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RESUMO: A pesquisa apresentada é parte da construção em desenvolvimento no doutorado do PPGE/UFAL. A 
esperança é apresenta como verbo, baseado em Paulo Freire, contendo construção solidária e mística para o povo, 
logo, de classe popular. O esperançar simboliza unidade na diversidade popular, carregado de responsabilidade social. 
Como metodologia faremos reflexões entre: Educação Popular e Filosofia da Práxis, resultando em uma conexão com a 
esperança enquanto categoria de transformação. Buscamos superar alguns efeitos de uma epistemologia da 
negação e de um sistema opressor, com o intuito de promover processos de libertação popular e desse jeito 
caminhamos a desconstrução da opressão. 
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ABSTRACT: La investigación presentada forma parte de la construcción que se está desarrollando en el programa de 
doctorado del PPGE/UFAL. La esperanza se presenta como un verbo, basado en Paulo Freire, que contiene una 
construcción solidaria y mística para el pueblo, por lo tanto, de la clase popular. Esperar simboliza la unidad en la 
diversidad popular, cargada de responsabilidad social. Como metodología, reflexionaremos entre: Educación Popular y 
Filosofía de la Praxis, resultando en una conexión con la esperanza como categoría de transformación. Buscamos 
superar algunos efectos de una epistemología de la negación y de un sistema opresor, para promover procesos de 
liberación popular y de esta forma avanzar hacia la deconstrucción de la opresión. 
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