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פרקסיס השהשפיעו על כינונו של מונח עיקריים  על כמה מקורות תיאורטיים להצביעניתן 

  :גישתו של פריירהב

ת קיום כשהיא מנתחת א, דיאלקטיקה שלו חשובה במיוחד עבור פריירה. הגל -

התהליך . 1.המדוכא כקיום עבור אחר והצורך להפוך אותו לקיום עבור עצמו

 . למדוכא את הכלים לצורך הטרנספורמציה הזאתקהחינוכי אמור לספ

לתהליך ההכרה ועל המושג של גישתו של הוסרל  שען על  פריירה נ2.הוסרל -

את המהות , עותו ניתן להכיר את הקיום האנושי שבאמצ3יאינטואיטיבהתהליך ה

" התכוונויות"הלתהליך של גם  מתייחס  בכתביו הראשונייםפריירה. של האחר

ת את ההכוונה מראש של הכרתנו של האובייקט ומבסס עליה את אימוץ ושמתאר

 . הביקורתיתההעמד

                                                 
רות משום שזאת האפש, בני אדם שואפים להכרה מצד האחר. כל למשל העבד המפורסם- הכוונה היא קודם 1

אני , על מנת שהכרת האחר תהיה משמעותית עבורי. אך הכרה חייבת להיות הדדית. היחידה להגיע לשלמות
כשכל , אך שאיפות של שני הסובייקטים השואפים להכרה מנוגדים. בעצמי חייב להכירו בתור סובייקט אנושי

ם המתעמתים חייב לשלול כל אחד משני הסובייקטי. בלי להכירו בתמורה, אחד רוצה לזכות בהכרת האחר
כל אחד מהם מהווה עבור השני מראה שממנו נודע לשני , יחד עם זאת. לגמרי את השני כדי לחזור למהות שלו

ובכן . ההכרה הזאת מעוררת את יסוד קיומו.  שלילה טוטאלית–שלמרות שהוא זהה לעצמו עבור יריבו הוא 
במאבק  המתפתח כל אחד חייב . ב למען כינון עצמיהקר, סובייקטים יוצאים לקרב הגורלי-שני אובייקטים

מי שיפחד מסכנת השמדה יפסיד וייהפך לעבד המשרת את האדון החדש . להוכיח שההכרה חשובה לו מהחיים
אדון מתייחס לעבד . מתברר כי מדובר בניצחון פירוס. אך אין הדיאלקטיקה של הגל עוצרת בנקודה זו.   שלו

אבל דווקא משום שהעבד עכשיו קיים רד בשביל .  זקוק לו בשביל כינון עצמיכאל דבר אינסטרומנטלי שהוא
משום , האדון לא יצליח לראות את דמותו במראה של העבד. אין שום משמעות בהכרה של אדון על ידו, האחר

האישיות של המנצח נסדקת באופן שלא ניתן , לכן.  נמצא במצב של אובייקט טהור, שהוא נשלל צלם אנוש
לעבד .  עבד מהווה מתווך בלתי נמנע ביחסים בינו לבין העולם ומנתק אותו מהמציאות האמיתית. וןלתיק

כאשר אדונו חי , מולו תמיד ניצב מי שהוא קיים עבור עצמו: אך מאוד חשוב מפני אדונו, אומנם יש יתרון אחד
פו של דבר יתממש על ידי שאיפתו להכרה בסו, לכן. בעולם המנוון של הנאה עצמית  וזיהוי עצמו עם עצמו

ראה גם מאמר . הכירו את מהותו האוניברסאלית שאליה יוכל להגיע על ידי עבודה קשה ובמיוחד פחד המוות
  ".פדגוגיה ומתודולוגיה" של 6' על הגל ופנון בגיליון מס

ו גישה פילוסופית שמנסה לתאר את התהליך ב, אב תורת הפנומנולוגיה, )1858-1938(אדמונד הוסרל  2
, ללא צורך להיעזר בדעות קדומות, העולם והתנסות מסוימת מורכבים ומגיעים להכרתנו באופן ישיר

כאשר המחקר , ביסוד ההכרה מונחת עבור הוסרל תפישה ישירה של אובייקט; ותיאוריות של קיימות מראש
 .האפיסטמולוגי אמור לתאר תפישה זאת ללא הנחות מוקדמות

ציה פנומנולוגיה זהו תהליך שבאמצעותו אנו יכולים לעבור מהתפישה הישירה בתורתו של הוסרל אינטואי 3
אינטואיציה , בסופו של דבר. של האובייקט לראייה של מכלול התכונות הנתפשות ולמהותו של האובייקט

מביאה להכרת המונחים המופשטים שאינם תואמים באופן ישיר לנתונים חושיים על ידי גילוי ובחינת היחסים 
  . ם מעורבות מהויות מופשטות אלושבה



כאשר פילוסופיה טהורה מכוונת לפעולה , שינוי של העמדה ההגליאנית: מרקס -

כאשר ,  מרקסיסטית התכלית היא פעולהגישהב; שבה היא מוצאת את מימושה

 מודעת על פעילות בעולם ושינויו על ידי עבודה. חשיבה מקבלת מעמד משני בלבד

 . זהו פרקסיסהמציאות האובייקטיבית

  

הוא . פריירה מגדיר את הפרקסיס כאיחוד בין פעולה לחשיבה אודות העולם שמביא לשינויו

. האחר מביאה לתפישה מוטעת של מציאותמציין כי הדגשה של צד אחד על חשבון הצד 

יחס דיאלקטי . היחס בין חשיבה לפעילות בתוך מונח הפרקסיס זהו יחס של מתח דיאלקטי

 פריירה מגדיר את המונח 4בכמה מעבודותיו. זה עומד בבסיס של כל פעילות חברתית

 כאשר אנחנו, תיאורטי זאת פעילותנו בהקשר תיאורטיפרקסיס ". פרקסיס תיאורטי"

שני מונחים . תופשים מרחק מהפרקסיס המעשי בהקשר ספציפי על מנת לברר את משמעותו

  .של פרקסיס הינם תנועות בתהליך דיאלקטי תמידי שמאפשר הכרה ביקורתית

  

. דיבור ושינוי העולם, יס באופן שיטתי מאחד חשיבה ופעולהספריירה בהתייחסותו לפרק

זאת אומרת , שי זאת אומרת לבטא את העולם אנוןלהיות קיים באופ"הוא כותב כי , כך

פעילות של , עבודה, עושים זאת באמצעות מילה, אנשים לא עושים זאת בשתיקה. לשנותו

ליבראלי שהצליח -השיח הניאו.  נובע מיקומו המרכזי של דיאלוג בפרקסיסןמכא". החשיבה

ניקציה פגומה להפוך דעות אידיאולוגיות פוליטיות למשהו שנתפש כשכל ישר מייצר קומו

אך אינה , רחב וזמן יודעת להתגבר על המכשולים של מהישגיה הטכנולוגייםזכות בש

 בעבודתנו החינוכית אנו . הסובייקט– טיביומוניקת למרכיב הבסיסי של כל אקט קמתייחס

מעדיפים להישאר , עדים לכך שתלמידים מתנגדים לשינוי עצמי מאובייקט לסובייקט

, עמדה זאת נוחה. אישי- ואליידבתוך שיח אינדיב, פוליטיים-רתייםמנותקים מההיבטים החב

  . משום שהיא מתכחשת לאחריות של הפרט על הנעשה בחברה

  

של וזאת במצב , עה האוטונומיתדיומי מכוון לפיתוח התו-פרקסיס יום, כפי שטוען פריירה

זדהות איתו ועם כוי על ידי ההפנמת הדי, הומניזציה ושלילת קיום אנושי על ידי הדיכוי-דה

לשם כך יש ,  בהכרה עצמית כסובייקט של זכויותמתבטאתאוטונומיה תודעתית . המדכא

 שקיימת במסגרת השיח הפטליסטי בגישה לשים קץ לתפישה הנפוצה של זלזול ביכולותינו

חשוב לציין כי כבוד עצמי לעולם לא היה .  ולפתח תחושה של כבוד עצמי,ליבראלית- הניאו

צעת בשמת.  מחדשהבנייב אלא  אליהם מדובר לא החזרתוןלכ, וכאיםדנחלתו של המ

פרקסיס זהו תרגום של אוטופיה במסגרת גישתו . ימית של הפרקסיס- עבודה היוםב

  . של פריירה, אך לא מהפכנית, הטרנספורמטיבית
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