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Resumo: Torna-se notório que a classe que possui o domínio material dominante 

também detém o poder sobre toda a produção subjetiva da sociedade, desde a educação, 

as artes, a política, o direito etc. até os comportamentos dos indivíduos aparentemente 

mais espontâneos, pois a realidade objetiva onde nascem essas categorias é fortemente 

determinada pelas relações sociais, mas que também exercem determinações sobre essa 

realidade objetiva, a realidade construída historicamente pelos homens. Para realizar 

este ensaio recorreremos aos fundamentos teóricos dos seguintes pensadores: Costa 

(2007), Freire (2005/1990), Lessa (2007), Mészáros (2006/2005), Paro (1996), Tonet 

(2005) e Vaisman (1989). Tendo os educadores um intenso desafio no enfrentamento 

das forças sociais dominantes que controlam a sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este ensaio pretende compreender as relações cultural-ideológicas que surgem 

numa práxis social fundada sobre um modo de produção que promove a divisão da 

sociedade em oprimidos e opressores, no qual o grupo dominante para continuar sua 

dominação busca internalizar nas classes desfavorecidas as ideias, valores, crenças e 

comportamentos favoráveis à permanência desta ordem de coisas. Para Paulo Freire, a 

dominação não se realiza apenas na realidade objetiva, mas também, na espiritualidade 

dos dominados, uma vez que estes aceitam os status quo como algo natural, mantendo-

os passivos diante das carências subjetivas e, sobretudo, materiais de existência 

(FREIRE, 2005). Além disso, a classe dominada toma para si como ideal de homem o 

ser opressor, logo, os dominados procuram reproduzir as ações e pensamentos de seus 

dominadores como alternativa para deixarem de ser dominados.  

Desse modo, é indispensável à existência de uma gestão escolar que suscite nos 

educandos a consciência ideológica que contraponha as verborragias dos ideólogos da 

cultura dominante, que insistem em embutir ideias e comportamentos que se adéquem a 

reprodução da ordem imposta. Assim, opera-se dentro de todas as instituições 
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educacionais o reflexo de uma sociedade envolvida pelos projetos capitalistas, 

instituindo uma educação conduzida a dominar econômica e culturalmente as massas 

populares. Sendo assim, há uma internalização das exigências realizadas pelo capital, 

tomando os interesses do indivíduo pelos do mercado, logo, as concepções de mundo da 

burguesia são apropriadas pelas classes desfavorecidas como se estes tivessem as 

mesmas aspirações (MÉSZÁROS, 2006). 

Na busca de compreender a cultura ideológica na educação sob a perspectiva de 

Freire, necessitou-se de fundamentos que elucidassem os fenômenos materiais que 

contribuem para manter a classe oprimida acomodada a realidade imposta pelos 

opressores, já que, ontologicamente, o homem rompe com as limitações objetivas que 

lhes são colocadas, substancializando sua condição de ser histórico que realiza o 

processo de humanização através do trabalho.  

A partir de Freire (1990/2005), Costa (2007), Mészáros (2006), Vaisman (1989) 

entre outros, foi possível formar o corpo teórico que fundamentam este artigo, 

contribuindo para defender com mais fidedignidade as afirmações encontradas durante o 

texto. Tratando-se de um estudo de cunho bibliográfico, este ensaio considerou a 

contribuição das fontes pesquisadas: livros e artigos. Nas fontes selecionadas, a 

educação é entendida como elemento fundamental na luta dos oprimidos para o 

desenvolvimento de uma cultura que busque nas classes desfavorecidas o ímpeto de se 

libertarem das forças dominantes, distanciando-os de uma visão de mundo oposta a de 

seus opressores. 

 

A NATUREZA HISTÓRICA DA LIBERDADE HUMANA 

 

As ideias são provenientes das formas nas quais o homem produz e reproduz a 

vida, construindo sua consciência fundada num mundo externo que se relaciona 

dialogicamente com imperativos objetivos e subjetivos que permeiam a existência 

humana, obrigando-o a elaborar pensamentos complexos que permitem a resolução de 

problemas que, a partir daí, influenciam essencialmente na edificação de novas ideias.  

A interação com a realidade externa faz que o homem reaja com soluções mais 

elaboradas a cada problema, de modo contrário a humanidade não seria possível, pois a 

capacidade humana de transformar o mundo as suas necessidades é a garantia de 
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sobrevivência frente às dificuldades que entremeia a sua existência, e não a acomodação 

e aceitação apática ante a coisa posta (VAISMAN, 1989). 

Desse modo, as relações sociais que se desencadeiam numa determinada 

realidade concreta impõe-se diante da vontade dos indivíduos, isso não quer dizer que o 

homem esteja subsumido a produção econômica da sociedade, mas suas escolhas se 

constituem dentro dessa objetividade, logo, as escolhas feitas estão inerentemente 

imbricadas com a materialidade histórica, havendo uma relação de co-determinação 

entre as esferas objetiva e subjetiva, de modo que a subjetividade consiga 

substancializar transformações radicais nessa realidade. Segundo Vaisman (1989, p. 

409): ―[...] é colocar o fato de que o real não é, afinal de contas, uma ilusão dos sentidos 

e que nossa subjetividade pode se objetivar na conquista da realidade‖. 

Fica claro, então, que o homem não é um ser passivo, pois ele consegue dar 

respostas aos problemas que surgem durante as mediações que realiza tanto na realidade 

objetiva quanto nas relações subjetivas com outros indivíduos. A posição teleológica 

primária, na qual o homem realiza a transformação da natureza a fim de satisfazer suas 

necessidades vitais e o faz distanciar-se das limitações orgânicas, diferencia os seres 

humanos de outros seres de natureza biológica semelhante, conduzindo-o a 

manifestações cada vez mais complexas e, ainda, dá origem a uma posição teleológica 

que pretende imprimir mudanças no comportamento de outros indivíduos, sendo 

chamada de teleologia secundária. Segundo Costa (2007, p. 65): 

 

A função da posição teleológica se torna mais complexa ao buscar 

constantemente a direcionar a consciência de um ou mais homens em 

uma determinada direção, querendo induzi-lo a cumprir a posição 

teleológica desejada para determinada forma histórica de reprodução 

social, tendo em vista que seu ―material‖ não é absolutamente 

homogêneo como no próprio trabalho, pois o objeto da finalidade é o 

homem, que deve ser induzido a tomar determinada decisão 

alternativa. 

 

Através dessa posição teleológica são desenvolvidos valores morais, culturais, 

religiosos e comportamentais que dentro de uma sociedade de classes estão 

condicionados a interesses antagônicos, no qual o grupo dominante mantém, sob seu 

domínio, o poder espiritual da sociedade, contudo, as próprias condições materiais 

expressas dentro de uma sociedade de espaças diferenças sociais, coloca as classes 
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desfavorecidas como adversária ontológica dos dominadores. Paulo Freire (2005, p. 32) 

concorda com o que foi dito quando afirma na Pedagogia do Oprimido que: 

 

[...] se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos 

homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude 

cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho 

livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, 

como seres para si, não teria significação. Esta somente é possível 

porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não 

é, porém, destino dado, mas resultado de uma ―ordem‖ injusta que 

gera violência dos opressores e esta, o ser mais. (grifo do autor). 

 

Sendo assim, Paulo Freire demonstra, nesse trecho de seu célebre livro, que o 

princípio de liberdade faz parte da essência humana desde o momento em que o homem 

se liberta de algumas imposições biológicas que são colocadas pela natureza orgânica, 

de maneira que ele possui a capacidade de ir além de necessidades imediatas para sua 

sobrevivência, uma vez que sobre cada objetivação, fruto de suas carências, cria e 

aperfeiçoa de maneira incessante e ultrapassa os limites dessas questões vitais. A partir 

do momento que há uma divisão de classes na sociedade, o grupo que domina, para se 

manter no poder, buscará manter as relações produtivas e reprodutivas do sistema 

econômico, ao adotar medidas que garantirão a ordem do sistema. Portanto, não tem 

sentido as classes trabalhadoras continuarem sofrendo o julgo opressor de uma classe 

que detém o poder econômico e, com menos sentido ainda está à determinação de 

afirmar a impossibilidade de superar esse estado de coisas. Segundo Freire (Ibidem, p. 

33): ―A ‗ordem‘ social injusta é a fonte geradora, permanente, desta ‗generosidade‘ que 

se nutre da morte, do desalento e da miséria‖. Esse fenômeno ideológico que emerge de 

um conflito de classes é analisado por Lessa (2007, p. 69-70) da seguinte forma: 

 

[...] a ideologia também passa por um processo de desenvolvimento, 

no qual o surgimento das classes sociais é um momento fundante. A 

partir do surgimento da luta de classes, a ideologia deve não apenas 

justificar, tornar razoável, operativa a práxis cotidiana, mas também 

fazê-lo de modo a atender aos interesses de classe. O ser das classes, e 

os conflitos entre elas, possam permear a ideologia; e, ao mesmo 

tempo, a luta de classes tem na ideologia um dos seus momentos mais 

importantes, posto que ela é decidida, em última instância, no 

momento em que uma sociedade se nega a objetivar determinados 

valores e ideações em favor de outros valores e finalidades. 
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As necessidades reais dos oprimidos, juntamente da forte cultura ideológica, 

toma cada dia mais consistência pelas próprias condições impostas pela ditadura 

econômica do regime do capitalista, pela naturalização da miséria e pela inculcação nos 

indivíduos dos valores, ideias, comportamentos e o consumo de produtos descartáveis e, 

na maioria das vezes inúteis, que colaboram para reduzir os trabalhadores a máquinas 

alienadas e, perdendo ainda, o seu status de verdadeiros produtores desses produtos. 

Assim, torna-se fundamental que os trabalhadores tomem consciência da necessidade 

histórica de romper com essas relações sociais que os condena à margem dos bens 

materiais e espirituais que foram conquistados durante todo o processo histórico pela 

humanidade, mas que, contraditoriamente, num sistema econômico que se produz em 

excesso a maioria da população do mundo vive sem as condições mínimas de 

existência. Portanto, diante da realidade opressiva dominante, as classes oprimidas 

devem tomar a consciência necessária e escolher entre a possibilidade de ser sujeito ou 

de ser sujeitado (FREIRE, 2005). 

 

A EDUCAÇÃO COMO SUBJETIVAÇÃO CONCRETA NA LUTA CONTRA A 

OPRESSÃO 

 

Ontologicamente, o homem decide entre alternativas que se manifestam a partir 

de necessidades concretas. A partir disso, pode-se afirmar o caráter universal da 

educação, visto as necessidades dos indivíduos de se apropriarem de conhecimentos 

sem os quais não seria possível a práxis social e o desenvolvimento humano, de modo 

que a educação sempre se constitui numa atividade historicamente determinada 

(COSTA, 2007). A educação, portanto, tem o propósito de transmitir os conhecimentos 

historicamente construídos pelo homem, transformando todo esse acúmulo cultural em 

patrimônio do gênero humano (Tonet, 2005), de modo que os indivíduos a todo o 

momento estão implementando novos saberes a esse cabedal de informações que 

dialetiza com a realidade concreta, gerando novos conhecimentos. Para Costa (2007, p. 

12): 

 

Qualquer análise sobre os vínculos ontológicos entre educação e 

ideologia pressupõe no mínimo a existência de uma teoria pedagógica 

que busque situar o homem – sujeito e objeto da atividade educativa -, 

as complexas relações entre educação e sociedade, a natureza e a 

especificidade da educação, a função da educação escolar, o papel dos 
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professores e alunos na transformação da realidade, além dos métodos 

capazes de possibilitar a assimilação dos conteúdos e a produção de 

cultura. 

 

Pode-se perceber, desse modo, que a educação fora de sua natureza ontológica 

vem sempre atender as necessidades das classes dominantes, já que a cultura dominante, 

cada vez mais, procura distanciar as classes subalternas de uma pedagogia que os 

identifique como sujeitos históricos que podem interferir no próprio destino. A 

educação encontrada numa sociedade de oprimidos e opressores torna-se um artigo 

excludente para a classe oprimida, afastando-a de uma cultura intelectual que possa 

aproximá-los de uma consciência potencialmente revolucionária. Segundo Freire (2005, 

p. 45): ―[...] a pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo 

camuflado de falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu humanitarismo, 

mantém e encarna a própria opressão. É instrumento de desumanização‖. 

Para a classe opressora é importante manter as classes desfavorecidas alheias a 

aquisições intelectuais que foram decantadas ao longo da história humana, pois à 

medida que os dominados tiverem acesso a esses conhecimentos que ultrapassam o 

pragmatismo reprodutor das escolas mantidas pelos capitalistas, elas perceberão que 

possuem os elementos fundantes de transformação social, e que seus limites intelectuais 

não são herança de castigo divino, nem é de ordem natural ou, muito menos, de sua 

preguiça, mas é, sobretudo, uma realização intencional de seus opressores para 

conservá-los na condição de lacaios e, por conseguinte, sustentar estruturas produtivas 

que se pretendem incontestáveis e eternas. Sobre isso, Freire (Ibidem, p. 41) afirma que: 

 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como 

produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se 

os homens são os produtores desta realidade e se esta, ―na inversão da 

práxis‖, se volta contra eles e os condiciona, transformar a realidade é 

tarefa histórica, é tarefa dos homens. 

 

Isto quer dizer que todas as construções sociais são resultados da práxis humana, 

que num determinado momento histórico rompe com as imposições mecânicas da 

natureza quando realiza um intercâmbio com o ambiente em que vive, assim, essa 

capacidade de transformar a realidade e mediar às relações sociais constituídas em cada 

espaço temporal é característico apenas na espécie humana, de maneira que o homem 

toma decisões diante de problemas reais numa ação de determinações recíprocas, onde a 
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materialidade é o momento fundante, mas não definitivo. Assim sendo, existe todo um 

aparato opressor-ideológico que viabiliza a imobilidade das classes oprimidas que vai 

desde a política, as leis, a religião, a cultura e, no caso aqui discutido, a educação que, 

além de tudo, tem não só a função de cristalizar valores e ideias que sejam compatíveis 

à lógica dominante, mas também tem a finalidade de adestrar os trabalhadores para 

serem escravos assalariados, sem questionar a condição de que como produtores não 

conseguem possuir o produzido por eles mesmos. Sobre isso Freire (Ibidem, p. 73) 

afirma que ―[...] cabe à educação apassivá-los mais ainda e adaptá-los ao mundo, quanto 

mais adaptados, para a concepção ‗bancária‘, tanto mais ‗educandos‘, porque adequados 

ao mundo‖. Desse modo, quanto mais passivos estiverem os dominados, mais fácil será 

a força exercida por seus dominadores, por isso, a educação como posição teleológica 

que objetiva interferir nos comportamentos dos indivíduos, torna uma via importante 

para introjetar valores que promova a paz social aos interesses privados daqueles que 

dominam (FREIRE, 2005). 

Entretanto, a educação deve ser compreendida não apenas como veículo de 

dominação, mas além dos limites dessa cultura dominante, ou seja, como o ato político 

em que o povo oprimido possa participar da transformação da realidade, de maneira que 

a cultura dominada perceba-se como uma cultura para liberdade (FREIRE, 1990), pois 

as próprias condições criadas pela sociedade capitalista geram as classes sociais 

principais que se localizam em posições absolutamente opostas. Contudo, para que a 

classe dominante continue exercendo seu poder hegemônico na sociedade é preciso 

manter os dominados engessados numa dada realidade, como isso, os grupos 

dominantes não possuem existência para além de uma sociedade dividida em classes, 

portanto, tem que conservar a estrutura socioeconômica incólume, isso implica dizer 

que os dominadores devem manter a existência da classe dominada, mesmo ela 

possuindo a essência revolucionária que pode por fim a sua hegemonia. Ao contrário de 

sua classe antagônica, a classe dominada deve, primeiramente, reconhecer-se nessa 

condição de subjugação, adquirindo a consciência de classe necessária para perceber as 

possibilidades históricas de ir além das condições de existência que lhes são impostas, 

logo, possui uma existência fetichizada, enquanto reprimida, e uma existência para-si 

dessas condições como seres humanos verdadeiramente emancipados dentro de uma 

sociedade igualitária. István Mészáros (2005, p. 65) diante da questão coloca-se da 

seguinte forma: 
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[...] o papel da educação é soberano, tanto para elaboração de 

estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas 

de reprodução, como para a automudança consciente dos indivíduos 

chamados a concretizar a criação de uma ordem social metabólica 

radicalmente diferente. 
 

Sendo assim, o papel dos educadores torna-se de grande relevância no embate 

contra a paz social privada apregoada pelas classes opressoras, enquanto indivíduos que 

podem contribuir de modo bastante significativo para levar as massas uma consciência 

que ultrapasse o estado de coisas encontrado numa sociedade de classes. No momento 

atual, a classe que possui o poder hegemônico tenta incutir nas subjetividades a 

impossibilidade de mudanças radicais na sociedade, condenando o mundo dos homens a 

uma determinação categoricamente nociva para os grupos desprivilegiados, como se os 

fenômenos sociais agissem obedecendo a uma dinâmica natural. A partir disso, dar para 

perceber as estratégias empreendidas pela estrutura de comando político do sistema, ao 

elaborar uma educação afinada aos interesses mercadológicos e ideológicos da ordem 

econômica, cooptando intelectuais para que estes, sob vantagens pecuniárias, organizem 

uma educação que esteja bem além de uma formação humana adequada. 

Todavia, acreditar numa educação nos limites do capital é ter muito claro 

alguns aspectos fundamentais, os quais possibilitam uma nova forma de atuar no 

mundo. No livro ―Educação contra o capital‖, Tonet demonstra de forma bastante 

objetiva o agir hoje. Essa condição é apresentada pelo autor como contribuição à práxis 

necessária em cinco pontos, que nos alerta e possibilita essa superação para além do 

capital. 

O primeiro leva-nos à condição de conhecedores dos fins que queremos atingir, 

fins que estão pautados num conhecimento de realidade, que deve ser suficientemente 

sólido e racionalmente adquirido. É importante destacar que tais fins são claramente 

compreendidos à medida que entendermos a posição histórico-social à qual 

pertencemos, não deixando que a subjetividade ocupe espaço na determinação desses 

fins importantes de serem delineados. E diz enfaticamente: 

  

[...] Não basta desejar um melhor, é preciso saber quais, pelos menos 

em termos gerais, os lineamentos essenciais desse mundo. Isso é ainda 

muito importante porque é muito fácil, hoje, confundir a ideia 

concreta de emancipação humana com o ‗ideal‘, um simples horizonte 

indefinido. [...] é imperativo que nesses lineamentos se façam 

presentes a extinção da propriedade privada, do capital e de todas as 
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categorias (trabalho assalariado, mais-valia, valor de troca, 

mercadoria, etc) que o integram e a instauração do trabalho associado 

como fundamento de uma nova forma de sociabilidade [...] (2007, 

p.87) 

  

 Ao trabalhar diretamente com aprendizagens no contato com os 

indivíduos, o sujeito torna-se responsável por escolhas, que, segundo nos aponta Tonet 

(2007), sejam essas escolhas conscientes ou não, são escolhas que direta ou 

indiretamente estão sendo disseminadas nos espaços de aprendizagens, nas mais 

diversas formas. Em seus planejamentos, nos seus planos de aula, está contido um 

conhecimento sobre o real, imbuído de valores — e decerto há de se perguntar: que 

valores norteiam essas escolhas? Elas denotam determinadas concepções, que terão de 

atender a uma nova forma de sociabilidade, na qual teremos sujeitos efetivamente livres.

 O segundo elemento indispensável é a História. Entender o processo histórico no 

qual o homem construiu (e se autoconstrói) é tão importante quanto o elemento 

anteriormente apresentado; é a compreensão de todo um processo histórico do real, que 

apresente o que há de mais universal, até as possibilidades de entendimento da síntese 

das particularidades no cotidiano dos homens. Entendendo assim, nesse percurso 

histórico, que é social, o mundo do qual fazemos parte, o mundo da produção 

capitalista. Se a realidade, como diz Lessa (1996), é um complexo de complexos, a 

educação estará presente nesse processo de conhecimento do real. 

 Como terceiro elemento a considerar, temos a necessária e instigante 

reflexão e conhecimento da especificidade da educação. De forma magistral, Tonet 

(2007, p. 120) diz: 

  

[...] Este conhecimento é necessário para evitar que se atribuam à 

educação responsabilidades que não lhe são próprias, como, por 

exemplo, promover a transformação do mundo, ou então, diminuir 

demais as suas possibilidades, concebendo-a como um simples 

instrumento de reprodução da ordem social atual. Não é qualquer 

conceito de educação que é consistente com o objetivo da 

emancipação humana. Pelo contrário, a nosso ver, apenas um conceito 

ontologicamente fundado pode ser coerentemente articulado com este 

objetivo maior. E é ainda necessário para que se possa tomar posição 

diante de questões que são constantemente respostas, tais como: a 

educação deve ser neutra ou engajada, deve ser diretiva ou não 

diretiva, deve privilegiar o conteúdo ou o método, deve colocar no 

centro a figura do professor ou do aluno?  
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É bastante comum, e no espaço da educação formal mais ferrenhamente, 

delegar à educação das pessoas o grande mote de resolução de todas as causas, de todos 

os problemas, sejam eles internos ou externos ao espaço da escola. Mais ainda, chega-se 

à máxima de difundir que, sem a escola, o sujeito não é ninguém. Faz parte das 

entranhas de uma sociedade que mistifica a escola, uma escola que resolverá tudo. E é 

importante que se repita, nas palavras de Tonet, que a escola não pode assumir 

responsabilidades que não lhe são próprias. Mas faz parte da lógica do capital 

transformar tudo em mercadoria e com a escola não seria diferente.  

O quarto elemento trata da formação específica por área do conhecimento. É 

importante ressaltar o grau de importância da formação do professor, saber quem é o 

trabalhador que assume um espaço de discussão e não apenas de reprodução do 

conhecimento elaborado ao longo da história. Aqui está em pauta a necessária 

fundamentação teórica que as classes populares precisam: são as ciências da natureza 

em conjunto com as ciências humanas e a filosofia que trarão o conhecimento mais 

plenamente organizado para que a emancipação humana se concretize. 

Por fim, o quinto elemento trata da prática educativa emancipadora. Uma 

sociedade emancipada nos remete a uma reflexão, urgente e necessária, à passagem de 

um tipo de sociedade a outro: do capital para o comunista. A sociedade capitalista, que 

há mais de um século não condiz com as reais necessidades humanas, na qual se 

convive com a exploração do homem pelo próprio homem, é uma sociedade em que 

poucos têm acesso aos bens materiais e espirituais construídos por essa mesma 

humanidade; já sociedade comunista, que, por não existir na sua concretude, não é mera 

ideação, visto que sua possibilidade de vir a ser é histórica, traduz-se como a forma 

societária em que o homem seria livre. Se existiu o modo de trabalho escravo, feudal e 

assalariado, convêm compreender a partir do sujeito histórico uma nova forma de 

trabalho. Uma forma societária na qual o homem seja potencialmente livre, capaz de 

produzir pelo trabalho associado ―... riqueza, arte e beleza (que nada mais são do que a 

manifestação da potência humana)...‖ (TONET, 2007, p.209). 

Considerando o exposto pelo autor nos pontos anteriormente anunciados, é 

possível constatar que a formação não apenas do professor, mas também do gestor 

educacional e demais profissionais da educação, deve ter o mesmo propósito.  

Segundo Paro (1996), ao fazer a crítica ao modo de gestão escolar vigente, 

alerta para os limites embutidos na mesma ao concluir que, apesar dos avanços geridos 
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formalmente, os mesmo não possuem força suficiente de reverter o quadro caótico que 

encontram-se as escolas. E continua, existe uma cultural tradicional, que marca a escola 

por posturas corporativistas, identificadas como força de manutenção do status quo 

apresentado nessa forma de reprodução social.  

A compreensão maior dessa manifestação da potência humana é negada ao 

longo da história da humanidade; o que temos é a mais degradante e perversa lógica de 

um sistema econômico que coisifica o ser humano — um sistema que, ao tornar o 

homem objeto de consumo, torna-o também paulatinamente desumanizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As elites dominadoras não apenas mantém o poder material dominante, mas 

também, exerce sobre a subjetividade humana as aspirações necessárias para manter a 

ordem vigente. Paulo Freire, fundamentalmente, na Pedagogia do Oprimido, procura 

denunciar o controle exercido pela classe dominante através de uma educação 

constituída para ratificar suas ideias, comportamentos e visão de mundo como 

necessidades universais numa sociedade constituída por classes antagônicas e 

conflitantes.  

Desse modo, a educação formal, como posição teleológica que visa influenciar a 

consciência, encontra-se as mesmas relações de poder que brotam fora dos muros da 

escola, uma vez que a cultura dominante não se faz apenas como modo de falsear a 

realidade, mas, principalmente, localiza-se substancializada no próprio modo de 

produção e reprodução da sociabilidade cindida em interesses contrários. Assim, para a 

teoria freiriana, a pedagogia deve assumir a responsabilidade de despertar nos 

educandos o ser para si, distanciando-se dos limites impostos pelos opressores na busca 

da liberdade, na qual os dominados libertam-se do trabalho alienado que o traz angústia 

e degradação. Portanto, a classe oprimida deve se reconhecer historicamente através de 

uma educação que não se reduza, simplesmente, a aspectos teóricos, mas, sobretudo, 

tenha na realidade seu momento fundante e a ação transformadora. 

Enfim, é imprescindível demonstrar que a educação encontrada sob os enlaces 

de uma sociedade de classes dividida entre oprimidos e opressores é institucionalmente 

montada para servir os interesses das classes dominantes, cabendo, desse modo, aos 

educadores conscientes a tarefa de se oporem radicalmente ao que está sendo 
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determinado pelos organismos econômicos internacionais, condenando a maior parte da 

população a viver à margem de conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo da 

história humana. Entre novas propostas curriculares, planos educacionais, 

reformulações em lei, modismos pedagógicos e modalidades de ensino preenchidas de 

tecnologia e pouca humanidade, a educação brasileira vai se distanciando ainda mais de 

fins que privilegiem as condições materiais e espirituais que podem elevar a 

intelectualidade dos educandos, sobretudo, dos filhos das classes trabalhadoras. 
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