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editorial

Eccos – Revista científica, em 2011, somou-se a todos aqueles que 
trouxeram para a cotidianidade de suas ações e reflexões educacionais, o 
debate sobre a importância política e a trajetória social, a justeza e o le-
gado da obra de Paulo Freire no mundo contemporâneo. Um autor, para 
quem, o homem se humaniza enquanto transforma o mundo. O homem, 
pois nenhum outro animal tem uma dimensão valorativa e histórica de 
sua existência. Somente o homem tem condições de projetar e orientar 
sua própria ação transformadora do mundo. Somente o homem projeta e 
aí está a principal característica do agir humano.

Sem o necessário envolvimento com este ou aquele projeto, não 
existe o que podemos chamar de ação humana. Paulo Freire chega mes-
mo a dizer que a ação do ser humano desprovido de objetivos, sem aqui 
fazer juízo de valor sobre os mesmos, se estes são certos ou errados, mí-
ticos ou desmistificados, inocentes ou críticos, não pode ser considera-
da como práxis, ainda que possa se constituir como uma orientação no 
mundo. Não se constituindo como práxis, é ação desprovida de significa-
do do seu processo e de suas finalidades. Existe, diz Paulo Freire, a inter-
relação da preocupação com a finalidade e o processo é a base para a ação 
planejada, a qual implica em opção por métodos, objetivos e valores.

Paulo Freire argumenta que todo agir humano pressupõe reco-
nhecer a consciência de certos objetivos e o processo de ação. Definir 
objetivos é buscar relacioná-los com esta ou aquela concepção do ser 
humano e do mundo. Dizer isto significa reconhecer que ter ou produzir 
uma concepção do ser humano e do mundo implica na adesão de deter-
minadas teorias filosóficas ou mesmo assumir opções políticas claras e 
bem definidas.

Para Paulo Freire, a interpretação de quaisquer processos de apren-
dizagem implica o desenvolvimento de uma epistemologia necessaria-
mente vinculada com uma compreensão humanista do mundo. Freire, 
inclusive, afirma que o seu entendimento do ser humano diz respeito a 
projetá-lo como um “ser” que somente “torna-se a si mesmo” ao transfor-
mar o mundo. Humanizar-se é agir. A existência humana pressupõe uma 
ação transformadora do mundo de acordo com um “projeto” humano. 
Para ele, o ser humano precisa de um projeto de ação e o seu desenvol-
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vimento pressupõe o conhecimento do mundo. Nesse momento, para 
Paulo Freire, não existe qualquer distinção entre o pensamento e a práxis 
e o que, finalmente, caracteriza um ser humano é “conhecer”.

Paulo Freire nos diz que a teoria do conhecimento é a teoria da 
ação que teria, assim, um caráter ontológico. Ou seja: a exigência da teo-
ria da ação consiste em reconhecer que o ser humano é um “ser” de ação 
pela sua própria natureza. A ação aqui é projetada como transformadora 
da realidade. Um dos requisitos básicos da teoria do conhecimento apre-
sentado por Paulo Freire é o que vislumbra o ser humano como sujeito 
de um processo contínuo, isto é, cada etapa do conhecimento pressu-
põe a transformação daquilo que já era conhecido anteriormente. Não 
existindo, portanto, qualquer possibilidade de fim para a ação humana 
transformadora do mundo e, assim, para o próprio conhecimento.

Paulo Freire insiste em dizer que não existe a possibilidade de uma 
realidade final, logo, não existe uma verdade final. O homem é aquele 
que pode, efetivamente, transformar o mundo e dizer isto significa, si-
multaneamente, dizer que ele pode conhecê-lo. 

O conhecimento do mundo pode ser verificado em diferentes ní-
veis e, para Paulo Freire, o ser humano frente à realidade a transformar 
em um “projeto” de seu conhecimento e a percepção do significado desse 
“objeto” está condicionada pela própria realidade. Paulo Freire identifica 
algumas diferenças fundamentais nesse processo de conhecimento da re-
alidade. Primeiro, ele observa que existe uma espécie de “nível mágico”, 
no qual a realidade é entendida de maneira mitologizada. Segundo nos 
fala também de um momento em que o fato é reificado de tal forma que 
passa a ser entendido de maneira ampla e complexa. Terceiro, argumenta 
que o fato pode ser entendido de forma crítica, isto é, é possível uma aná-
lise do fato envolvendo diferentes aspectos de seus vínculos com outros 
objetos, inclusive a relação do objeto com o sujeito que o conhece. Aqui 
o objeto é pensado como um objeto de conhecimento e a etapa corres-
pondem à conscientização.

Paulo Freire também faz questão de sinalizar que existe um com-
ponente social nesse processo de conscientização, na medida em que ele 
não se opera no ser humano como um ser isolado, porém quando os ho-
mens se relacionam entre si na responsabilidade de transformar o mun-
do. Esse processo de conscientização, na argumentação de Paulo Freire, 
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não tem como ser individualizado. Pare ele, não estamos falando de uma 
interferência intelectual ou psicológica na vida dos indivíduos; na verda-
de, trata-se de um processo real e coletivo e, segundo Freire, não existem 
as chamadas atividades puras da consciência.

Em sua busca de produzir uma teoria do conhecimento, Paulo 
Freire procura distinguir dois processos de conhecimento do mundo. 
No primeiro, temos um processo de mistificação, nele o que ressalta é o 
desenvolvimento de uma concepção mitologizada e ingênua do mundo. 
Num processo como esse, a realidade é conhecida de forma totalmente 
acrítica. No segundo, pelo contrário, se produz um processo crítico e 
racional. Nesse processo temos então o conhecimento e o conhecimento 
do conhecimento e o resultado é o conhecimento crítico. Nesse segundo 
processo produzimos a consciência. Paulo Freire observa que, no primei-
ro nível, “nós conhecemos”; enquanto, no segundo nível, “nós sabemos 
que conhecemos”. Em linhas gerais, afirma que o primeiro processo mis-
tificador é irracional e, o segundo processo, o da consciência, é racional.

Na ótica de Paulo Freire, o conhecimento não pode ser simples-
mente transmitido, ou mesmo recebido como uma dádiva por alguém. 
Entender o conhecimento como “razão” da realidade é ser capaz de 
projetá-lo como uma conquista e um processo contínuo. Neste ponto, 
Paulo Freire se pergunta: como podemos afirmar que o conhecimento 
é um processo contínuo se a realidade é transformação? Somente como 
um processo de conhecimento, para ele, ela pode ser considerada como 
permanente. De fato, o conhecimento é um processo e, evidentemente, 
o seu conteúdo deverá estar em permanente e contínua transformação. 
Aqui a ideia ou conceito de “duração” traduz a permanência de algo em 
contínuo processo de mudança. Logo, Paulo Freire identifica mudança e 
permanência como características epistemológicas fundamentais do co-
nhecimento e, assim, para ele, o único aspecto que é permanente é que o 
conhecimento está em contínuo processo de mudança.

Em sua análise fica claro que o conhecimento tem um caráter 
histórico e sociológico, assim, faz questão de frisar que vivemos uma 
realidade de opressão, ou uma cultura de dominação.  Argumenta, ain-
da, que a importação de ideias, como também a importação da revolu-
ção, superpõe a realidade de uma sociedade sobre a outra e produz os 
eficientes mecanismos da dominação. Neste sentido, insiste em que o 
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único aspecto universal do conhecimento consiste em reconhecer que 
o processo do conhecimento é o mesmo em qualquer lugar. Para ele, o 
conhecimento é um processo crítico e as teorias e as coisas não inatas e 
universais. Pelo contrário, elas são históricas e circunstanciais. Sem o es-
tabelecimento do relacionamento entre os fatos e seus contextos, entre as 
ideias e a realidade não existem nem a realidade, nem o conhecimento.

Os fatos assim como as ideias precisam ser analisados, compreen-
didos e testados. Ao identificar o conhecimento com a ação e o pensa-
mento crítico, afasta-se do relativismo e do ceticismo. Fazendo isto, ele 
cria um critério externo para a avaliação das ações e dos pensamentos. 
Não é de outra forma que o ser humano tem uma “vocação ontológica” 
que consiste em humanizar o mundo. Para Freire, a humanização é uma 
responsabilidade tanto teórica, quanto prática, o que traz como impli-
cação a necessidade do ser humano construir um “projeto” e assumir o 
seu papel na transformação do mundo. Esse é o principal pressuposto da 
teoria da educação preconizada por Paulo Freire. A teoria de que ser hu-
mano tem uma “vocação ontológica”, na verdade, na opinião de Freire, 
“o ser humano existe para transformar”.

Desta forma, inspirando-se nas reflexões desse autor que nos é 
muito caro, trazemos a público, através das páginas de Eccos – Revista 
Científica, alguns artigos de autores que procuram ter a obra de Paulo 
Freire como um marco norteado de suas produções acadêmicas. Freirianos 
– poderíamos dizer – que assumem a responsabilidade de levar adiante, 
no universo acadêmico, com clareza e profundidade, o legado e as pre-
ocupações desse autor no momento em que se dedicam a exercitar o seu 
ofício que é também produzir o conhecimento crítico e transformador 
da realidade social.

Essa foi a forma que escolhemos para prestar nossa homenagem ao 
educador Paulo Freire no nonagésimo ano do seu nascimento – refletir e 
debater sobre suas ideias e conceitos, concepções de homem e sociedade, 
e, por conseguinte, sobre a própria produção do conhecimento que lhe 
é inerente.  Os autores e artigos selecionados para o dossiê Paulo Freire 
e a produção do conhecimento acadêmico foram estes: “Paulo Freire e a 
Academia”, escrito pelos professores Jason Ferreira Mafra e Viviane Rosa 
Querubim; “Por uma pedagogia da infância oprimida: as crianças e a in-
fância na obra de Paulo Freire”, dos professores Elydio dos Santos Neto, 
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Maria Leila Alves e Marta Regina Paulo da Silva; “Uma Introdução à 
Pedagogia da Correspondência em Paulo Freire”, de autoria de Edgar 
Pereira Coelho e, fechando essa seleta de artigos, “O discurso de Paulo 
Freire: seu contributo à Educação brasileira”, de autoria do professor 
Sérgio Lourenço Simões. 

Na construção do presente número Eccos – Revista Científica tam-
bém pôde contar com a colaboração de inúmeros outros colegas profes-
sores pesquisadores do Brasil e do estrangeiro, que nos enviaram os seus 
escritos preocupados com o exercício da arma da crítica e dos compro-
missos sociais que perpassam o trabalho educacional.

São eles: “Reforma educacional e prática docente: o discurso sobre a 
apropriação dos seus fundamentos na escola”, de Miguel Henrique Russo 
e Valéria Andrade Silva; “A laicidade na educação a partir da polêmica 
teológica entre Erasmo e Lutero”, de Evaldo Luis Pauly; “A escola pública 
primária na região oeste do Paraná: levantamento de fontes e produ-
ção acadêmica”, escrito pelo professor João Carlos da Silva; “Integración 
regional de la Educación Superior. El espacio Iberoamericano del co-
nocimiento y el papel pedagógico de La Organización de Estados 
Iberoamericanos”, de autoria de José Antonio Ramírez Díaz; “Fotografia 
religiosa: a leitura de imagens na história da Diocese de Maringá”, de 
Selson Garutti; “Burnout do professor e crenças de autoeficácia”, de 
Luiza Cristina Mauad Ferreira e Roberta Gurgel Azzi; “Confiança – um 
conceito básico da educação no pensamento filosófico e pedagógico de 
Otto Friedrich Bollnow”, de autoria de Ferdinand Rohr, e, fechando o 
presente volume, o artigo “O desafio de ser e atuar como docente uni-
versitário”, escrito a quatro mãos pelos professores Osvaldo Dalberio e 
Ailton Paulo de Oliveira Júnior.

Que esses subsídios que os colegas generosamente nos entregam 
possam contribuir com a construção dos fundamentos políticos, filo-
sóficos e históricos sociais sem os quaisquer pesquisas educacionais não 
tem sentido. 

Boa leitura a todos! 

Antônio Joaquim Severino

Carlos Bauer
Editores


