
EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS EM PAULO FREIRE E JÜRGEN 
HABERMAS 

 
JOSÉ RENATO POLLI 

Faculdade de Educação da Universidade de Campinas 
Doutor em Educação (FEUSP). Pesquisador Colaborador e Professor 

Participante na FE/UNICAMP 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo promover uma defesa dos conceitos 
de educação e de direitos humanos em Jürgen Habermas, associando sua base 
teórica, a teoria do agir comunicativo e a ética do discurso, sua ideia de 
emancipação, a aprimoramentos que o pensamento paulofreireano pode 
proporcionar a estes conceitos, com a defesa de uma educação para o diálogo 
e para a humanização. Habermas é um dos principais filósofos da atualidade e 
vem estudando o conceito de direitos humanos desde o início de seus trabalhos. 
Críticas a ele dirigidas, pelo seu suposto eurocentrismo, são infundadas e 
desconsideram suas importantes contribuições para uma doutrina da 
comunicação e para o diálogo. Trata-se de uma necessidade colocar em 
destaque seu pensamento e o de Paulo Freire, em função de críticas que 
recebem de setores do pensamento conservador, tanto quanto do pensamento 
progressista. Freire é alvo de críticas de setores reacionários da sociedade 
brasileira, que sequer conseguem compreender o que realmente defendia. Seus 
conceitos são distorcidos e suas ideias associadas a um esquerdismo 
doutrinador. Em função dos ataques aos direitos humanos, em curso na 
sociedade brasileira, esse estudo torna-se relevante para reforçar a posição dos 
dois autores e fortalecer a luta pela consolidação dos direitos humanos e o 
combate às suas violações. Consideramos que a aproximação do pensamento 
de Freire e Habermas é estratégica para a defesa dos direitos humanos com a 
ajuda do trabalho educativo em bases argumentativas e humanizadoras. O 
estudo é de cunho bibliográfico e indicou que a educação como direito social e 
subjetivo, numa ampla perspectiva humanizadora, necessita do aporte teórico 
dos dois pensadores, que vem sendo estudados de forma aproximativa por 
educadores brasileiros e do exterior, especialmente no que se refere aos 
conceitos de democracia, esfera pública, participação e emancipação. As fontes 
primárias e secundárias utilizadas neste estudo confirmam a relevância de seus 
pressupostos teóricos para as intenções de democratização da sociedade por 
meio da educação. 
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