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“Não há verdade que não seja verdade de alguém, 
verdade para alguém e verdade para alguma coisa. Ver-
dade é uma forma de dizer o que eu quero, sem dizer 
o que eu quero, e nem dizer para o que eu quero. Na 
verdade, não há verdade. A única verdade absoluta que 
existe é que não há verdade absoluta alguma. Isso é uma 
verdade absoluta? Pode ser que sim. Pode ser que não. 
Depende do modo como se aborda o problema. Depende, 
fundamentalmente, das estratégias de poder subjacentes. 
O fato é que sempre há estratégias de poder subjacentes. 
Toda conduta serve, na verdade, para mostrar o con-
trário do que deseja produzir. O importante está oculto. 
Pode ser que eu, nesse momento, tenha alguma intenção 
oculta? Pode ser que sim. Pode ser que não. Tudo depen-
de de como se aborda o problema. Tudo depende de algo 
e, ao mesmo tempo, nada depende de nada. Tudo o que 
parece ser é, de certo modo, e de certa maneira, o contrá-
rio do que parece ser. As aparências enganam, mas, mi-
seráveis que somos, nada nos resta além das aparências! 
É possível inclusive que eu não esteja escrevendo o que 
estou escrevendo e que você não esteja lendo o que está 
lendo. Quem o pode afirmar? Quem o pode garantir? 
Poder ser que sim. Pode ser que não. Tudo depende de 
como se aborda o problema.”

(Foucault ou Derrida,  
não estou muito certo)
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DEZ VANTAGENS  
DA EDUCAÇÃO BANCÁRIA

Educação bancária é a expressão criada por 
Paulo Freire, jurista brasileiro, para indicar o 
tipo de educação em que o professor deposita 
conhecimento na cabeça de seus alunos, exata-
mente como o correntista faz depósitos em sua 
conta no banco. 

Pedagogia da autonomia é o título de um livro 
de Paulo Freire, jurista brasileiro, em que ele afir-
ma que o professor não transmite conhecimen-
to aos alunos, mas que todos ensinam e todos 
aprendem, de modo autônomo e colaborativo. 

Lamento discordar de Paulo Freire, colega 
formado na tão prestigiosa Faculdade de Direi-
to do Recife, a nobilíssima Casa de Tobias. Em 
minha humilde opinião, a educação bancária 
tem vantagens se comparada com a pedagogia da 
autonomia. Para ser mais preciso, afirmo que a 
educação bancária tem dez vantagens se compa-
rada com a pedagogia da autonomia.

Em primeiro lugar, deixa claro que os profes-
sores sabem infinitamente mais que os alunos.

Em segundo lugar, deixa claro que os alunos 
sabem infinitamente menos que os professores.
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introdução

Em terceiro lugar, demonstra que, no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, o professor 
somente ensina.

Em quarto lugar, demonstra que, no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, o aluno so-
mente aprende.

Em quinto lugar, proporciona maior eficá-
cia na transmissão das informações da cabeça 
do professor à cabeça dos alunos.

Em sexto lugar, permite a conferência, por 
meio de testes e provas, da quantidade das in-
formações transmitidas da cabeça do professor 
à cabeça dos alunos

Em sétimo lugar, permite que o fracasso 
escolar seja creditado exclusivamente na conta 
do aluno que, por falta de disciplina ou inte-
ligência, não conseguiu absorver a quantidade 
necessária de informações.

Em oitavo lugar, garante que os professores 
não sejam incomodados com perguntas difíceis.

Em nono lugar, garante que os alunos também 
não sejam incomodados com perguntas difíceis.

Em décimo lugar, evita que os alunos se sin-
tam tentados a pensar por eles mesmos.


