
 A última obra de Paulo Freire tem uma grande importância para aqueles que gostariam de se 

tornar pessoas melhores. É importante na medida em que fornece muitas sugestões, conselhos e 

pontos de vista que podem ser usados por aqueles que por si só não encontraram o caminho exato 

para evoluir como ser humano. 

 O livro não é voltado específica e especialmente para professores, certamente. Seu conteúdo 

ultrapassa e muito o que se deve ser feito em sala de aula – e no sistema educativo como um todo – 

para que a educação brasileira possa melhorar mesmo que de forma gradativa. O livro prega uma 

visão de mundo social e justa, que alguns poderiam qualificar como socialista ou de esquerda. 

Posições políticas a parte, aquele que lê o livro pode, se concordar, tomar para si muitas afirmações 

feitas pelo autor. Por isso, essa resenha faz um movimento pendular entre o que Freire diz 

especificamente aos professores, e o que diz para todos.  

 Explanações a respeito das terras distribuídas injustamente no Brasil, explicações sobre o 

conceito de ideologia e a ideologia dominante em si mesma, exposições sobre a injustiça financeira 

brasileira e tantos outros fatos sociais são mostrados no livro na intenção de impelir o leitor, seja 

professor ou não, a tomar alguma atitude em relação a tudo isso. 

 Freire deixa de lado a neutralidade, e afirma que quem tenta fazer isso (ser neutro) falta com 

seu compromisso para com a sociedade. Não existe neutralidade, e muito menos neutralidade do 

professor. Dessa forma, fingir-se neutro é uma opção muito ruim para um educador. Com isso em 

mente, na obra está clara a opinião do autor com relação às injustiças sociais e a forma adequada 

que o indivíduo deve assumir em sua vida para ser um bom ser humano.  

 O “pensar certo”, expressão muito usada no livro congrega praticamente todo o caráter que o 

professor deve ter, dentro e fora da sala de aula. Extrapola, contudo, como quase todas as suas 

explicações, a sala de aula e o professor. O conteúdo que a expressão representa deve ser adquirido 

por todos aqueles que se importam com o bem social de todos, e não somente de uma minoria. 

 Há no livro uma forma de pensar, que é a do autor. Mesmo que por vezes diga que suas 

ideias e pensamentos podem ser substituídos por novas formas de se conhecer o mundo, não há uma 

mudança verdadeira que possa ser possível. O “pensar certo” exige determinadas características que 

não são optativas, mas sim obrigatórias. Dessa forma, o que o autor diz no texto, se não for 

analisado cuidadosamente, pode ser uma contradição. O não “pensar certo” pode ser uma mudança 

na forma de se pensar, mudança essa (do pensamento) a que todos estamos sujeitos, e que é bom 

nos servir de tempos em tempos. Entretanto, mesmo que seja lícito e possível, mudar o 

“pensamento certo” não é certo, de acordo com o autor, pois não se abre mão daquilo que esse 

pensamento engloba, a saber, a ética, a beleza, a estética, a crítica, a curiosidade, a justiça, o bom 

exemplo, a aceitação do novo, a humildade, a tolerância, a alegria, a esperança, e tantas outras ditas 

virtudes. 



 A ideia de que o professor, e mais do que isso, o ser humano deva seguir as recomendações 

do livro para serem considerados “bons” é classificatória e excludente. Bom é aquele que tem em 

seu caráter aquilo que Freire seleciona dentre os adjetivos aplicáveis ao ser humano, e aquele que 

não é dessa forma, naturalmente não é bom. 

 Mostra de uma forma abrangente sugestões de como o professor deve lecionar, sempre 

extrapolando para o nível humano como um todo, mas não chega a especificar nada, sem “dar 

completamente nenhum nó”. Talvez isso se dê por causa da incompletude de certezas de que carece 

a educação. De fato, não há fórmulas exatas que devam ser usadas em salas de aula, nem políticas 

que se adequem perfeitamente em todos os lugares. 

 Da obra propriamente dita, Freire a começa nos dizendo que o processo de ensino-

aprendizagem é uma via de mão dupla, que pressupõe que alunos e professores estão em sintonia, 

ambos aprendendo e ensinando. Enquanto o aluno cresce intelectualmente e pessoalmente, o 

professor é afetado de modos a mudar sempre sua forma de pensar sobre determinado assunto e 

também sobre sua forma de lecionar. 

 Dessa forma, os métodos de ensino do professor são também muitas vezes alterados, pois os 

educadores podem facilmente calcular como sua aula pode melhorar a cada dia, já que vai 

conhecendo os alunos com o tempo. Mais do que isso, há no texto a preocupação de que o aluno 

seja capaz de aprender sozinho depois de certo tempo. O professor deve ensinar o aluno a aprender, 

buscar, pesquisar, interessar-se, e além disso mostrar quais são os mecanismos necessários para que 

o aprendizado autônomo ocorra, tendo sempre em mente que o que é aprendido através da pessoa 

do professor não necessariamente é o mais adequado possível, e que o conhecimento adquirido hoje 

pode facilmente ser suplantado por outro amanhã. 

 Para que isso seja possível, mas nem por isso certo de que acontecerá, todos aqueles que se 

dizem educadores devem ter em conta que ensinar e pesquisar estão intimamente ligados, de modos 

que o autor diz que são duas faces da mesma moeda. A pesquisa geralmente deriva da curiosidade 

do ser, que sempre começa sendo a do senso comum. A curiosidade por ela mesma não é de grande 

valia, mas a que vem logo depois, a epistemológica, vale de muita coisa pois implica pesquisas 

sérias e aprofundadas, debates, busca de informações, produção de conhecimento, etc.  

 O professor deve ter em si sempre desperta essa curiosidade, e mais do que isso, deve 

despertá-la nos alunos para que eles possam conhecer a moeda “ensinar/pesquisar”. 

 Antes disso, porém, o professor deve ter em mente todos os conhecimentos que os alunos já 

possuem antes de entrar na sala de aula. Não somente os conhecimentos formais aprendidos na 

escola, mas principalmente o conhecimento pessoal, adquirido durante toda sua vida na escola e 

fora dela. Oferecer exemplos nos quais a vida do aluno tenha relação com o objeto de estudo onde 

se quer chegar é uma forma de gerar conflitos cognitivos muito eficiente, e o professor que “pensa 



certo” deve saber e aplicar isso. 

 O autor diz que o professor deve ser uma só pessoa dentro e fora do trabalho. Induz os 

leitores a acreditar que os alunos somente levarão o processo de ensino-aprendizagem a sério se 

perceberem no professor uma retidão de caráter e atitudes em todos os aspectos de sua vida, 

deixando assim a cargo do professor ter sempre as mesmas formas de pensar e agir em diferentes 

lugares e situações. As palavras que usa para nos explicar isso é “corporeificação das palavras pelo 

exemplo”. 

 Um dos exemplos que mostra que o autor não necessariamente está em contradição por 

causa dos motivos citados nas páginas anteriores é o fato de que nem todo o saber fica sendo 

ultrapassado. O que faz um pensamento ficar velho e antigo não é a cronologia, mas sim outro 

pensamento que seja mais adequado para determinado assunto. Então, um conhecimento de mil 

anos pode ser ainda novo e atual caso não haja nenhum mais adequado que ele até hoje. 

 A reflexão crítica exigida para o ensino gera uma raiva comedida, pois nos mostra a situação 

em que a sociedade se encontra. A busca pelo reconhecimento passa pelo estudo, pesquisa e 

produção, e cria nos indivíduos, não somente no professor, a vontade incontrolável de mudar aquilo 

que se descobriu incerto. 

 Voltando ao que Freire diz em relação ao processo de ensino-aprendizagem, o professor 

deve ter em mente que é muito importante que sua ação educativa proporcione aos alunos a 

experiência de se conhecer e se assumir como ser social e pensante, que adquire conhecimentos e os 

indaga, que protesta e ajuda se assumir como ser transformador e comunicador, e etc. 

 Vale lembrar que a escola preza somente, ou principalmente o âmbito da sala de aula como 

espaço de ensino-aprendizagem. Entretanto, as formalidades que ali ocorrem não são formadoras de 

conhecimento sozinhas. Na verdade, tais formalidades são as que menos formam. Há que ter em 

conta que os alunos veem os professores como exemplos, que todo e qualquer gesto feito por ele 

influencia mesmo que minimamente os alunos, diz o autor. Além disso as vivências fora das salas 

de aula também contribuem para o aprendizado, mas não são levadas a sério por aqueles que gerem 

a escola. 

 O segundo capítulo do livro nos mostra que ensinar em sala de aula não é simplesmente a 

transferência de conhecimento. O que deve ser feito para que o aluno seja autônomo, no que diz 

respeito a seu aprendizado, é uma desconstrução do que o aluno conhece, depois o professor deve 

fornecer diversas informações sobre o objeto de ensino, e a síntese de tudo o que foi dito com o que 

o aluno conhece é o novo conhecimento adquirido pelo aluno. Mesmo que sua visão sobre o assunto 

não mude, o processo ocorreu, e é isso que importa. 

 Com esse aprendizado encaminhado, o ser humano deve ser capaz de se reconhecer 

inacabado, e a partir daí se reconhecer como condicionado, como todos os indivíduos. Nesta parte 



do livro, capítulo dois, subitem dois, o autor impõe a todos a função de sujeitos da história, e não 

somente de objetos. Essa imposição implica que sejamos todos ativos na sociedade, já que somos 

todos inacabados e condicionados. Assim, não seria por vontade que tomaríamos a função de 

sujeitos da história, mas já estaria intrínseco no ser humano, que é inacabado e tem consciência 

disso, essa imposição. Contudo, esquece-se de que há a possibilidade de haver indivíduos que não 

acham que o meio em que vivem é ruim, ou ao menos digno de mudança, e que haja talvez alguns 

que não querem ser ativos socialmente por vontade própria, seja por quaisquer motivos. 

 Mais uma vez voltando ao que o professor deve ser e fazer, há uma obrigação que 

acompanha a profissão e todos aqueles que a seguem: a de fazer parte da luta pela melhoria das 

condições de trabalho de todos os docentes. Melhores salários, mais respeito e boas escolas são 

apenas três condições pelas quais os professores devem lutar, e que os alunos devem reconhecer e 

dar suporte. Além disso, como no item nove do segundo capítulo, ensinar exige curiosidade, pois 

sem curiosidade por parte do professor e do aluno o processo de ensino-aprendizagem não acontece. 

Ambas as partes devem se assumir como epistemologicamente curiosas para permanecerem em 

busca do conhecimento construído em sala de aula e fora dela.  

 O terceiro capítulo do livro continua nos mostrando as exigências de ensinar. O professor 

deve cumprir todas para que seja um bom professor. Ter consciência de sua capacidade e ser 

comprometido com a profissão também são características indispensáveis. 

 O processo de ensino-aprendizagem é uma forma de intervir no mundo. Não há dúvida de 

que a escola e o produto final dela tem um peso grande nas alterações sociais. Assim sendo. mais do 

que intervir na vida dos alunos, a escola e o ensino intervém na ideologia que vigora na sociedade. 

Seja para contradizê-la ou para reafirmá-la, a educação tem essa função ativa na mudança ou 

manutenção da sociedade. 

 Freire expõe que não se pode deixar de lado questões sociais que levam grande parcela da 

população à pobreza e miséria. Conta-nos que a injustiça social deve ser combatida por todos, 

sejamos professores ou não. Não podemos, como somos éticos, nos abster em frente aos problemas 

apresentados pela sociedade e dizer que não é problema nosso. Isso é o que a ideologia dominante 

quer, mas se o fizermos, nunca mudaremos para melhor, somente par pior, de acordo com o autor. 

 Um acontecimento ocorrido no estágio está em (des)acordo com o que Freire nos diz, 

quando explora a questão do respeito com o discente. A diretora entrou na sala de aula para 

informar que ela mesma substituiria a professora de língua portuguesa, que está em licença. Quando 

questionada por um aluno o que seria feito com os trabalhos produzidos pelos alunos no último 

mês, desvia do assunto claramente. Por que o aluno insistia na questão, pediu insistentemente que 

ficasse em silêncio (durante a fala do aluno) e que isso seria “visto depois”. 

 A visão exposta no livro se aplica a todos, e em algumas partes específicas somente ao 



professor, por causa de sua profissão e não por outro motivo. Mais do que isso, Freire exige do 

professor, ao expor vinte e sete exigências para se ensinar, que seja muito mais que um profissional 

da educação. Muitos cuidados sugeridos por Freire ultrapassam e muito a profissão do educador, 

como por exemplo, a alegria e esperança. Naturalmente, ser alegre e esperançoso faz bem para todo 

ser humano, mas não necessariamente influencia na profissão de cada um. Mesmo triste e descrente, 

um indivíduo pode ser um bom professor, que é capaz de desconstruir, reorganizar e dar subsídios 

para o aluno formar seu – talvez – novo conhecimento. Além disso, Freire espera que o professor 

tenha um conhecimento extenso sobre a vida de cada aluno, sobre o bairro em que mora, as 

condições da moradia, profissão dos pais, situação familiar e muito mais. Se possível, mas não 

obrigatoriamente, deve intervir na vida do aluno de modos a mudá-la, e além disso, o meio em que 

ele vive. Se não conseguir isso materialmente, que seja ideologicamente, através das aulas. 

 Esses cuidados do professor passam a ser necessários para a profissão, mas são 

características intrínsecas a outras. Transferir as responsabilidades de uma profissão para outra não 

pode resultar adequadamente, não por falta de vontade, mas por singularidades profissionais. 

 Espera-se também que um professor seja ético e nunca ultrapasse os limites da moral 

existente na sociedade, moral esta que é prezada por todos, mas não por todos é mantida. 

Exemplifica-se isso através de um fato o ocorrido com um ex-presidente de nosso país, que, em um 

dia de festa que se combinava com sua folga no trabalho, excedeu-se na bebida de álcool. A crítica 

que caiu sobre o ex-presidente foi dura e longa. A todos cabe o direito de fazer o que quiser desde 

que não prejudique ninguém de nenhuma forma, e por isso não se faz justa a crítica ao ex-

presidente.  

 Da mesma forma o professor não pode ser julgado por aquilo que faz fora da sala de aula, 

muito menos julgado bom ou mal professor, já que está fora de seu trabalho. É aconselhável que o 

docente aja de acordo com o que diz, mas não obrigatoriamente, e mesmo que isso seja um pouco 

contraditório, é perfeitamente possível. Pensar que um ser humano, inacabado e consciente de seu 

inacabamento, mantenha sempre a mesma postura em todos os lugares, como exigido ao professor 

por Freire, é, no mínimo inadequado. Ainda para sacerdotes, que não vivem uma profissão, mas sim 

uma vocação, é exagero supor esse comportamento. 

 Por fim, o conteúdo geral da obra expõe muitos problemas sociais e educacionais e propõe 

soluções a serem tomadas por todos, mas principalmente pelos professores.  

  

  


