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                    Resumo: Pedagogia do Oprimido 

 

 O livro “A Pedagogia do Oprimido” é uma obra de Paulo Freire e a mesma está 

fragmentada em quatro capítulos, logo será atentado nessa síntese os três primeiros 

capítulos 1. Justificativa da Pedagogia do Oprimido; 2. A concepção ‘bancária’ de 

educação como instrumento da opressão; 3. A dialogicidade – essência da educação 

como prática de liberdade; por sua vez em cada capítulo será esmiuçado os pontos 

chaves e de grande importância neste resumo.  

• Na justificativa dessa pedagogia do oprimido, no primeiro capitulo, o autor 

tem uma visão realista da sociedade em que vive, afirmando que existe uma 

desigualdade para com os indivíduos que nela compõem, desigualdade essa um 

pouco diferente da qual Karl Marx abordava, do Burguês e do proletariado, aqui será 

questionado a figura do opressor e do oprimido, o opressor como afirma Freire está 

sempre em busca de seus próprios interesses e decisões, e do outro lado da história 

teremos o oprimido, e será aquele que vai se esforçar para normalizar as relações 

sociais e tornar-se humano em ajudar a alteridade. 

  A contradição opressores-oprimidos. Sua superação. 

Essa contradição do opressor e do oprimido do ser mais e do ser menos revela 
uma luta do ser menos, ou seja, o oprimido busca romper com a desigualdade 
existente, ir atrás da liberdade. Processo social que somente será possível se o 
oprimido não se tornar o “opressor do opressor”, ou em outras palavras ser apenas 
um restaurador dos ideais sociais. E aí está o grande objetivo humanista dos 
oprimidos – libertar-se dos opressores. Pois, aqueles que oprimem, fazem isso em 
motivo do seu poder. A situação concreta da opressão em virtude do oprimido é 
esta, restaurar e humanizar a opressão sem a necessidade de fazê-la por meio da 
própria opressão. A situação concreta da opressão em relação ao opressor é 
basicamente desestimular o oprimido, fazê-lo criar expectativas de um ser menos e 
sem importância, os opressores, que são falsos generosos, e por meio disto a “ordem” 
social injusta é a fonte geradora desta alienação permanente desta “generosidade” 
que se ganha forças através da morte e da miséria. 

 Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 
libertam em comunhão 

            Para que ocorra de acordo com Paulo Freire a libertação por parte dos 
oprimidos é de suma importância uma ação conjunta dos oprimidos, nesse viés 
ninguém se liberta sozinho, mas é necessária uma comunhão. Essa liberdade que o 
oprimido tanto deseja, tem que ser conquistada por seu próprio esforço e por meio da 
ajuda de outros, desta forma a busca incessante por libertação gera outra dúvida: “se 
livrar da opressão ou continuar lutando? ”, a libertação, por isto, é um parto. E um 
parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo”.  



  

 

            “Não haveria oprimidos, se não houvesse uma relação de violência que os 
conforma como violentados, numa situação objetiva de opressão”, disse Freire.  

• A concepção “bancária” da educação como instrumento da opressão. 
Seus pressupostos, sua crítica. No capítulo 2, é interessante que Freire cita que o 
educador é o sujeito, que ele é o responsável por conduzir os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Além disso, a narração os modifica em 
“vasilhas”, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Nesse pensamento 
quando mais vai enchendo os recipientes que são os educandos quando os 
“depósitos” do educador, melhor educador ele será. 

 Surge a partir deste contexto a essência “bancária” da educação, em que a 
única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, 
guardá-los e arquiva-los. 

Nesta visão “bancária” da educação, o “ ato de saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se qualifica numa das 
manifestações instrumentais de ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância. 

Concepção problematizadora e libertadora da educação. Seus pressupostos. 

Essa concepção, em que se dá pela falta de conciliação educador- educandos, 
problematiza a libertação. Pois deste do momento em que o educador “bancário” 
soubesse o sentido da superação, ele próprio não seria mais bancário, já não faria 
depósitos.  

A concepção “bancária” e a contradição educador-educando 

Freire deixa claro que que a concepção “bancária”, no que se diz respeito a 
consciência é uma “peça”, sendo assim o papel do educador cabe é especificamente 
de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será, também, o de 
imitar o mundo. O de incorporar os educandos de os conteúdos para eles necessários.  

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo 

De acordo com o tópico acima, o educador não é o que apenas educa, mas o 
que, enquanto educa, é educado, é aquele que aprende, em diálogo com o educando 
que, ao ser educado, também educa. Com essa mentalidade não existe o ser 
autoritário, não existindo essa dominância, existe aprendizado em ambos os lados. 

O homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão. 

É bom ser ressaltado que diferentemente dos outros animais, os seres 
humanos sabem que precisam da inconclusão. Aí se encontram as raízes da 
educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão 
dos homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um fazer 
permanente.  

Como se sabe o opressor é aquele denominado o ser mais, e em busca do ser 
mais, porém, não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na 
comunhão, ou em grupos. 

 

 



  

 

• A dialogicidade – essência da educação como prática da liberdade. 

   No capítulo 3 será estingado sobre dois pilares: ação e reflexão, e de acordo 
com autor é intrínseco que aqueles que são negados pelo uso do direito, reconquistem 
esse direito para que ocorra o diálogo.  

Educação dialógica e diálogo. 

Como é de esperar o amor e a humildade é a base do diálogo. Nesta, o que há 
é patologia de amor: sadismo em quem domina; masoquismo nos dominados. Amor, 
não. Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os 
homens. Para se restaurar o amor é necessário se fazer a supressão da situação 
opressora. 

É certo que sem o diálogo, não há comunicação e sem esta não há verdadeira 
educação. A que, operando a superação da contradição educador-educandos, se 
instaura como situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente 
sobre o objeto cognoscível que os mediatiza. ” 

O diálogo começa na busca do conteúdo programático 

Para o educador-educando, dialógico, problematizado, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição, mas sim a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos 
que este lhe entregou de forma desestruturada. 

Desta forma não podemos, a não ser ingenuamente, esperar resultados 
positivos de um determinado programa, no que se refere a educação, se, 
desrespeitando a particular visão do mundo que tenha ou esteja tendo o povo, se 
constitui numa espécie de invasão cultural, ainda que feita com a melhor das 
intenções.  

As relações homens-mundo, os temas geradores e o conteúdo programático 
desta educação 

Freire tem certeza que qualquer opinião sobre a visão de mundo não deve ser 
ridicularizada, pois de uma certa forma reflete a situação do mundo. Aí entra a ação 
educativa e política não podem prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob 
pena de se fazer “bancária” ou de pregar no deserto. 

A investigação dos temas geradores e sua metodologia 

Para que os homens conheçam a totalidade, é muito importante ter antes a 
visão totalizada do contexto para que, em seguida, separarem ou isolarem os 
elementos ou as parcialidades do contexto, através de cuja cisão voltariam com mais 
claridade à totalidade analisada, ou seja dividir os elementos em contextos pequenos, 
para poderem resolver todos os contextos totalmente. 

A investigação é um esforço que cabe realizar, não apenas na metodologia da 
investigação temática que sabemos, mas, também, na educação problematizadora 
que defendemos. É preciso que se convença os motivos, as finalidades que se 
encontram explicitados na temática significativa são motivos humanos. 

A significação conscientizadora da investigação dos temas geradores. 

Os vários momentos da investigação. 



  

 

 A investigação temática, é um processo de busca, de conhecimento, por isto 
tudo, de criação, exige de seus sujeitos que interpretem o mundo ao seu redor e seus 
problemas. 

  E para que essa investigação seja pedagógica deve se fixar na realidade, se 
fixar na compreensão da totalidade. Como disse Paulo “Não posso investigar o pensar 
dos outros, referido ao mundo, se não penso. Mas, não penso autenticamente se os 
outros também não pensam. Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para 
os outros, nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita 
sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar, na ação, que ele mesmo se 
superará. E a superação não se faz no ato de consumir ideias, mas no de produzi-las 
e de transforma-las na ação e na comunicação. ” 


