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RESUMO

Nos presentes cenários político e educacional, nos quais se vive uma ameaça à Pedagogia de Freire (2011), a partir da possível retirada de sua 
metodologia e pensamentos do ambiente educacional, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância da pedagogia desse 
educador no ensino de Literaturas, no sentido da promoção da reflexão e criticidade. Muito se fala sobre a Pedagogia de Paulo Freire (2011), o 
qual foi um grande teórico da educação brasileira, filósofo e pedagogo. Esse trouxe uma visão inovadora para a Educação, transformando as 
relações entre professor e aluno no ambiente educacional, assim como também a postura desses como agentes de transformação social, a partir 
da criticidade. Essa que é imprescindível no ensino de Literaturas, visto que ler um texto vai além da decodificação de palavras, mas é uma prática 
social. Logo, a pesquisa emergiu dos seguintes questionamentos: como Paulo Freire encarava a Educação? Como seria o ensino de Literaturas 
sem Freire? Para responder a essas indagações, de início o estudo discorre sobre o ensino de Literaturas atualmente segundo a BNCC (2018), 
após a pedagogia de Freire (2011) é abordada e por fim, o estudo disserta sobre como seria o ensino de Literaturas nas escolas, caso as práticas 
pedagógicas de Freire (2011) fossem retiradas. Diante do estudo, percebe-se a importância da pedagogia de Paulo Freire (2011) para a Educação 
e que sua extinção seria a retirada da reflexão e da criticidade no ambiente educacional, fazendo que a escola não cumpra o seu papel na 
sociedade. Pois, a Educação vai além de conteúdos, pois essa prepara cidadãos conscientes de seus direitos. Compreende-se também que um 
ensino de Literaturas sem Freire causa a desvalorização de educador (a) e educando (a), os quais tornam-se mecanizados em sala de aula e como 
transmissores e receptores de conteúdos pré-programados. A Literatura perde, portanto, a sua função social. Essa se tornará em uma mera 
interpretação de textos, baseada na decodificação das palavras e na memorização dos períodos e características das épocas literárias.Como 
arcabouço teórico, o estudo utiliza-se de Freire (2011), Cosson (2018) e Cândido (2002).
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