trabalhar sua teologia como reflexão crítica sobre 

sua práxis e ação pastoral (GUTIERREZ, 1979, pp. 18-27), visando a mudar as 

condições do mundo sob a instrumentalidade de um aprendizado revolucionário. 

(GUTIERREZ, 1979, pp. 75, 89) 

 

4.10 Pedagogia e teologia a partir do contexto 

 

A Teologia da Libertação. elaborada a partir da América Latina, se espalhou 

pelo “Terceiro Mundo”. Não se sabia, a princípio, se a libertação se faria pela violência 

ou não,, se seria mais verbal do que escrita. No entanto, objetivava ir além do que se 

chamou de “alienação da teologia europeia” (CATÂO, 1986, pp. 94- 97) A Teologia da 

Libertação quis fazer-se na “situação contextual”, a partir de um contexto específico de 

opressão e, ao mesmo tempo, possuir algo que fosse de todos os cristãos em diálogo 

com teologias de outras situações (INICIAÇÃO À TEOLOGIA, 1981, pp. 9-11) Na 
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Pedagogia de Paulo Freire, o que vem a priori é a estratégia de dominação percebida 

como universal, nos diálogos e experiências vivenciados fora das origens de seu 

pensamento educacional (FREIRE, 2008, pp. 120-136). Neste ponto, a Pedagogia do 

Contexto, de Paulo Freire, se aproxima da Teologia da Libertação, pois o contexto 

situacional é estruturante de sua proposta, inclusive na Pedagogia da Autonomia. 

(FREIRE, 2008, pp. 30) 

Paulo Freire fala sobre a efervescência latino-americana, da presença cubana, 

na década de 1960, ameaçada pelas forças reacionárias, quando a Teologia da 

Libertação provocava temores e raiva (FREIRE, 2008, p. 45) o que de certa maneira 

também se aplicou à sua visão pedagógica e politizadora, na época. A similaridade entre 

a Teologia da Libertação e a Pedagogia de Paulo Freire está relacionada a este 

contexto situacional de surgimento e à base de construção a partir do povo excluído e 

oprimido. Na América Latina, a pressão de governos totalitários forjou vários 

movimentos (Movimentos estudantis, de jovens, de mulheres, de negros e outros) que 

surgiram de forma relativamente assemelhada, em luta pelas mesmas razões, mas em 

campos diferentes. 

 

4.11 A Reflexão crítica e a ação  

 

A reflexão e prática no espaço temporal denotam similaridade entre Freire e a 

Teologia da Libertação.. O fazer pedagógico de Paulo Freire o lleva a compor e 

escrever a Pedagogia da Libertação do Oprimido, enquanto o fazer teológico da 

Teologia da Libertação, ao trabalho da superação da contradição da pobreza em relação 

à riqueza, a favor dos oprimidos, em oposição aos opressores.  Tanto a Teologia da 

Libertação quanto a Pedagogia da Libertação tem por base a América Latina, o povo, 

as classes menos favorecidas, a injustiça social, e a miséria. O desenvolvimentismo 

propagado no Brasil, nas décadas de 1960 e 70, foi considerado por ambos como uma 

alienação do progresso, de modo que as duas visões convergem para uma atitude 

revolucionária, trabalham a mudança a partir da base, e não de de cima. 

A importância da reflexão e da ação a partir do oprimido (FREIRE, 2005, pp. 

141-156.) considera a miséria do não-homem. O problema não é anunciar o evangelho 

ao homem crítico, ilustrado, secularizado e não crente, mas anunciar ao cristão oprimido 

a sua libertação. É aprender a articular fé com justiça social e evangelho com libertação, 

realidade mística com política. Ajudar a fé para que ela seja a favor da libertação, pois 
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também não existe fé que possa permanecer neutra (BOFF, 1998, p. 195). O cinismo 

que nega humanidade ao pobre, que trata o pobre como combustível do processo 

econômico é algo a ser desvendado; portanto, a Pedagogia de Paulo Freire e a Teologia 

da Libertação estabelecem de lado estão: o do pobre (BOFF, 1998, p. 196), como Jesus, 

que sabia de que lado estava e foi considerado herege, contra o levita e o sacerdote, e 

em favor do desvalido. Essa fé, chamada de a fé que se ocupa com a realidade concreta, 

harmoniza-se o pensamento de Freire, sempre preocupado com reflexão e ação, na 

concretude do contexto e da história. 

Nesse contexto comum, a realidade da dominação e a anulação da 

possibilidade de se ter uma consciência de mundo e, por conseguinte, da protagonização 

da própria história, identifica os dois campos (FREIRE, 2005, pp. 141-156) Nessa ação 

de saber o que se está fazendo, de ser o agente de sua própria história, e um agente 

esperançoso ao trabalhar para mudar a história do mundo, o homem é feito um aprendiz 

revolucionário, tanto na Teologia da Libertação quanto na Pedagogia de Freire, quando 

se envolvem como compromisso (GUTIERREZ, 1979, pp. 179-184). A reflexão crítica 

sobre a prática histórica é afirmado como necessidade por Paulo Freire, para se 

promover a revolução, assim como pela Teologia da Libertação. 

 A questão da dialogismo entra como realidade fundamental em que o homem 

é posto em confronto com sua situação de opressão, e livre para constituir sua própria 

palavra e consciência da realidade concreta. A Teologia da Libertação caminha na 

mesma confluência, com o objetivo de redefinir sua tarefa histórica, a relação fé-

sociedade. (GUTIERREZ 1079, pp. 15-27) 

 

4.12 Neutralidade 

 

Tanto Freire quanto a visão da Teologia da Libertação advogam a 

impossibilidade de um processo educacional neutro. A linha de construção da Teologia 

da Libertação e da Pedagogia do Oprimido parte da compreensão de mundo dos 

dominados, para produzir uma compreensão de mundo mais abrangente e emancipador 

(FREIRE, 2008 pp. 109- 112). Tanto uma quanto outra se estabelecem a partir do 

contexto, em detrimento da teologia das teorias e conteúdos pedagógicos pré-fabricados, 

impostos, sob o pressuposto da desumanização e da aniquilação do oprimido. A “opção 

pelos pobres”, que ocorre nos dois campos, acaba por se tornar um “compromisso 

político”. (BOFF, 1998, pp. 110, 139) 
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4.13 Comunidades Eclesiais de Base e Círculos de Cultura 

 

A concepção da “Comunidade Eclesial de Base” como comunidade teológica, 

que compreende o povo como aquele que produz sua própria teologia e a associa à 

realidade prática, também demonstra convergência com o pensamento pedagógico 

freiriano, quando este afirma a realidade popular como inerentemente pedagógica e 

identifica o educando como aquele que constrói seu aprendizado, em comunhão e a 

partir do conhecimento considerado “senso comum”, que é repensado nos “Círculos de 

Cultura”. (FREIRE, 2005, pp. 141- 156)  

Leonardo Boff cita a primeira reunião das comunidades que se libertam como 

episódio muito importante que ocorreu em João Pessoa (1978). Depois de Medellim 

(1968), “a igreja nasce do povo” (BOFF, 1998, pp. 127-128). A Teologia da Libertação 

considera o povo, nas comunidades de base, não somente como ponto de partida, assim 

como acontece em relação à gnosiologia de Freire, mas também como solo de reflexão 

de onde a teologia retira suas forças (GUTIERREZ, 1979, p.15)  Paulo Freire cita a sua 

experiência com o “senso comum” como ponto de partida, algo que se inicia a partir 

“daqui” para o “ali” ou para “lá”, nos Círculos de Cultura. Portanto, essa similaridade 

entre o fazer teológico da Teologia da Libertação e o fazer pedagógico da Pedagogia de 

Paulo Freire pode ser verificado uma vez que nada se faz sem a comunidade ou sem o 

povo oprimido. O contrário dessa prática é estar a serviço da ideologia dominante. As 

duas visões assumem posição ao lado dos pobres; portanto, de uma comunidade de base 

e de uma escola popular, e a partir delas fundamentam sua reflexão e práxis para a 

libertação do oprimido. (FREIRE, 2008, pp. 41, 42) 

A Teologia da Libertação tem seu primeiro momento na comunidade. A 

medida que a igreja adquire mais consciência política e melhor conhecimento do campo 

onde a libertação deva ser promovida, ela pode enfrentar eventuais adversários e 

assegurar que o evangelho dessa forma seja pregado (GUTIERREZ, 1979, p. 89) Paulo 

Freire tem no “Círculo de Cultura” uma estratégia de promoção da libertação. 

Aproxima-se do procedimento da Teologia da Libertação pelo processo de 

conscientização política que ocorre nesses grupos, que é praticamente o mesmo que 

ocorre nas Comunidades Eclesiais de Base, guardadas as devidas proporções. (FREIRE, 

2008, p. 58) 
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A ação pedagógica de Paulo Freire passa a autoridade da palavra ao povo, é o 

povo que constrói a palavra de libertação; para tanto, emprega a estratégia dos “Círculos 

de Cultura” e a pergunta livre (FREIRE, 2005, pp. 54- 70) Assim, como se pode 

perceber, no fazer teológico da libertação que se constitui a partir da Comunidade de 

Base, “a teologia não é mais um monopólio quase que exclusivo dos clérigos”. 

(Iniciação Teológica, 1981, p. 31) 

 

4.14 Libertação e opressão 

 

Libertação e opressão são conceitos fundamentais para a Teologia da 

Libertação e para Pedagogia de Paulo Freire.  A libertação, na perspectiva de Paulo 

Freire, é um processo que se realiza em vários momentos, liderados progressista e 

comprometidamente com a democracia, mediados pelo diálogo e pela prática dialética, 

em detrimento da posição bancária, que é depositária de conteúdos da visão mecanicista 

dominante. A liderança assume a responsabilidade de problematizar, investigar, 

descodificar e codificar o conhecimento. Como ninguém liberta ninguém e ninguém se 

liberta independentemente do outro, o papel da comunidade, do grupo, do povo 

educando é fundamental para que se forme uma unidade que promova sua própria 

libertação e a organização do grupo de aprendizado. A consciência da necessidade de 

“exorcismo” do hóspede dominante é uma ação a ser desenvolvida nesse mesmo 

processo de libertação do oprimido, o que remete à teologia no que diz respeito à 

“possessão opressora”. Paulo Freire pensa e pratica um método pedagógico que busca 

dar ao ser humano a oportunidade de se redescobrir e desvendar o mundo que 

verdadeiramente ocorre ao seu redor. Essa consciência não existe sozinha; faz-se através 

da consciência de mundo e dentro dela é que o indivíduo descobre sua própria 

consciência. (FREIRE, 2005 pp. 15, 58-64)  

O processo de libertação, na Teologia da Libertação, caminha por vertentes 

similares, quando homens em unidade de grupo assumem sua própria libertação, como 

participantes ativos e conscientes, na construção de sua própria teologia. Ao mesmo 

tempo, desenvolve-se uma consciência crítica e desacralizadora da realidade, onde o 

mundo se torna cada vez mais, literalmente, mundo. O homem liberta-se da chamada 

tutela metafísica religiosa; em outras palavras, liberta-se por meio do processo de 

secularização da teologia mediado pela realidade. (GUTIERREZ, 1976, pp. 26, 65-68) 
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 Quando Freire fala sobre igreja e, aponta a impossibilidade da educação 

neutra, afirma que a igreja que não tem compromisso com a libertação, torna-se a “anti- 

igreja”. Se as igrejas temem o compromisso, negam sua própria história. Igrejas sem 

amor, segundo ele, são assim por medo de amar e medo da liberdade; não por odiar 

(TORRES, 1979, p. 91) Nesse ponto, a Teologia da Libertação também trabalha um 

compromisso missionário que não se resume a fazer prosélitos, mas abrange uma 

evangelização comprometida com o oprimido, fundamentada na denúncia das injustiças 

sociais e no falso anúncio da impossibilidade de transformação da ordem das coisas; 

portanto Cristianismo e libertação (CATÃO, 1986, pp. 60, 61). A dimensão política do 

evangelho não pode ser ignorada, diz Gutierrez, afirmando também que a consciência 

do homem moderno é projetada para o futuro; assim, a história deixa de ser recordação; 

o anelo por emancipação é quase uma realidade natural e, ao mesmo tempo, o prenúncio 

de uma civilização de difícil administração. Essa mesma abertura para o futuro, segundo 

Gutierrez, implica confrontos e conflitos, onde a dialética se torna praticamente 

obrigatória em prol da libertação dos espoliados. Esse clima leva o Cristianismo para 

dentro de uma realidade complexa, que o obriga a tomar posição “escatológica” ou 

“encarnacionista”. (GUTIERREZ, 1979, pp. 177-179) 

 

4.15 Esperança na teologia da libertação e na pedagogia de Paulo Freire 

 

O conceito de esperança, em Freire, aponta para sonho, para utopia e para a 

possibilidade de mudança em oposição à atitude passiva e desesperançada que 

simplesmente espera inativa. O espírito determinado e fatalista, imposto pelos 

dominantes em todas as suas estratégias de controle, tem de ser problematizado para que 

o oprimido possa novamente sonhar com o futuro e viabilizar a realização deste 

(FREIRE, 2008, pp. 72-83). Coincidentemente, a Teologia da Libertação também 

afirma a esperança, o sonho e o futuro. A utopia e a ação no presente estimulam a fé na 

possibilidade de mudanças. O futuro, em sua relação com o presente, descortina-se 

como a possibilidade de um novo homem e de uma sociedade mais justa (GUTIRREZ 

1979, pp. 179-185). O fazer do presente só tem sentido pela esperança do futuro; 

inclusive, a Teologia da Libertação também adota Jürgen Moltmann como referencial 

teológico. Refletir sobre uma ação que se projeta para o futuro é uma aproximação da 

esperança que, de certa maneira, sustenta A Pedagogia de Paulo Freire e a Teologia da 

Libertação. (GUTIERREZ, 1976, p. 26) 
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 Gutierrez afirma que Paulo Freire estudou com acerto a fixação pelo passado, 

que levou o povo da América Latina a superestimar o que se foi. Essa superestimação 

também é chamada de consciência pré-crítica do homem que não teve percepção de sua 

própria existência, mas cujo impulso para o futuro não fica impedido, ainda que de 

modo inconsciente; quando se desperta um homem crítico, a situação presente 

determina seu próprio destino. (GUTIERREZ, 1979, p. 177) 

 Paulo Freire fala sobre como se desenvolveu sua concepção da dicotomia entre 

a mundanidade e a transcendência que leva a uma reflexão vazia (FREIRE, 2005, p. 41). 

Na visão de Leonardo Boff, inclusive, não é concebível que haja uma dicotomia entre fé 

e libertação. Segundo o mesmo, tais dimensões da realidade não podem ser separadas. O 

evangelho caminha junto com a libertação; o presente, caminha na expectativa do 

futuro. Assim, também ocorre com a salvação, enquanto sinônimo de libertação, e com 

o natural em relação ao sobrenatural. A dicotomia está a favor dos dominadores e contra 

os oprimidos no processo de libertação, pois os conquistadores, na visão de Freire, 

caminham na estratégia de “dividir para conquistar” (FREIRE, 2005, pp. 160-167) A 

Teologia da Libertação afirma que a realidade tem de ser observada em todas as suas 

dimensões (BOFF, 1998, pp. 130) Freire pretende e considera tudo na sua forma 

integral, sem que se dissocie nenhuma das dimensões. O dialogismo é a “pedra 

fundamental” de sua pedagogia onde as dimensões não se excluem, mas se confrontam 

sempre em busca de uma síntese. (FREIRE, 2008, pp. 170; 171) 

 

4.16 Ferramentas marxistas e a igreja: ação e reflexão 

 

A dialética marxista fundamenta o presusposto central da pedagogia de 

libertação, entre opressor e oprimido (FREIRE, 2005, pp. 32- 57) Freire busca, nessas 

ferramentas, uma base para reflexão e ação de transformação e mudança; apesar disso, o 

marxismo não moldou sua maneira de pensar o mundo, que continuou pacifista, não 

radical, o que o levou a ser hostilizado pela extrema esquerda. (ALMEIDA, 2009, pp. 

20-23)  

Freire era muito mais um homem de fé do que de religião; acreditava num 

Deus presente na história, mas não punitivo; na igreja que realiza sua missão, mas 

motivada pelo amor; que se engaja profeticamente, não dicotomizada, nem extremada 

em sua transcendentalidade. Freire pensava uma igreja presente no mundo histórico. 

Para Freire, Marx ensina a ler melhor o Evangelho por apresentar a miséria e a dor 
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humana. “Fui a Marx e não descobri razão nenhuma para não continuar camarada de 

Cristo” (FREIRE, 2010a) A Teologia da Libertação também procurou, ao longo de sua 

construção, juntar o que se havia dicotomizado, fundamentar seus pressupostos de 

reflexão e ação sobre a realidade. Homem e espírito, igreja e política, salvação e 

libertação, evangelho e libertação, evangelho e política, fé e reflexão crítica, utopia e 

ação política, sacramentalidade e fraternidade, fraternidade e luta por uma sociedade 

melhor são dimensões que não se alienam no fazer teológico libertária. (GUTIERREZ, 

1979, pp. 185-233) 

 Paulo Freire buscou em sua pedagogia, de certa maneira, eficácia e 

concretude; foi o que o levou a Karl Marx, enquanto pensador crítico e realista 

(FREIRE, 2005, pp. 41- 57). A Teologia da Libertação também chegou à conclusão da 

não dicotomização de seu discurso e prática, especialmente no que se refere a 

pensamento e prática.  Leonardo Boff igualmente afirma a necessidade de eficácia e 

concretude do fazer teológico da Teologia da libertação (BOFF, 1998, pp. 277-278). 

Sem isso a reflexão fica vazia. Desse modo, ação é fundamental em ambos os campos, 

de onde se conclui que ambos tem em comum um labor com ferramentas marxistas 

(GUTIERREZ 1979, pp. 18-45)  

A reflexão e ação compõem a perspectiva de dialogismo e crítica, na pedagogia 

de Paulo Freire. Diferentemente dos animais, o homem só faz porque reflete a cerca de 

seu fazer, que é ao mesmo tempo ação, e reflexão; então, o homem é por natureza um 

teórico-prático e um pratico-teórico. Não pode se reduzir a ação nem a reflexão, numa 

espécie de “verbalismo” ou “ativismo”. A libertação do oprimido passa pela 

transformação das estruturas econômicas, políticas e sociais; sendo assim, os homens 

não podem ser reduzidos ao puro “quefazer” ou “quepensar”. O “quefazer” é a reflexão; 

e a ação não se dá sem a ação e reflexão do outro. A ação de dominação sempre nega ao 

oprimido a práxis verdadeira, devido ao conhecimento de que tal práxis é naturalmente 

revolucionária e transformadora. O que o dominador busca é a adaptação do oprimido; 

não a transformação (FREIRE, 2005, pp. 141-156).  

Na mesma direção, para a Teologia da Libertação o mero teologizar, destituído 

da ação histórico-reflexiva, é problematizado por teólogos como Leonardo Boff e 

Gustavo Gutierrez. A prática histórica, segundo Gutierrez, tem de ser objeto de 

constante reflexão crítica, de modo que a fé caminhe de forma inteligente, numa 

perspectiva histórica de espiritualidade e de atuação no mundo. A revelação, na sua 

dimensão antropológica, não é nada de novo, segundo Gutierrez; é apenas uma 
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redescoberta da dimensão horizontal da fé, pela qual a vida cristã se deixa levar ao 

compromisso concreto com Deus e com o serviço ao próximo. Então, o discurso da 

teologia não pode ser ingênuo e, para isso, necessita se repensar: teologia com reflexão 

crítica. (GUTIERREZ, 1979, pp.15- 27) 

Para Leonardo Boff, Puebla foi o resultado de um processo que se ampliou 

desde o Vaticano II e Medellín, no que concerne à análise das práticas teológicas 

predominantes. O abandono das práticas de sempre, por um agir e pensar a partir da 

periferia, em direção a uma redefinição da missão da igreja e da sua presença na 

sociedade, implicou a inserção do povo nos processos de libertação e o fortalecimento 

das comunidades de base. Foi uma ação reflexiva que se transformou em ação realizada, 

com um olhar para o presente, outro para o passado e outro para o futuro. Segundo Boff, 

essa metodologia supera o idealismo teológico, o pensar em si mesmo e para si mesmo, 

vinculando a reflexão ao tempo presente a uma práxis que contenha a teoria. Segundo 

Boff, Puebla fez uma feliz articulação entre situação, reflexão e ação. (BOFF, 1998, pp. 

84- 88). 

Na visão de Freire, segundo Lopes, não é suficiente que o oprimido reflita 

sobre a opressão que sofre; é necessário que transforme essa reflexão em luta por sua 

liberdade e humanização. Nesse processo, ação e reflexão crítica são fundamentais e 

inseparáveis em busca da síntese para a contradição entre opressão e libertação, e esse é 

um processo continuo, devido ao inacabamento humano. (LOPES, 2010, pp. 103- 108) 

 

4.17 Ação, reflexão e revolução 

 

A relação ação-reflexão-revoluçãosão fatores decorrentes entre si. A classe 

opressora busca evitar a revolução a todo custo, pois suas implicações de transformação 

e mudança se direcionam a um único alvo, que é a libertação do oprimido, situação em 

que este é colocado em oposição aos seus opressores. Elaborar uma ilusão resulta da 

privação do exercício do papel fundamental do oprimido nesse processo revolucionário. 

Quando este reflete sobre seu próprio fazer, a práxis revolucionária tira o oprimido do 

conformismo à realidade que serve a seu dominador. O caminho da separação entre 

oprimidos e opressores passa obrigatoriamente pela conscientização da contradição 

concreta existente entre oprimidos e opressores. Para que ocorra a verdadeira revolução 

humanista, os métodos não podem ser os do dominante; o que a autentica é o 
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estabelecimento do diálogo com as massas, porque sem comunicação não há revolução. 

(FREIRE, 2005, pp. 142- 146) 

A revolução na Teologia da Libertação também se desenvolve pela ação e 

reflexão crítica, que leva a igreja a um compromisso histórico, pois reflete a presença 

cristã no mundo concreto; abre-se para questões e problemas objetivos, na tentativa de 

formular uma resposta sempre visando à libertação (GUTIERREZ, 1979, pp. 18- 27). A 

revolução social é objetivada pela ação crítica, nos pressupostos teológicos da 

libertação. Quando países ricos tentaram criar certa mística sobre países pobres, em 

relação ao desenvolvimento, a Teologia da Libertação levantou tal dissimilação dos 

dominantes e dos interesses econômicos, bem como a dependência econômica, política, 

social e cultural a que foram submetidos os países pobres. Por fim, a exploração dos 

povos, uns pelos outros, a estigmatização de uma classe por outra, tornou-se o campo de 

trabalho do fazer teológico libertária. A Teologia da Libertação trabalhou nessa direção 

para desvendar as estruturas de dominação; para transformação e mudança; por uma 

sociedade socialista; por uma revolução social que rompesse tal dependência; 

entretanto, o romper essa dependência passava pelo rompimento do homem, pela 

revolução do oprimido em relação a seu opressor como ser histórico.  

A tomada de consciência, por parte do oprimido, contra tudo o que se opõe a 

que tome das rédeas de sua própria história, como agente de seu próprio destino, por 

uma existência humana autêntica, é uma luta histórica da Teologia da Libertação e da 

Pedagogia de Paulo Freire. A dialética conduz ao progresso da consciência de si 

próprio e dos outros. Tomar gradualmente nas mãos o próprio destino, progredir para 

uma sociedade livre da alienação e da dominação é, para Gutierrez, uma espécie de 

ruptura que fundamenta a partir Kant, depois em Hegel e finalmente em Marx. “A 

ruptura com o pensamento anterior”. (GUTIERREZ, 1979, pp. 32-40) 

A Pedagogia de Paulo Freire, de certa maneira, foi disseminada pelo mundo 

pela universalidade de sua percepção da opressão e das condições de aplicabilidade para 

libertação, independentemente do contexto no qual em que o processo esteja ocorrendo. 

O processo de libertação se realiza da mesma maneira, através da mesma contradição, 

que coloca opressor contra o oprimido e oprimido contra opressor. Emersão, 

democratização, denúncia e anúncio, desinstalação, hóspede opressor, mudança, 

transformação são conceitos aplicáveis em qualquer lugar. A ação unida à reflexão é ao 

mesmo tempo unidade e dialética. As estratégias dos dominantes sobre os dominados, 

ressalvadas as devidas proporções, são as mesmas no mundo todo. Os dominantes, com 
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o mesmo objetivo de se manter como classe que controla, empreendem a ação de 

construir, reconstruir e se reproduzir como hóspedes, num mover constante, em todos os 

lugares e épocas (FREIRE, 2005, pp. 54- 58). A pedagogia de Freire tornou-se universal 

por meio de suas obras, de suas ideias, traduzidas e aceitas aonde quer que tenham 

chegado, como meio de trabalhar a opressão e a desumanização. A Teologia da 

Libertação, também se tornou uma teologia universal, elaborada a partir do mundo 

latino americano. (BOFF, 1998, pp. 210-211)  

 

4.18 A politização da teologia e da pedagogia 

 

Por si só, a natureza do método pedagógico do pensamento de Freire revela-se 

como método politizador, pois conscientizar, em uma visão da alfabetização, é politizar 

(FREIRE, 2006, p. 58, 112) Assim política e cultura não constroem caminhos 

independentes nesse processo realizado pelo povo. O método freiriano basicamente 

conscientiza e politiza o povo. Logicamente, uma coisa não é absorvida pela outra nesse 

processo educativo, mas são fundamentalmente interdependentes na busca pelo homem 

que se historiciza e se humaniza como ser livre impelido para o futuro (FREIRE, 2005, 

p. 22).  

No que concerne à prática da politização na Teologia da Libertação, também é 

verificável uma teologia a partir do povo e para o povo, quando a consciência dos 

oprimidos é trabalhada em relação a seus direitos como humanos e a espoliação e a 

alienação são denunciadas. Nessa direção, o fazer do homem na história implica a 

relação espaço-tempo; o confronto com os aspectos conflituosos da realidade política 

não pode ser evitado nem olvidado; assim, a redenção vê-se como realidade conectada 

ao problema do pecado humano; pecado social, estrutural e histórico. A relação criação-

redenção se nomeia como constante por causa das consequências das estruturas sociais, 

políticas e econômicas que os homens criam. A função da teologia nessa visão é 

trabalhar fé, religião e mundo, o que Freire também trabalha em sua visão pedagógica: 

fé, homem, mundo, história e cultura. Assim, o desafio, tanto da fé, tanto na Teologia 

da Libertação quanto na Pedagogia de Freire, é elaborar a síntese da relação opressão-

libertação. (GUTIERREZ, 1979, pp. 150-152)   

A politização, segundo a Pedagogia da Autonomia, começa desde a 

alfabetização, quando o alfabetizando é estimulado a formular sua própria palavra a 

respeito de si mesmo, do seu conhecimento e do mundo que o circunda. Quando a 
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Pedagogia de Freire se declara intervencionista, isso significa que trabalha por uma 

mudança radical no campo das relações humanas, da propriedade, do direito ao 

trabalho, da terra, da educação, da saúde e, nesse sentido, o estímulo à curiosidade 

crítica se torna fundamental (FREIRE, 2006, pp. 109- 113) Puebla preconiza o trabalho 

da fé para o bem estar de todos, o que implicou o engajamento político de muitos 

cristãos, mas sobretudo, os direitos dos pobres; portanto, a relação da fé com a política 

não pôde ser excluída, já que a fé é a expressão da vida em sua totalidade. A fé engloba 

toda a realidade da existência humana. Boff cita Emanuel Mounier (BOFF, 1998, pp. 

107-111), mesmo referencial teórico de Freire, que afirmou que “tudo é política, mas a 

política não é tudo”. (LIMA, 1081, p. 22) 

Para Gutierrez, a libertação passa pelo horizonte político; não há como se 

ausentar dos aspectos conflituais políticos no que concerne à libertação. A redenção diz 

respeito diretamente ao pecado, que implica problemas da realidade humana, na 

realidade social e histórica, no trabalho humano que transforma a natureza das coisas. 

Portanto, a religião não pode se separar do mundo e suas artificialidades. Quando a fé é 

desafiada em relação à ordem das coisas, por sinal injusta e desumanizante, tem de dar 

uma resposta ativa e reflexiva. A evasão nesse ponto não é possível; somente uma 

atitude revolucionária, embasada na realidade econômica e política, na busca pela 

libertação dos condicionamentos humanos e situação de miséria e espoliação, seria 

relevante (GUTIERREZ, 1979, pp. 150-156). Para Gutierrez, não se pode negar a 

“dimensão política do Evangelho”. A teologia, assim como a fé, não pode abster-se da 

realidade social, reduzindo-a a abstrações e a uma vida pessoal. Entretanto, uma 

realidade não se perde na outra, ambas permanecem distintas; assim, sua incumbência 

ficaria restrinta à crítica libertadora, função limitada à “denúncia”. A vida e a pregação 

de Jesus, segundo Gutierrez, buscam incessantemente por um homem ressurreto, 

convergindo para uma sociedade diferente, para um caminho a percorrer em relação ao 

Reino de Deus (GUTIERREZ, 1979, pp. 185- 206). A proposta de reintegração do 

homem ao mundo, como um ser de relações, possibilita a retomada da natureza de homo 

politicus. 

 

4.19 Educação, teologia e ideologia 

 

A ideologia tem a ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatose tem o 

objetivo de deixar tudo na penumbra. A capacidade de “penumbrar” e de fazer com que 
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se aceite docilmente o que se vê de forma fatalista, faz parte do cínico discurso do 

neoliberalismo em relação ao desemprego e à morte do sonho. O que poderia ser 

evitado é encarado como não evitável. A globalização e seus efeitos, o capitalismo e os 

interesses de quem detêm o poder, não são percebidos. Assim, o poder e os privilégios 

que dele resultam são usufruídos a custa da fraqueza dos débeis. Então, a ideologia se 

esforça em discurso para tornar tudo o mais natural possível. Dessa forma, o capitalismo 

neoliberal tem alcançado seu grau máximo de eficácia e “malvadez” em nível global. A 

liberdade de comércio, que privilegia poucos, em detrimento do ser humano livre, é uma 

agressão ao direitos de sobreviver. A interpretação dos problemas que os fracos sofrem 

não é uma fatalidade; origina-se do fato de a economia não estar a serviço do homem. 

Ela é fruto da evolução científica e tecnológica, da busca pelo lucro e pelo progresso. 

Desenvolve-se e alcança sucesso com o sacrifício de milhares. A ideologia para Freire é 

um poder de persuasão difícil de ser percebido, devido à falta de criticidade. (FREIRE, 

2006, pp. 125-134) 

A Teologia da Libertação caminha junto à Pedagogia de Freire no sentido de 

combater a ideologização da teologia oriunda de outros contextos, especialmente o 

europeu, pois praticamente se traz um discurso de adaptação, em favor da classe 

dominante dos países chamados de centro, em detrimento dos periféricos, sem visar às 

necessidades dos pobres e oprimidos. A esfera crítica da fé e a prática da denúncia para 

libertação, na dimensão da terra, passam longe dessas propostas teológicas (Série 

Iniciação Teológica, 1981, pp. 24-26) Portanto, o contexto das necessidades locais, em 

busca de caminhos, o questionamento da religião oficial que não se pode transgredir, 

que não se pode contestar ou contradizer, também são contra a dialogismo (CATÃO, 

1986, 59-62) 

 

4.20 Invasão Cultural: teologia, pedagogia e política 

    

A “invasão cultural” é pontuada por Freire com relativa atenção, pois se trata 

do vilipêndio da identidade. No segundo capítulo de seu primeiro livro: Educação como 

Prática de Liberdade, Freire aborda a questão da falta de costume, como consequência 

da colonização portuguesa, que pensava apenas em empreendimento comercial não em 

civilização. A colonização foi desenvolvida com base em territórios e grandes 

propriedades, separadas umas das outras por grandes distâncias; portanto, houve falta de 

vida comunitária, o que implicou ausência de consciência democrática. Uma espécie de 
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feudalismo, segundo Freire, foi desenvolvido no Brasil colônia o que levou ao cultivo 

da “cultura do silêncio”, “silêncio da fala”. (LIMA apud FREIRE, 1981, pp. 84, 85)  

A invasão cultural é uma realidade que tem de ser combatida na visão freiriana, 

pois trama para conquistar seus invasores economicamente o que parece ser muito 

semelhante à repulsa da Teologia da Libertação pela teologia estrangeira, em relação à 

influência externa, europeia, assim como em relação ao capitalismo e à promoção da 

dependência econômica, antiga e atual. Tal estratégia opressora obstaculiza, tanto na 

visão da Pedagogia de Freire como na visão Teologia da Libertação, a dialética e o 

diálogo; é simples monólogo, com o objetivo de modelar e determinar os invadidos; é 

antidialógica e aniquiladora. Nesse processo, são usadas as crenças, a ilusão, a 

camuflagem, a valorização de seus autores, seu modo de vida, padrões e a introjeção da 

inferioridade ao oprimido. Em muitos casos, os agentes dessa invasão são oprimidos 

também (FREIRE, 2005, pp. 173) Adaptar-se é um condicionamento inaceitável tanto 

para pedagogia de Freire quanto para Teologia da Libertação. (GUTIERREZ, 1979, p. 

63, 64) 

 A Teologia da Libertação trabalha contra a domesticação, a discriminação 

social e os processos de conquista pela dependência econômica, sejam internos ou 

externos (GUTIERREZ, 1979, pp. 150- 152) A denúncia passa pela revelação da 

injustiça e da mistificação; passa a fazer parte da evangelização, pelo estímulo à 

reflexão, contra a “apolitização” da igreja. Gutierrez defende a missão da igreja na 

realidade concreta. A função crítica da igreja é fundamental, segundo o mesmo autor; 

tem de levar o oprimido a buscar a sua própria libertação e a tomar consciência de seu 

sentido mais profundo na história. A palavra anunciada como estímulo não se conforma 

com a acomodação aos desejos das elites dominantes. A função conscientizadora da 

palavra é solidária às classes exploradas. O anúncio da palavra do Deus liberta, mas, 

sem a dimensão da denúncia, esvazia-se de sentido. A igreja, na visão de Gutierrez, tem 

de politizar o evangelizando; não, aliená-lo. (GUTIERREZ, 1979, pp. 220- 223) 

 

4.21 Dialogismo: teologia e pedagogia 

 

Na visão de Freire (2005, pp. 35,36), a conscientização de classes sociais, 

objetiva fazer com que o oprimido tome consciência de que é oprimido, saiba a respeito 

de si mesmo, de sua condição e se conheça. Freire trabalha a estratégia do opressor sob 

a ótica da antidialogismo, ou seja, o opressor trabalha para que nunca haja reações 
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dialógicas e, para isso, se mune de várias formas de alienação e interiorização para 

anular tal possibilidade aos oprimidos. A classe opressora busca sempre conquistar a 

classe oprimida para manter-se em seus privilégios, inclusive o da posse da classe 

oprimida. Os dominados então, segundo Freire, tornam-se hospedeiros de seus 

dominantes por meio de uma espécie de mortificação do ser dos oprimidos, quando os 

opressores se impõem sobre e dentro destes. A palavra do opressor é mantida e a do 

oprimido é tolhida e promovida à ”cultura do silêncio”. Assim, o conquistador cresce 

junto ao conquistado, sob a estratégia da antidialogismo.  

O combate a essa dominação, segundo Freire, se dá através da contradição, da 

problematização, da dialogismo que promove o efeito contrário, a libertação. A 

manutenção do status quo é quebrada pela desmistificação de um falso mundo admirado 

pelos oprimidos; assim, na visão prática de Freire, a “alienação” deixa de ser mantida e 

desmistifica-se o mito da ordem opressora que mantém a classe dominada como 

espectadora, passiva, controlada e alienada. O oprimido passa a ver a “rebelião” como 

um direito; o direito à propriedade privada como realidade que beneficia só o opressor; 

a crença da operosidade do opressor em relação à preguiça e à desonestidade do 

pobre,como interiorização e negação da sua vocação para a mudança. (FREIRE, 2005, 

pp.157-159) 

 

4.22 A Invasão cultural: Comunidades Eclesiais de Base e Círculos de Cultura 

 

Dentro da realidade das estratégias de conquista empreendidas pelos 

dominantes, Freire ainda trabalha a questão da “alienação”, da divisão que os opressores 

promovem para que nunca haja possibilidade de os oprimidos se organizarem. Portanto, 

eles promovem sua própria organização e propagam a ideia de que tal organização visa 

ao bem comum. Dividir para manter a conquista é fundamental aos dominantes. Nesse 

ponto, entra a questão da “comunidade da organização”, ou das “Comunidades Eclesiais 

de Base”, que promovem organização própria; isso é um terror para classe opressora, 

um perigo, pois a organização opressora objetiva manter-se no domínio, enquanto a 

organização oprimida objetiva escapar a esse domínio, libertar-se, numa dialética 

inviável para a classe opressora que trabalha para a continuidade. A manutenção da 

divisão é uma questão de sobrevivência, segundo Freire, para a classe opressora. Evitar 

que os oprimidos se organizem e se unifiquem constitui uma questão de vida ou morte 

(FREIRE, 2005, pp. 160, 165); na visão de Freire (2005, p. 166), vale tudo nesse 
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processo de manutenção do status quo, até a demonização do oprimido para que este se 

intimide e permaneça na passividade: 

 

Na medida em que a divisão das massas oprimidas é necessária à 
manutenção do status quo, portanto, à preservação do poder dos 
dominadores, urge que os oprimidos não percebam claramente o jogo. 
Nesse sentido, mais uma vez é imperiosa a conquista para que os 
oprimidos realmente se convençam de que estão sendo defendidos. 
Definidos contra a ação demoníaca de “marginais desordeiros”, 
“inimigos de Deus”, pois que assim são chamados os homens que 
viveram e vivem arriscadamente, a busca valente da libertação dos 
homens. 
 

 Dessa maneira, os dominantes se estabelecem como os donos da vida e da morte, 

estabelecidos como heróis, na visão dos oprimidos e, com a pretensão de reinar, 

trabalham sempre para dividir. (FREIRE, 2005, pp. 166, 167) 

 

4.23 A manipulação teológica e pedagógica 

 

A manipulação das massas oprimidas, por fim, se resume num trabalho para 

conformar o oprimido aos padrões do opressor. O oprimido é levado a pensar que 

poderá ascender à condição de seu admirado opressor, além do que, pactos que 

contemplam apenas o interesse das elites dominadoras são veiculados à medida que as 

condições dos dominantes sejam ameaçadas. Assustados pelos primeiros lampejos de 

agressividade, segundo Freire (2005, p. 168), diante da possibilidade de perderem o 

controle, os dominantes duplicam e atualizam suas estratégias de manejo. Aqui, Freire 

entra na questão revolucionária que passa também pela Teologia da Libertação, em que 

considera as elites dominadoras na perspectiva das armas que usam para evitar que as 

massas pensem. Usam especialmente o “apetite pelo êxito pessoal” e o “discurso 

populista” para distrair as massas populares em relação às verdadeiras causas de seus 

problemas. Aqui, Freire defende uma liderança revolucionária que promova a 

contradição da manipulação. (FREIRE, 2005, pp. 67- 172) 

   

4.24 Uma teologia popular e uma pedagogia popular: igreja e escola 

 

O desenvolvimento de uma igreja popular entre os anos 1960 e 80 apresenta 

alguma semelhança com a escola popular de Freire. No caso da igreja, o movimento de 

classe faz com que o pobre deixe de ser mero objetivo de conquista. No caso da escola, 
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o pobre, como educando, deixa de ser mero receptáculo de conteúdos. Na Teologia da 

Libertação, participar das necessidades dos pobres não ée simplesmente fazer um 

prosélito, pois a igreja caminha nos processos econômicos, políticos e sociais da história 

e, nessa realidade, sua mensagem e sacramentalidade, em essência, é a da salvação e 

libertação. Por conseguinte, sua identidade não pode ser reduzida ao mero discurso. 

(PABLO, 1982, pp. 83- 89) 

A cultura em Freire é levada de tal maneira que este pensou nos “círculos de 

cultura”, onde os assuntos estudados, tais como nacionalismo, remessas de lucro, 

analfabetismo, voto do analfabeto e democracia foram discutidos e dialogados. O 

analfabeto se descobre como criador e recriador de cultura nesses grupos; aprende a 

distinguir o natural do cultural, o mundo como fruto do diálogo entre o homem e a 

natureza, e muitos outros temas essenciais à humanização (LIMA, 1981, pp. 90, 91) 

Freire, além disso, refere-se à realidade cultural em relação aos processos de 

“conquista”, promovidos pela “invasão cultural”, o que se aproxima dos postulados da 

Teologia da Libertação, que rejeita e combate a invasão da cultura, seja pela teologia, 

seja pela civilização. 

 No que diz respeito à invasão cultural, Freire afirma que a estratégia de 

conquista e dominação está ligada à antidialogismo; ou seja, é a “cultura do silêncio” 

novamente imposta. O dominador pretende conquistar de qualquer maneira, e, para isso, 

hospedar cultural e existencialmente, no oprimido, que permanece conquistado, sem 

perceber que está dominado. Freire chama isso de mortificação, cultura do necrofilismo. 

A palavra do oprimido, como a palavra da comunidade, é essencial, mas o conquistador, 

ao contrário, ganha um terreno cada vez maior ao roubar ao oprimido o direito da fala. 

A ação libertadora é constante, pois os conquistadores o são na estratégia de mitificar, 

de levar à admiração por meio da prática de comunicação depositária, populista e 

fisiologista. (FREIRE, 2005, pp.157-160) 

A invasão cultural, na visão de Freire, é uma infiltração dos conquistadores; 

ocorre como muita criatividade e, em especial, alienação e modelação, o antigo “pão e 

circo”. Enfim, manipulação, massificação, mistificação e muitos agentes desses 

conquistadores são dominados também (FREIRE, 2005, pp. 161- 187). A Teologia da 

Libertação se posta desfavoravelmente a teologias de fora, considerada como invasão 

cultural; especialmente no que se refere à dependência do Terceiro Mundo, em relação 

ao Primeiro. O fazer teológico libertário valoriza o modo de ver da América Latina. O 

subdesenvolvimento em relação ao desenvolvimento é visto como uma questão 



111 
 

expansionista, portanto, de conquista capitalista. A ideologia capitalista sempre 

estabelece um centro e uma periferia, progresso e riqueza constantes para uma minoria, 

enquanto uma grande maioria é legada ao conflito econômico e à pobreza. A 

dependência da colonização ibérica, segundo Gutierrez (1979, pp. 78-82), foi o alimento 

desse desenvolvimentismo, ou seja: ocorre um desenvolvimento premeditado, desigual, 

que tem de ser camuflado de qualquer forma.  

O sistema de dominação interno e externo é percebido e denunciado na 

pedagogia de Freire, assim como na Teologia da Libertação. Passa pela 

internacionalização do mercado interno e pela sistematização neoliberal do capitalismo. 

A infiltração de empresas transnacionais, de capital estrangeiro, do neoimperialismo, do 

colonialismo e da cultura, distanciam os países centrais dos periféricos, o que gera 

discriminação entre seres humanos.  

 

4.25 Denúncia e anúncio: teologia e pedagogia 

 

A denúncia e o anúncio são comuns a Freire e a Teologia da Libertação. A 

denúncia em Freire tem um sentido profético e o anúncio, um sentido utópico, 

fundamentado no sonho e na esperança. Para Gadotti (1996, p. 732), “a Utopia é a 

dialética entre o ato da denúncia do mundo que desumaniza e o anúncio do mundo que 

se humaniza.”. Pode-se entender, em Paulo Freire, que denunciar e anunciar se refiram a 

um esclarecimento de como se tem vivido e como se poderia viver; em outras palavras, 

é mostra de como se encontra a situação, mas com esperança em um mundo melhor 

possível. O pensamento de Freire não se restringe a mero idealismo, mas acena para 

uma possibilidade de que se possa ser mais e construir um mundo mais justo, uma 

sociedade mudada, transformada para o bem comum (FREIRE, 2000b, 118-119) Paulo 

Freire critica o neoliberalismo por roubar a esperança e a possibilidade do sonho,  pela 

prática de despolitização da educação e a consequente obstaculização da vocação 

ontológica da natureza humana. (FREIRE, 2000b, p. 123) 

Para Gutierrez, ser igreja na América Latina deve implicar uma clara oposição 

à injustiça social. A igreja acha-se vinculada ao sistema social, não há como fugir de 

tomar posição; ou seja, a favor de uma situação, ou de outra. O que ocorre, é que a 

igreja, em muito de sua organização, tornou-se peça do capitalismo, vive sob a proteção 

da classe dominante, que explora a pobreza; sua mensagem se tornou um componente 

da ideologia dominante. É difícil para a igreja perder seu prestígio em favor de 
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transformações necessárias. Para anunciar o evangelho, seria necessário denunciar a 

injustiça vigente e isso implicaria perdas. A ordem estabelecida pela classe dominante, 

se denunciada, quebraria o vínculo da igreja com os privilégios que lhe são conferidos. 

Mas para estar a serviço do oprimido, é obrigatório quebrar esse vínculo econômico e 

político de poder, pois, na visão da Teologia da Libertação, que preconiza uma igreja 

que faça diferença, uma igreja que concorde com a situação desumanizante é contrária à 

fraternidade, à justiça e à liberdade. (GUTIERREZ, 1979, pp. 222- 227) 

Uma posição crítica como essa leva a reflexão e ação, a gestos, a um 

compromisso de luta por um mundo mais humano e, a igreja, a uma posição delicada. O 

que aconteceu com a Pedagogia de Freire, que postulou o esclarecimento, a denúncia, e 

ao mesmo tempo, o anúncio do futuro, de um novo tempo e um novo homem, foi 

justamente isso, culminando com o exílio de Paulo Freire.  

 Conclui-se assim uma aproximação entre a Teologia e a Pedagogia de Paulo 

Freire, principalmente da Teologia da Libertação, no que concerne à denúncia e ao 

anúncio enquanto prática que possibilita, no primeiro momento, o desvelamento do 

presente e, no segundo momento, a esperança de um futuro melhor e de um sonho 

razoável e realizável. (FREIRE, 2005, pp. 31-45) O posicionamento crítico objetiva a 

conscientização, a denúncia politiza e leva ao compromisso com a libertação. A 

temporalização da ação leva à reflexão da prática teológica e pedagógica, numa 

dimensão histórica presente. De um lado, a pedagogia política na escola popular; de 

outro, a igreja que politiza quando anuncia o evangelho na sua dimensão política. 

 

4.26 Metodologias de libertação 

 

Paulo Freire desenvolveu sua metodologia de libertação pelo processo de 

conscientização, que começa na alfabetização, e pelo estabelecimento do diálogo e da 

ação prático-reflexiva. O oprimido é educado a fim de que objetive seu mundo. A 

“subjetividade” representa a reflexão e a “objetividade” representa o mundo do qual o 

oprimido foi distanciado; como resultado promove-se autoconsciência e consciência 

externa (FREIRE, 2005, pp. 14-20), o que de certa maneira ocorre na Teologia da 

Libertação, quando afirma que a igreja tem de politizar o evangelho, com o objetivo de 

criar no homem uma consciência política. Assim, o anúncio do evangelho tem de ter 

uma dimensão política, desvendar as tramas da sociedade e das relações sociais. Da 

mesma forma, Paulo Freire pontua essas tramas das relações sociais, (FREIRE, 2005, p 
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61-64), questiona a situação de privilégios, conscientiza e faz com que o oprimido tome 

consciência de que é homem a caminho. A dimensão conscientizadora do evangelho 

deve submeter a ação a constante revisão critica.  

 

4.27 Marxismo 

 

O Marxismo e suas ferramentas de reflexão e ação, em face da realidade 

econômica, política, histórica, é pertinente à pedagogia de Freire e à Teologia da 

Libertação. A política dominante do Brasil era antimarxista, especialmente nos anos 

1960 e 70 e setenta, tanto que Freire foi condenado ao exílio como comunista e 

subversivo (FREIRE, 2005, p. 166) O Marxismo chegou a ser considerado como 

anticristão; assim, um cristão não poderia falar em marxismo e um marxista muito 

menos em Cristianismo (PABLO, 1982, pp.94, 95) No entanto, Freire juntava os dois 

numa prática de contradição, segundo ele para se situar aqui no andar de baixo. 

(FREIRE, 2010) 

A crítica ao capitalismo, como gerador de pobreza e opressão, passa tanto pela 

Pedagogia de Freire como pela Teologia da Libertação (IVERN; BINGEMER 1994, 

pp. 188- 190) Freire se refere ao Neoliberalismo como algo que determina, mecaniza e 

impede o oprimido de se repensar, de se enxergar à luz da possibilidade de se construir 

melhor e de ter a esperança de um mundo melhor. A Teologia da Libertação critica e 

denúncia a exploração como responsável pela pobreza e opressão. A fé é trazida para 

junto da prática e, nesse sentido, a reflexão para junto da ação e da fé. (FREIRE, 2005, 

pp. 57, 187, 188) 

 No que concerne à propriedade privada, meios de produção, interesses 

diversos, lucro e o progresso econômico capitalista, Freire caminha perto de Boff (1978, 

pp. 113-130), em seu livro: “Capitalismo- Socialismo e a Doutrina Social da Igreja, em 

Comunidade Social, comunidade política”. Para Freire, a propriedade privada tem uma 

relação com o mito implantado dentro dos oprimidos, inclusive para que acreditem que 

um dia poderão ter sua parte. Mas o que fica evidenciado é que se trata de um embuste 

do opressor, com a finalidade de manter o oprimido debaixo de seu controle (FREIRE, 

2005, p. 159). Na verdade, os privilégios são mantidos à custa das perdas dos direitos da 

classe oprimida, que permanece ingênua, na crença de que poderá ser igual ao 

dominante. (FREIRE, 2005, pp. 158, 159)  
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A preocupação que Freire manifesta quanto à desumanização do homem pelo 

homem, a transformação da pessoa em objeto de posse e em relação à negação da 

possibilidade de ser imposta à classe oprimida, assemelha-se à preocupação da Teologia 

da Libertação. A aproximação entre esses campos de conhecimento e de ação é bastante 

acentuada. No entanto, pode-se verificar que Freire não se deixa determinar e 

domesticar por nenhuma linha de pensamento; consequentemente, manifesta-se rico em 

outras aproximações. Sua visão é sincrética e dialética, não permite concluir que haja 

identificação absoluta com nenhuma linha de pensamento. Nessa visão dialética, Freire 

e a Teologia da Libertação trabalham com um mundo que se objetiva todos os dias.  

O quadro que segue visa a destacar algumas aproximações entre a Pedagogia 

de Paulo Freire e a Teologia da Libertação, consideradas nesta pesquisa, na tentativa 

de melhor visualização de tais ocorrências. 
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QUADRO 3 

Aproximações entre a pedagogia de Paulo Freire e a Teologia da Libertação: Destaques  

Contexto histórico, 
social e político 

Mudanças no cenário social, político e econômico da América Latina, 
desigualdade social é o contexto do desenvolvimento da teoria dos campos, 
pedagógico e teológico.  

Posicionamento em 
favor dos oprimidos 

A situação de crise que ocorreu no mundo obrigou a igreja católica a se 
posicionar como parte dos problemas sociais e abrir os olhos para os pobres 
e excluídos. Freire vivenciou a pobreza por experiência própria, presenciou 
a pobreza conformada. Freire foi motivado por sua crença no cristo ao 
visitar a pobreza, mas como se viu destituído de objetividade e 
materialidade em relação ao que presenciou foi remetido a Karl Marx. 

Contradição opressão 
libertação 
 

A contradição dialética entre a opressão e a libertação é trabalhada na 
teologia da libertação e na pedagogia de freire através do processo de 
conscientização da situação em que oprimido se encontra, alienado de seu 
direito de ser tanto, por causa da religião, quanto por causa da educação. 

Contradição entre 
opressores oprimidos 

Nos dois campos a contradição entre opressores e oprimidos é trabalhada 
para ser desvelada e superada. A libertação não acontece por acaso é uma 
conquista, não é uma doação exige busca constante e assim os oprimidos 
possam desenvolver sua humanidade. 

Dialética marxista A dialética marxista é uma metodologia de reflexão das situações da 
realidade trabalhada pelos dois campos com base nas contradições em busca 
de uma síntese. É usada como metodologia  para a libertação, como maneira 
de pensar e repensar as ações, seja, pastorais, teológicas ou pedagógicas. 

Desmistificação 
religiosa 

Tanto a pedagogia de Freire como o fazer teológico libertária trabalham a 
libertação da teologia e da religiosidade, pelo desvelamento e 
desmistificação das crenças que podem funcionar tanto como, quanto como 
acelerador da humanização. 

Esperança e utopia 
 

Se não há esperança, não há condições de se realizar um futuro melhor, nem 
mesmo permanecer na fé. O conceito de esperança é fundamental para se 
trabalhar por uma sociedade mais justa e por um mundo melhor, que seja 
construído e trabalhado pelo próprio oprimido junto a seus companheiros. 

Reflexão e ação 
 

Reflexão e r ação são inseparáveis na teologia da libertação e na pedagogia 
de paulo freie. Separar a reflexão da ação implica um pensar incorreto e 
uma forma de ação irrelevante. Reflexão e ação legitimam-se, resulta no 
“quefazer” humano, não simplesmente pensar ou agir sem criticar. 

Dicototomia A dicotomização nas duas visões: salvação e libertação, fé e sociedade, 
homem e mundo é inconcebível. O pensamento freiriano busca ver a 
realidade de forma integrada, holística, assim como, o fazer teológico 
libertária. A separação ou a alienação do que se faz e do que se sabe leva o 
ser humano para longe da realidade que deve compreender. 

Valorização da situação 
e do contexto do 
oprimido 
 

A situação do oprimido ou de opressão é fundamental para os dois campos, 
pois tanto a teologia da libertação como a pedagogia de freire, se fazem no 
momento, na situação. O fazer teológico emana do contexto em que se 
encontra o povo oprimido. A libertação é a partir do aqui, ou dali, depende 
do momento para sua construção.   

Igreja e povo A teologia da libertação valoriza a comunidade camponesa, a periferia, 
tanto que progrediu para as comunidades eclesiais de base, enquanto freire, 
de forma parecida para os círculos de cultura, nos quais, assuntos vão desde 
economia a política e religião, eram dialogados e refletidos. 

Esperança Esperança é um conceito fundamental nos dois campos teóricos. A 
esperança aqui é uma esperança que se constrói. A utopia nos dois campos 
teóricos é buscada através de ações refletidas, no sentido de se tornar 
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realizáveis na história. Exorcizar o espírito fatalista e determinista imposto 
aos oprimidos é uma tarefa da pedagogia da libertação e da teologia da 
libertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar-se esta pesquisa, houve a preocupação de identificar princípios 

teológicos na pedagogia de Paulo Freire. O objetivo não era identifica-lo como teólogo, 

pois, como visto, ele próprio afirmava que não era um teólogo. Em vez disso, a tônica 

recaía sobre a possibilidade de descobrir, em suas obras pedagógicas, princípios 

teológicos. Assim, a motivação problematizadora foi a questão: Seria possível 

identificar princípios teológicos na pedagogia de Paulo Freire? A hipótese central 

apontava, mediante pesquisa prévia, para aproximações entre a pedagogia de Paulo 

Freire e a teologia, principalmente a Teologia da Libertação. Na ocasião, chegou-se ao 

pensamento, ainda incipiente, de que isto seria possível. 

A partir dessas probabilidades, deu-se início à presente reflexão. Na busca de 

alcançar os objetivos, problematização e hipótese centrais, houve necessidade de se  

desdobrar a temática em três capítulos. No primeiro capítulo, sob o título, Abordagem 

histórico-teológica da Teologia da Libertação, foram descritas as raízes da Teologia da 

Libertação, seu contexto histórico e social, surgimento, motivações, base teórica, 

principais expoentes.  

Após esse capítulo, como inferência do primeiro, houve necessidade de um 

capítulo que tratasse dos Princípios fundamentais da Pedagogia de Paulo Freire; o 

objetivo foi levantar a trajetória da vida e da formação do pensamento de Paulo Freire. 

Foram ressaltadas as primeiras influências, sofridas a partir de sua infância; seu 

engajamento em favor dos pobres e a definição e conclusões pedagógicas, finalizadas 

no exílio. No terceiro capítulo, intitulado, A Teologia da Libertação e a Pedagogia de 

Paulo Freire: aproximações, buscou-se demonstrar algumas temáticas teológicas 

explicitadas na pedagogia de Paulo Freire. 

Segundo Lopes (2006, p. 49), a interrelação da teologia com a pedagogia está 

presente em Comenius, considerado como o “Pai da pedagogia moderna”. Freire, por 

outro lado, não afirma claramente esta interrelação, até porque ele mesmo dizia ser um 

não teólogo, mas, ao mesmo tempo, declarava-se enfeitiçado pela teologia. A partir 

dessas constatações, está claro que, na pedagogia de Paulo Freire encontram-se vários 

princípios teológicos.  

Por conseguinte, o que antes era apenas hipótese, agora de reveste de convicção, 

haja vista que, durante todo o trabalho, sobretudo, no terceiro capítulo, podem-se 

encontrar princípios teológicos expressos no pensamento freiriano. Na objeção quanto 
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ao viés teológico de Freire, pode-se acenar para o princípio de que sua cosmovisão era 

católica e tinha sua própria leitura da Teologia da Libertação. Paulo Freire tem muito 

em comum com a Teologia da Libertação, e a Teologia da Libertação muito em 

comum com a Pedagogia de Paulo Freire. Essa aproximação mútua leva a pensar 

numa influência recíproca; embora ambos tenham uma história própria de surgimento e 

desenvolvimento, a proximidade transparece fontes comuns, um contexto relativamente 

comum, um possível diálogo de convergências. Obviamente, há distanciamentos que 

não são objeto desta pesquisa, mas percebe-se vasta gama de possibilidades para uma 

pesquisa mais aprofundada, inclusive, no que tange à forma de Paulo Freire conceber 

teologia  

Ficou claro, entretanto, que, à semelhança da Teologia da Libertação, Paulo 

Freire, opta por uma pedagogia em favor dos menos favorecidos; daí sua trilogia: 

Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia. Nessas 

obras, ele explicita que o seu fazer pedagógico fundamentava-se a partir do oprimido. 

Para ele, seja no campo pedagógico, seja no teológico, ou em qualquer área do saber, 

não é possível permanecer na neutralidade; tem-se de estar ao lado de alguém ou de 

alguma ideia. Em sua concepção, a pedagogia dos opressores, assim como a teologia 

dos opressores, tinha apenas um objetivo: a manutenção do poder. O oprimido, nessa 

situação, acabava por se transformar em um depósito, ou, como dizia Freire, “Vasilha”.  

A partir dessa perspectiva, qualquer teologia, na pedagogia de Freire, para ser 

considerada libertária, segundo preceitua o Evangelho de João capítulo 8, versículo 32: 

“conhecereis a verdade e ela vos libertará”, deve estar fundamentada na práxis, isto é, 

na indissociabilidade da reflexão-ação, que propicie à humanidade a troca de 

experiências, reflexões sobre suas inquietações e a luta pela igualdade social. 

Libertação, como visto, tem o sentido de dimensão da horizontalidade, onde o preso é 

que se liberta. Portanto, Freire, à semelhança do que apregoava a Teologia da 

Libertação, também centra sua crença no homem, ou seja, de que ele é capaz de 

conquistar a sua libertação e a dos outros oprimidos, tendo em mente que ninguém se 

liberta sozinho; antes, o homem se liberta na comunhão com seus companheiros 

(FREIRE, 2005, pp. 58- 64)   
Por fim, esta pesquisa não pretendeu esgotar o assunto, antes tem a convicção 

de que a reflexão em torno da teologia, na pedagogia de Paulo Freire, carece de 

exploração mais aprofunda, pois sua pedagogia vai além de uma relação teológica 

exclusiva com a Teologia da Libertação. Há relação com a Teologia da Esperança, com 
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a Teologia Política, e percebe-se uma síntese que leva a uma teologia própria de Freire, 

ainda que este não se veja como teólogo. Portanto, este seria um ponto a ser explorado 

em futuras pesquisas.  
Outro ponto para futuras pesquisas pode ser a natureza religiosa e humanista de 

sua pedagogia. Pelo que aparenta, a influência da religião foi parte de todo o 

desenvolvimento humano de Freire, quando preconizou apontamentos das suas crenças, 

da mistificação e da mitificação na construção e desconstrução da dominação dos seres 

humanos, uns pelos outros.  
Por conseguinte, apesar de singela, esta pesquisa demonstrou que há temas 

relevantes da teologia na pedagogia de Paulo Freire, particularmente convergentes com 

a Teologia da Libertação.. 
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