
PAUTA

AVISOS PCG
QUEM FOI PAULO FREIRE? (VÍDEO)

SEU PENSAMENTO (PEDAGOGIA DO OPRIMIDO)
VIRTUDES DO EDUCADOR (DINÂMICA)

REFLEXÃO



POR QUE PAULO FREIRE?

Estamos numa escola nova, que visa desenvolver alunos autônomos, solidários e
competentes, sendo assim, precisamos buscar novas práticas e estratégias
pedagógicas bem fundamentadas. Paulo Freire é reconhecido internacionalmente
por sua obra e contribuição para a educação em geral, nos oferece uma pedagogia
libertadora, humanista e problematizadora da realidade. Tal leitura nos provoca
pensamentos e reflexões importantes para o enfrentamento dos desafios que nos
cercam em nosso cotidiano escolar.





PEDAGOGIA DO OPRIMIDO

Logo no início de sua obra, Paulo Freire nos chama a atenção sobre a relação entre
opressores e oprimidos, uma relação desumanizante, tanto para um quanto para o
outro. Infelizmente, o oprimido não possui consciência de sua situação e internaliza
uma “auto desvalia”, uma culpa, uma depreciação que é fruto de um discurso que
beneficia o opressor e faz silenciar o oprimido:

“Violência dos opressores que os faz também desumanizados...” (pg.16).

“A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos, sejam
de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de súplica.” (pg.17).

“A pedagogia do oprimido é no fundo uma libertação.” (pg.17).



O QUE É O HOMEM?

“O homem é um ser inconcluso, que não sabe de si mesmo e não possui respostas para
todas as questões da vida.” (Paulo Feire).

Os oprimidos precisam se reconhecer como homens e lutar contra as várias formas de
opressão existentes, tais como: a injustiça, a violência, a miséria, a desigualdade...
Aquilo que lhes retiram a sua dignidade.

O objetivo não é tornar o oprimido um opressor, mas, sim, superar esta contradição.

Não é pela caridade, pela falsa generosidade, que se faz isso, mas, na emancipação
do sujeito, pela práxis de sua busca.



EDUCAÇÃO BANCÁRIA

Os modelos de educação que dominaram as escolas por séculos é a educação
bancária. “depositar conteúdos no educando”. O educador é considerado sábio, o
educando não possui um saber valido. Freire propõe uma educação
problematizadora:

“Não é no silêncio que os homens se fazem mas na palavra, no trabalho, na ação-
reflexão.”

“Não respeitar a linguagem do jovem é o mesmo que discursar para ele, um blablabla
sem sentido.”



UMA PROPOSTA REVOLUCIONÁRIA

Educação Bancária

(4x4=?, A capital de Pará=?) 
Memorização

A “para” B ou de A “sobre” B 

Não leva em conta a sua 
realidade

Educação  Problematizadora

(Racismo, Meio ambiente...) ela 
permite o dialogo, a investigação.

A “com” B

A partir da realidade do 
educando



O DIÁLOGO EM PAULO FREIRE

É fundamental ter fé no homem, no seu poder de fazer e refazer, de criar e recriar, 
de aprender e ensinar... Sem isto o diálogo é uma farsa, se torna manipulação.

O dialogo ocorre na horizontal e não na vertical.

Levar em consideração o que sabe, o que diz... (Levantamento prévio) – Apostilas.

Escutar não significa concordar com tudo, mas pensar junto com o outro e 
problematizar.

É necessário se fazer presente para um verdadeiro diálogo.

Valorizar o que o educando diz algo, suas perguntas, seus exemplos, sua linguagem 
etc.



“Ninguém liberta ninguém, ninguém 
se liberta sozinho. Os homens se 
libertam em comunhão.”





DINÂMICA

Dividir dois temas para grupos com cinco professores.

Tempo de 15 minutos para leitura, analise e síntese das ideias.

20 minutos para a socialização.



REFLEXÃO 

Como é possível desenvolver uma educação problematizadora?

Qual é a importância de escutar o estudante?

Que tipo de professor eu busco ser?



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!


