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O objeto maior de nossa inquietação são os conceitos de liberdade subjacentes aos discursos pedagógicos no Brasil, em especial os autores da “Geração de Oitenta”. Subscrevemos a intenção de Gadotti quando também nos engajamos na tarefa de “encontrar os melhores meios de tornar a educação um instrumento de libertação humana e não de domesticação” GADOTTI, 1999, 19. Neste trabalho, destacaremos três exemplos dos possíveis caminhos do conceito de liberdade na pedagogia da geração de oitenta. O primeiro caminho será o conceito de liberdade na perspectiva gramsciniana, representado por Cury; no segundo, o conceito de liberdade na perspectiva fenomenológica, representado por Rezende; o terceiro, o conceito de liberdade na perspectiva freireana, representado por Gadotti.

Cury representa um momento em que se pretendia superar criticamente as teorias da reprodução. O grupo de estudo ao qual se juntava, influenciado pela orientação de Saviani, comungavam da idéia de que as teorias da reprodução Teoria da violência simbólica de Bourdieu e Passeron, 1975, e a Teoria marxista dos aparelhos ideológicos de Estado, 1974. Ver CURY, 2000, 13 não apresentavam uma solução que apontasse para a superação dos mecanismos de manutenção da ordem estabelecida, apesar de contribuírem para a compreensão crítica desses mecanismos. As críticas que se faziam a essas teorias, notadamente a teoria da violência simbólica de Bourdieu e Passeron, centravam-se no argumento de que elas focavam apenas a dimensão da reprodução das relações sociais de dominação e no papel da educação somente como reforço dessas relações. Segundo Cury C/f CURY, 2000, 13, por enfatizarem demasiadamente o caráter reprodutor da educação, as teorias da reprodução negligenciaram a dimensão contraditória do movimento do real, que faz com que a natureza dos aparelhos de Estado não seja uma essência uniforme, pois ela também expressa em si as contradições da realidade histórica da qual é contemporânea.  
A noção de contradição é a pedra angular das reflexões de Jamil Cury. O autor parte do princípio de que a contradição é uma categoria chave do real C/f CURY, 2000, 19 e que, portanto, o papel social da educação não pode ser pensado sem levar em conta que sua efetivação expressa a tensão da contradição própria da realidade C/f CURY, 2000, 30. O autor usa o termo contradição no sentido da tensa unidade dialética dos opostos. A realidade histórica não é pensada como uma substância uniforme, mas como um complexo de forças e atores que se confrontam entre si. Essa concepção é inspirada no ideário de Gramsci. A novidade do enfoque gramsciano é que a dominação ideológica não é tida como um reflexo mecânico e direto da dominação econômica. A classe dominante, para tornar-se ideologicamente dominante, ou seja, para tornar-se legitimamente a classe condutora da sociedade, necessita da aquiescência de todas as demais classes aos seus projetos, constituindo seus interesses específicos como sendo interesses gerais. Essa aquiescência não se instala mecanicamente quando se atinge a supremacia econômica, ela necessita ser construída, o consenso necessita ser conseguido em torno dos projetos apresentados pela classe economicamente dominante, para que assim ela se torne também a classe politicamente dirigente. A escola é um dos elementos chave para a construção desse consenso, pois, nela, o ideário que serve aos interesses dominantes pode ser difundido como pensamento racional e legítimo.
O sutil trabalho de construção do consenso abre a possibilidade para que algumas reivindicações da classe subalterna sejam aceitas, a título de tê-las inseridas no processo maior de legitimação dos interesses cruciais dos dominantes. Abre-se então uma brecha na dominação, estabelecendo uma relação tensa entre as propostas apresentadas pela classe dominante e as reivindicações dos subalternos. Nesse sentido, Cury atesta que:
 “Essa infiltração por baixo permite superar, de um lado, o economicismo, já que se pode pensar no contexto do domínio burguês a direção dos subalternos; e, de outro lado, permite superar a visão redutiva do Estado a um exclusivo aparelho de coerção, uma vez que o Estado de classe nem sempre é hegemônico” CURY, 2000, 48.

A escola e a educação, portanto, não estão condenadas à reprodução das relações de dominação, podem ser pensadas como meios de construção da emancipação das classes subalternas. Pois, também se fazem presentes na escola e na educação as tensões geradas pelas relações de classe, pelos conflitos entre cultura erudita e popular e pelos conflitos gerados pela busca do consenso em torno das idéias dominantes.
O autor apresenta a articulação da noção de contradição com quatro outros conceitos, esse conjunto, constitui as cinco categorias pelas quais a educação deve ser pensada: as categorias da contradição, totalidade, mediação, reprodução e hegemonia C/f CURY, 2000, 15. A categoria da contradição é tida como que uma “lei”, “dado seu alcance globalizante” CURY, 2000, 27. A categoria da totalidade propõe a conexão dialética do particular com o todo, salienta a interação entre os processos em movimento no real C/f CURY, 2000, 27. A categoria da mediação expressa os meios e agentes de inter-ligação entre as diversas dimensões da realidade. A da reprodução expressa a tendência à autoconservação própria de qualquer sociedade. Por fim, a da hegemonia é exigida quando da reprodução não coercitiva das relações sociais. Diante dessas categorias, o autor defende a possibilidade de uma ação contra-hegemônica, sendo a escola e o processo educativos espaços privilegiados para os atos que visem por em cheque o discurso da classe dominante e o consenso que o Estado pretende criar em torno dele.
A questão que agora queremos levantar é que o autor não salienta que fundando a possibilidade de uma ação contra-hegemônica, melhor dizendo, fundando a própria oposição ao determinismo das teorias da reprodução, está a noção de liberdade. Resgatando o conceito kantiano de “condição de possibilidade”, temos que a noção de liberdade é a condição para que se torne possível uma alternativa às necessárias determinações das relações de produção sobre o conjunto das relações e processos sociais que compõe a realidade em sua totalidade. A noção de liberdade que aqui resgatamos é a própria noção metafísica: o oposto lógico às noções de necessidade e determinação. Antes de se opor ao determinismo das teorias da reprodução, o autor já tem implícita a idéia de que, além das determinações necessárias, o pensamento teórico ocidental trabalha com a noção de liberdade. Sem a noção de liberdade enquanto fundamento não seria possível pensar uma alternativa ao determinismo. A própria noção de contradição pressupõe a noção de liberdade: o oposto conceitual da noção de necessidade. Haja vista que, entendo contradição como a tensão dialética instaurada pela unidade de opostos, essa tensão será tanto mais dialética, ou seja, tanto mais contraditória, quanto mais autônoma for a identidade dos elementos em oposição, pois se o movimento tenso dessa unidade apontasse para a suprema determinação de um sobre o outro, teríamos, no limite, a supressão da contradição não pela síntese elaborada da tensão dialética, mas pela supremacia e incorporação de um dos elementos pelo outro, negando qualquer possibilidade de superação sintético-dialética. 
Todavia, a noção de liberdade não é trabalhada (usando uma expressão de Jamil) “ao nível das” categorias que, articuladas, são, segundo o autor, os elementos conceituais que nos ajudem a pensar o processo educativo para além de uma mera reprodução das relações de dominação. 
Na obra “Educação e Contradição”, Comparando a classe proletária, nos dias de hoje, com a burguesia no fim da idade média, o autor comenta que, assim como a burguesia um dia reverteu a dominação do poder feudal, a classe proletária pode também reverter a dominação burguesa C/f CURY, 2000, 19. Todavia, isso só é possível se pensarmos que o poder de uma classe dominante sobre a subalterna, apesar de se escorar em estruturas e mecanismos de dominação os mais sólidos possíveis, não é absolutamente determinante, tais estruturas e mecanismos, apesar de se constituírem como que uma realidade necessária, trazem em si brechas, que vão se alargando com o acirramento das contradições. Pressupor essas brechas, só é possível se também incorporamos a noção de liberdade em nosso ideário, fazendo o contraponto às determinações necessárias. A noção de liberdade é então condição de possibilidade para que pensemos na existência de brechas nas estruturas de dominação. 
Para que a relação entre a ideologia e a base estrutural seja pensada não como uma determinação necessária, a condição é que a liberdade e autonomia da esfera supra-estrutural sejam possíveis. A totalidade dos processos e relações sociais que constituem a realidade manifesta-se enquanto uma tensa relação dialética. Se o único sentido dessa relação fosse a mera reprodução das relações dominantes, a história humana jamais teria avançado. Por exemplo, a burguesia jamais teria triunfado em substituir o modelo de sociedade feudal pelo seu projeto. Para que tivesse alcançado esse triunfo, a burguesia teve que conduzir uma série de processos, cada qual imerso em sua própria tensão dialética, dentre eles o processo educacional e de produção do saber. Cada processo tem sua dinâmica específica, ou seja, tem os elementos que lhes são necessários. O conjunto das sínteses superadoras constitui uma nova totalidade, constitui uma nova ordem de relações de poder, o pedagogo mineiro reconhece a educação “como um elo dessa cadeia de sínteses que possibilita caminhar para a liberdade a partir da consciência da própria necessidade” CURY, 2000, 52. Todavia, não dá à noção de liberdade o status dado às outras categorias. A liberdade fica então como uma categoria implícita, omitida.

Dando enfoque à perspectiva fenomenológica no Brasil, temos Rezende e a primeira fase dos escritos de Gadotti. A perseguição aos textos de Marx durante a ditadura militar fez com que vários cursos de pós-graduação em educação e filosofia desenvolvessem pesquisas a partir do ideário fenomenológico e do discurso católico de esquerda, de inspiração personalista Moacir Gadotti aponta a orientação fenomenológica e personalista na PUC-SP nos idos de 1970. C/f GADOTTI, 1988[A], 110- 112.. Pois, também poderiam encontrar neles elementos críticos contra a ditadura e o sistema capitalista, sem que tivessem de recorrer diretamente às obras marxistas, driblando assim o olhar dos censores. Nomes como Antônio Rezende, Newton Von Zuben (que faz as primeiras traduções para o português da obra de Martin Buber), Antônio Severino (que escreve “Pessoa e existência”) e outros, influenciaram vários pesquisadores e pedagogos.
Desenvolvendo suas idéias, Rezende se aproxima mais da noção de intersubjetividade de Merlaeau-Ponty do que do individualismo sartreano. Os textos de Resende sugerem que a ação cujo sentido seja o de transformar as estruturas vigentes é uma ação que deve se dar no campo político. Diferenciando-se desta linha de raciocínio, Sartre aponta que o homem, quer queira ou não, é a realização de suas opções e esta liberdade pesa sobre ele como que uma condenação, de tal forma que o projeto que dá significado à ação que possa transformar as estruturas vigentes é inquestionavelmente um projeto singular, já que a verdade do outro, a real intenção do seu projeto, é para mim uma incógnita. Por sua vez, Merleau-Ponty critica o solipsismo da perspectiva sartreana apontando que “há, em Sartre, uma pluralidade de sujeitos, não há intersubjetividade” MERLEAU-PONTY, 1972, 238. Mesmo reconhecendo o sujeito singular como o agente necessário, esta crítica indica que qualquer resignificação do mundo que aponte para uma reorganização das estruturas vigentes (e que assim efetive a liberdade, ou seja, que exerça a capacidade de reordenar as estruturas factuais) deve partir de uma construção intersubjetiva, que se dá no campo da ação política coletiva. 
Rezende, filiando-se à corrente fenomenológica, incorpora o conceito de intencionalidade e indica a unidade interativa entre homem e mundo via o conceito de fenômeno, que ele define como sendo “uma estrutura reunindo dialeticamente na intencionalidade o homem e o mundo, o sujeito e o objeto, a existência e a significação”. REZENDE, 1990. 34-35 Assim sendo, a ação cujo sentido seja o de transformar as estruturas vigentes é essencialmente uma ação cultural-pedagógica, pois a resignificação dos elementos do mundo e sua utilização na transformação das estruturas, não pode se dar sem atuar na unidade dialética homem-mundo. Sendo o mundo não as meras coisas, mas, fundamentalmente, o homem; temos então que o exercício da liberdade, ou seja, a ação que transforme o mundo, não pode se dar fora do âmbito de uma relação intersubjetiva. Segundo Rezende, a condição que nos permite projetar teleologicamente a ação transformadora é a própria liberdade:
“A liberdade introduz a teleologia no seio mesmo da dialética: é ela que nega a realidade de um mundo, não apenas de forma antitética, mas como encaminhamento para diversas sínteses possíveis”. REZENDE, 1990. 41

Assim sendo, a liberdade é pensada enquanto transcendência: é a capacidade de projetarmos nosso fim (telos), alternativo aos fins determinados pela facticidade, pelas estruturas vigentes. Neste sentido, autor afirma que:
“A teleologia é a característica da dialética quando esta se estabelece entre a facticidade e a transcendência: assim como a facticidade é a negação dialética da transcendência, esta é a negação dialética daquela”. REZENDE, 1990. 41

A cultura é então a estrutura dialética que engloba o homem e o mundo, o sujeito e o objeto, a existência e a significação, onde a educação é “o fenômeno da aprendizagem da cultura.” REZENDE, 1990. 46 Segundo esta perspectiva a ação pedagógica é antes de tudo uma ação de “revolução cultural” C/f REZENDE, 1990. 78, pois educar não poderia ter outro sentido senão o de construir os sentidos do processo de humanização, e para tanto é preciso resignificar os existentes e re-estruturar o mundo vigente, segundo um projeto inter-subjetivo. Essa ação não poderia ser outra senão a ação de revolucionar a cultura, ou seja, reorientar a evolução da estrutura dialética vigente que engloba homem e mundo. Neste sentido Rezende indica que:
“... a educação aparece como processo-projeto de humanização do sujeito, que não seria simplesmente objeto-passivo, mas sujeito-ativo da história e da cultura. Neste sentido, mas do que um mero processo, a educação pretende ser um projeto de personalização dos sujeitos, de desalienação tanto individual quanto coletiva. Assim como há uma alienação dos indivíduos, há também uma alienação cultural dos grupos e classes sociais”. REZENDE, 1990. 69

Moacir Gadotti tem seus primeiros trabalhos inspirados claramente na fenomenologia de Gusdorf, de influência personalista GADOTTI, 1988[A],111. Sua dissertação de mestrado (“Caracterização da relação mestre-discípulo em Georges Gusdorf”), que dá origem ao livro “Comunicação docente”, defende “uma pedagogia dialógica – uma pedagogia da comunicação – fundada numa concepção de homem em que tanto o aluno quanto o professor são entes inacabados” GADOTTI, 1988[A],111. Nessa fase, o autor lança na Europa junto com Claude Pantillon o “Manifeste Philosophique, vers une Philosophie de l’Éducation”, em 1976, e “LÉducation contre léducation” GADOTTI,Moacir – “L’education contre l’education”, Lausanne, Editions L’Age d’Homme, 1979., em 1979, publicado no Brasil sob o título “A educação contra a educação” GADOTTI, 1992.. Nesse texto, desenvolve sua análise sobre a educação permanente utilizando-se do método fenomenológico-hermenêutico C/f GADOTTI, 1992, 33 - 46. De volta ao Brasil, publica em 1980 o texto “Educação e Poder: introdução à pedagogia do conflito”, onde apresenta alguns trechos do “Manifesto Filosófico”. Nele, o autor reflete sobre o significado pedagógico da dúvida. A Primeira formulação do conceito de liberdade em Gadotti tem esse tom ainda fenomenológico: a Liberdade é definida enquanto dúvida crítica e desobediência.
Ao modo fenomenológico-hermenêutico, ele aponta que a atitude crítica está centrada na ação do indivíduo significante, ainda não fazendo referência às relações de classe na qual o indivíduo se insere. Neste sentido, definindo “dúvida”, o autor afirma que: “ela consiste numa atitude existencial, uma maneira de ser: cabe a cada um configurá-la em função de suas particularidades próprias, de sua história e dos aspectos da situação, com a qual se encontra defrontado aqui e agora” GADOTTI, 1987, 18.
A dúvida efetiva a liberdade, operada em diferentes níveis. Num primeiro nível, a dúvida nos remete “imediatamente à nossa existência própria” GADOTTI, 1987,19, este nível reelabora a perspectiva do sujeito cartesiano, para o qual o “cogito” era a referência de sua subjetividade; por intermédio desse nível da dúvida, o educador resignifica o olhar sobre si mesmo, por vezes reconhecendo a fragilidade e finitude de sua condição, conquista a trágica liberdade da autêntica consciência de si. Num segundo nível, a dimensão libertadora da dúvida se dá quando permite um distanciar-se das idéias correntes, que remete à suspensão sugerida tanto pela dúvida metódica cartesiana quanto pela redução fenomenológica; ela nos permite um olhar crítico e livre sobre as teorias, as literaturas pedagógicas e até sobre as “palavras de ordem” GADOTTI, 1987, 19. Num terceiro nível, a dúvida incita a uma “volta à coisa mesma” que nos remete claramente ao “Zun Sachen selbst!” de Hurssel; a dúvida crítica nos liberta da alienada submissão ao factível e nos engaja num projeto autêntico; neste sentido Gadotti escreve que a dúvida “convida-nos, efetivamente, a perseguir primeiramente o essencial, a nos pronunciar, a nos tornar disponíveis, a nos decidir por ele, e, em seguida, a agir resolutamente em função dele” GADOTTI, 1987, 19.
A dúvida crítica abre nosso olhar para as brechas existentes nas estruturas do real, apresentando uma visão alternativa ao niilismo, “aos olhos do qual o homem não é ‘nada mais do que’ o resultado ou o produto de um jogo de forças” GADOTTI, 1987, 21. A dúvida é a ação da liberdade: por que, diante das determinações necessárias e factíveis da realidade concreta, ele permite a tomada de consciência autêntica sobre nós mesmos, percebendo-nos na nossa própria singularidade e finitude, ou seja, nos faz pastores do nosso ser; por que nos liberta da aceitação passiva de qualquer ideologia que esteja legitimando estruturas vigentes; e, por que nos engaja a um projeto cujo significado está fundado na intencionalidade de nossa própria consciência. Nessa perspectiva, uma brecha se abre para que o homem não se ponha apenas como um mero produto do jogo das forças econômicas, sociais e históricas. A dúvida é a ação da liberdade e a educação o seu espaço. Pelo duvidar crítico, o educador pode agir no sentido de construir uma ação pedagógica que, por entre as fissuras das estruturas do real, possa conduzir o processo pedagógico a ser um poderoso instrumento na construção de um existir que autodeterminou o significado e o sentido de seu projeto existencial: um existir autêntico, que também inclui no seu projeto a construção de uma sociedade livre. Assim sendo, a luta do educador pela conquista e ampliação do espaço de liberdade deve prosseguir para além da sala de aula, para fora da escola Cf/ GADOTTI, 1987, 35. 
Todavia, não é a filiação fenomenológica e personalista que marca o amadurecimento do pensamento de Gadotti. A filiação ao pensamento marxista de tom gramsciniano e a influência de Paulo Freire é que marcará mais significativamente a sua produção intelectual. O pedagogo salienta que fora em Genebra (1973 – 77) onde “pude tomar contato com o marxismo” GADOTTI, 1988[A], 111-112, tendo sido esse contato o marco diferenciador de sua produção intelectual. Ele afirma que “Está aqui, talvez, a diferença da primeira obra, Comunicação docente, com as obras posteriores: a linguagem. Mudei a fala, o discurso, embora permanecendo na direção do mesmo horizonte.” GADOTTI, 1988[A], 112 Além da leitura de Marx e dos marxistas, a convivência com Paulo Freire em Genebra Freire, no exílio, fora consultor do World Council of Churches, em Genebra, na época e que Gadotti fazia o doutorado. C/f GADOTTI, 2001, 11 aos poucos colocará outros instrumentais conceituais no universo teórico de Gadotti, minimizando a influência fenomenológica-hermenêutica no seu pensamento. Na próxima fase, que veremos a seguir, terá peso conceitos como luta de classe, trabalho e revolução, e o conceito de dialética será resignificado. 
O percurso do pensamento de Gadotti tem na noção de dialética um de seus principais fios-condutores. A noção de dialética está presente desde a relação dialogal de influência personalista, trabalhada em sua dissertação de mestrado; e amadurece com seu contato mais efetivo com o marxismo europeu no período de Genebra. A consolidação de uma noção de dialética agora influenciada pelo marxismo será fundamental para que o pedagogo possa elaborar um de seus conceitos mais característico: a pedagogia do conflito. A postulação dessa perspectiva pedagógica marca seu afastamento da concepção dialogal do personalismo de Bubber e da fenomenologia de Gusdorf. A dialética proposta pelos referidos autores pressupõe uma síntese pacífica, um diálogo entre dois sujeitos que comungam de um projeto comum, sem a percepção do outro como sendo um igual, não se pode estabelecer a relação dialogal Eu-Tu, se estabeleceria uma relação de dominação-subserviência Eu-Isso. Todavia, o processo pedagógico extrapola o universo da sala de aula, no qual poderia se dar a dialogal comunicação docente-discente. No seio da realidade sócio-histórica, a dialética do diálogo dificilmente poderia sintetizar-se enquanto uma relação Eu-Tu, quando os sujeitos em diálogo forem classes ou segmentos sociais opostos e as vezes radicalmente antagônicos. Neste sentido, já em 1978, no artigo “Revisão crítica do papel do pedagogo na atual sociedade brasileira” Texto publicado pela Revista ”Educação e Sociedade”, no. 1, setembro de 1978. Também encontrado in GADOTTI, 1987, 53 - 82, o autor afirma que:
“Considerando a realidade brasileira penso que, hoje, precisamos mais de uma pedagogia do conflito do que de uma pedagogia do diálogo. (...), quero assinalar que, hoje, no otimismo dialógico eu introduziria a dúvida, a suspeita dialética, partindo não mais de uma antropologia, mas do homem concreto, real, das relações deste homem numa sociedade real, (...), chegando, portanto, a uma pedagogia válida para um homem concreto, para uma sociedade historicamente situada e não a uma pedagogia válida em todos os contextos, para todos os homens” GADOTTI, 1987, 53..

Posteriormente (dezesseis anos depois da publicação do artigo acima citado), fazendo um primeiro balanço de sua obra, no livro “Pedagogia da Práxis” (1994), o autor indica a influência de Freire na resignificação da sua noção de diálogo, comenta que a visão dialógica buberiana se centra na perspectiva individual, já a de Gusdorf, é fundamentalmente um privilégio da relação educador-educando. Sendo ambas distintas da concepção de diálogo em Paulo Freire, para quem “o diálogo tem clara conotação política” e enfoque “predominantemente social” GADOTTI, 2001, 15.
É a incorporação dessa noção freireana de diálogo, acompanhada pela resiginificação do conceito de dialética, que caracterizará Gadotti não mais como um representante do pensamento fenomenológico-personalista, mas como um representante da corrente freireana de pensamento pedagógico. Contudo, antes de apresentarmos a noção de liberdade em Gadotti nesta segunda fase, devemos antes precisar por que não estamos considerando Freire na categoria fenomenológico-personalista de pensamento.
A princípio temos vários argumentos para inseri-lo junto aos defensores da fenomenologia. O principal seria a influência personalista em Freire, a presença do conceitual desenvolvido por Mournier e a corrente dos fenomenólogos católicos. A utilização do conceito de comunhão, já na “Pedagogia do Oprimido”, atesta essa influência. Outro elemento presente em seu discurso, que o filiaria a corrente fenomenológica, é a utilização da noção de dialética entre homem-mundo, indivíduo-história, na qual não existe um sentido teleológico imanente ao processo histórico e na qual o projeto individual é aberto.
Que o pensamento de Freire tem influência da fenomenologia e do personalismo, isso é incontestável. Todavia, Freire não se vale exclusivamente do método fenomenológico de investigação na construção de suas idéias. Por sinal, ao se valer de instrumentais teóricos de origens diversas, é muitas vezes tido como excessivamente eclético; Também difere dos personalistas por não recorrer ao absoluto (expresso pela divindade cristã) como a síntese suprema para a qual converge todo o movimento do real, que grosso modo é a posição defendida pelo personalismo de Mournier. Mesmo se professando católico, enquanto opção religiosa pessoal, Freire não se vale do absoluto transcendental como justificativa última da ação: não se enquadrando na tipificação de um pensador personalista. Então, em que corrente poderíamos filiar Freire? A resposta é simples: Freire é freireano. A elaboração realizada a partir das diversas influências e diálogos teóricos confere ao pensamento de Freire uma identidade própria que merece ser investigada em sua contribuição especificamente filosófica. Investigação essa que foge dos objetivos deste trabalho, por hora, nos interessa apenas registrar o lugar próprio de Freire e, principalmente a incorporação de Gadotti neste espaço teórico.
A segunda formulação do conceito de liberdade em Gadotti e sua relação com a educação seguem o modo freireano: a liberdade tem que ser pensada na dimensão concreta. A tarefa de construir historicamente a liberdade do homem é posta pelo pedagogo como uma missão fundamental de sua concepção dialética de educação GADOTTI, 1997, 149.
Cercando mais de perto o problema de como construir a concepção dialética de educação, Gadotti aponta a questão da noção de homem e sociedade que devam dimensionar o projeto de sua pedagogia. Seguindo o ideário marxista, ele toma o conceito “trabalho” C/f GADOTTI, 1997, 42-45 como o elemento fundante de sua antropologia, pois, a relação dialética homem-mundo passa necessariamente, segundo esse ideário, pela mediação do trabalho. O primeiro momento dessa relação é marcado pela oposição homem-natureza. É da reelaboração da natureza pela mediação do trabalho, que o homem transforma-a em mundo humano, em sociedade.  Essa dialética humaniza a natureza e naturaliza o mundo humano, ou seja, torna a rede de relações sociais historicamente constituídas uma realidade cadenciada por relações necessárias, assim como a natureza o é.
Todavia, mesmo sendo o trabalho o meio de superação da natureza, ele é também o meio pelo qual o homem na sociedade capitalista perde o domínio sobre sua própria vida, pois tem perdido o domínio sobre o próprio processo de trabalho; Haja vista que este está a serviço da geração de mais-valia e não da humanização do trabalhador. Por sua vez, a noção de mais-valia remete à noção de trabalho produtivo e Gadotti atesta que “para Marx, só é trabalho produtivo aquele que gera mais-valia para o capital” GADOTTI, 1997, 47. Assim sendo, por não realizam a fabricação de nenhum bem material, o trabalho de cientistas, médicos, professores, funcionários públicos e outros, que não são nem proprietários nem operários, não são produtivos. São identificados pela definição marxista como trabalho improdutivo, não se negando, no entanto, sua fundamental importância para a reprodução e expansão do capital. As necessidades satisfeitas pelo trabalho produtivo, aquele que fabrica bens, são impostas pela dinâmica do capital, já as necessidades satisfeitas pelo trabalho improdutivo, por não estarem diretamente ligadas à produção de bens, podem se abrir às satisfações das necessidades humanas, não estando exclusivamente ligadas às necessidades de reprodução do capitalismo. Com isso Gadotti desvencilha a determinação da reprodução sobre a educação, como sugerem Bourdier e Passeron, pois, por não estarem sujeitas diretamente ao domínio do capital, as atividades improdutivas estarão também menos sujeitas à alienação, que reproduz na dinâmica das instituições, dentre essas a escola, a dominação do capital. No âmbito do trabalho improdutivo, o trabalhador tem melhores condições de se realizar no próprio trabalho, rompendo assim com o processo de alienação.
Porém, para que isso que esta posto em tese, possa ter realidade prática, o trabalhador improdutivo, aqui no caso o educador, tem que agir no sentido da organização das classes produtivas. Mesmo oriundo da classe média, mesmo não estando diretamente ligado à produção, o educador que opte pela classe trabalhadora tem que encarar também como sua a tarefa de superação da dominação burguesa. Essa superação, na prática, seria a libertação da sociedade do domínio capitalista. Temos, que, para o nosso pedagogo, a liberdade é uma meta política lançada aos educadores. De uma forma específica, a liberdade para Gadotti não consiste em fazer com que todos deixem de trabalhar, não é decretar um “feriado” absoluto. Pois a continuidade da produção de bens é necessária para a própria perpetuação da espécie. Libertar da dominação de classe capitalista é fazer com que o trabalho da classe trabalhadora não lhe seja expropriado. Esse trabalho expropriado gera não apenas a mais-valia do capital, mas também a negação do tempo livre. A burguesia pode gozar de seu tempo livre e enriquece-se cultural e espiritual, já a classe trabalhadora tem no tempo livre apenas o momento de reposição de sua força física. Neste sentido Gadotti afirma que: “A burguesia, libertada pela alienação da força de trabalho, não acumula apenas o capital material mas igualmente o ‘capital cultural’. A educação e a ciência tornam-se propriedade exclusiva, monopólio do capital” GADOTTI, 1997, 50.
A supressão da dominação burguesa sobre a sociedade acarretaria, dentre outros ganhos para a classe trabalhadora, na apropriação efetiva do tempo livre. Assim sendo, de um lado a existência material continua sendo provida pelo trabalho e a realização da pessoa do trabalhador fica garantida não só por que o trabalho já não lhe é expropriado mas também por que o seu tempo livre já pode ser posto como o momento de sua construção de sua própria humanização.
O trabalho é meio para a humanização da natureza e para o desenvolvimento histórico da produção material da sociedade. Todavia, a complexificação histórica das relações de trabalho enseja o enredamento de cadeias produtivas cujo tecido entrelaça-se via relações necessárias. Mesmo com a ascensão da classe trabalhadora ao poder, essas cadeias não perderão a dimensão de necessidade presente no âmago de seu tecido. Diante da necessidade destas relações, o homem só é livre enquanto sujeito histórico e coletivo: apenas a humanidade enquanto sujeito histórico é que no seu conjunto reelaborara as relações de produção e as cadeias produtivas. As novas relações de necessidade que por ventura venham a surgir não são superiores ao poder de reelaboração do próprio processo histórico, posto na mão da classe trabalhadora. No entanto, o indivíduo concreto, para a manutenção de sua própria existência e para não usufruir indevidamente do trabalho alheio, tem que necessariamente estar inserido em alguma atividade produtiva. Para o indivíduo concreto a liberdade não está na necessidade dessa inserção, pelo simples fato de que se a relação é de necessidade, não é de liberdade. Põem, na sociedade que superou a dominação burguesa, o tempo livre é para o indivíduo o espaço de realização da liberdade, pois este espaço não está a mercê de uma teia complexa de relações de produção: o homem é livre no tempo livre. Temos então que para Gadotti, a liberdade, de uma forma específica, corresponde não só à eliminação da dominação burguesa mas, de igual importância, também à capacidade de construção autônoma do homem propiciada pelo tempo livre. Nesta ótica, Gadotti atesta que: “o tempo livre representa o tempo da construção do próprio homem, de sua libertação” GADOTTI, 1997, 135.
Percebemos que a dimensão de autonomia individual que marcava sua noção de  liberdade na fase fenomenológica-hermenêutica, é agora resgatada sob nova significação. Avança a questão existencial da dúvida colocando a questão da realidade material, pois o engajamento num projeto existencial para ser verdadeiramente transformador tem que ser um projeto existencial que lute pela superação da dominação de classe. Na caracterização da noção de liberdade enquanto dúvida crítica, o indivíduo concreto era posto abstraído das questões de classe e da realidade da dominação capitalista. Agora, incorporando o ideário marxista, o autor coloca essa dimensão da liberdade - a liberdade enquanto autonomia individual - como uma meta utópica, só possível como advento da revolução de classe, onde o tempo livre seja realmente o tempo-espaço de autonomia do trabalhador e não apenas um momento de reposição das forças físicas. E para que isso se torne uma realidade, temos que, segundo o autor, realizar a revolução que subverta a dominação capitalista. Neste sentido, Gadotti afirma que:
“A formação cultural do proletariado só será completa numa sociedade em que for abolida a divisão social do trabalho, que divide os que ‘fazem’ dos que ‘pensam’, porque essa divisão o embrutece espiritualmente. A educação, portanto, não precede a revolução” GADOTTI, 1997, 57.

O papel do educador na sociedade contemporânea é trabalhar para a retirada do véu da alienação que encobre a percepção do trabalhador sobre sua exploração. Nesta tarefa, um dos pontos cruciais é defender o tempo livre como e espaço de construção da humanidade do trabalhador, ação que não deixa de estar instituindo uma ação contra hegemônica à idéia de que o tempo livre deve ser de apenas lazer e descanso, pois, essa dimensão do tempo livre só interessa à burguesia. Para que o tempo livre seja pensado como espaço de construção do espírito, o papel do educador é de fundamental importância, pois isso só será possível por intermédio de uma educação permanente, da instrumentalização do tempo livre em espaço de educação permanente, não a educação que reproduz os interesses do capital, mas a permanente construção do sujeito engajado ao processo de transformação da sociedade. Aqui o pedagogo resgata a reflexão sobre educação permanente abordada inicialmente no livro “A educação contra a educação”, onde defendia que na sociedade capitalista a educação permanente será sempre um engodo “A análise histórica da Educação Permanente nos permite caracterizá-la como um projeto (projeção) da educação, visando reforçar a manutenção da divisão social do trabalho e o fortalecimento da sociedade tecnocrática” GADOTTI, 1992, 133. . Para que a educação permanente do trabalhador não se torne um “educar” que dissimuladamente substitua a educação verdadeiramente libertadora, se faz necessário que a estrutura sócio-econômica na qual está inserido o trabalho do trabalhador seja revolucionada. 
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