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A resenha apresentada trata da segunda edição da obra ‘’Pedagogia da Libertação em 

Paulo Freire’’, produzida no Rio de Janeiro e publicada em 2017 pela editora Paz e Terra. Possui 

trinta autores de diferentes países e a principal autora fora a sua segunda esposa, Ana Maria 

Araújo Freire, retratando, com maior relevância, a luta de Paulo Freire em prol do alcance da 

igualdade e da libertação dos oprimidos.  

Em seu enredo, o livro busca, sobretudo, homenagear Paulo Freire, trazendo sua 

história de vida e seu legado. Porém, também são abordadas as suas diversas contribuições para 

a educação, para a pedagogia crítica, seus métodos e citações, analisando-as na perspectiva da 

década de 60 e atualmente, assim como nacional e internacionalmente. 

A Pedagogia da Libertação em Paulo Freire fora dividida em três partes, a primeira 

apresenta os olhares de dez autores a respeito do livro ‘’Pedagogia do Oprimido’’, considerada 

uma das principais obras do mesmo, publicada em 1968, durante o Golpe Militar que levou a 

sua prisão e exílio no Chile e só recebeu a anistia em 1980 indo morar em São Paulo. Dessa 

forma, aborda-se o principal objetivo da educação, conforme Paulo Freire, conscientizar o aluno 

desfavorecido socialmente, levando-o a entender a sua situação de oprimido e agir em favor da 

própria libertação e da igualdade. Sendo assim, ensinar o oprimido a "ler o mundo" para poder 

transformá-lo. 

A segunda parte do livro busca retratar, de acordo com o olhar de dezoito 

pesquisadores e educadores, a pedagogia crítica de Paulo Freire, abordando diversos aspectos 

do seu pensamento, como a necessidade de libertação dos oprimidos, a qual ocorrerá com o fim 
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da pedagogia ‘’bancária’’ – pedagogia burguesa dominante –, aquela que tem por finalidade 

manter a divisão entre oprimidos e opressores, negando a dialogicidade, e a instauração do 

método da problematização e da teoria dialógica, ajustando a educação às condições de cada 

localidade e tirando o autoritarismo dos professores, fazendo com que ambos (professor/aluno) 

aprendam juntos por meio do diálogo, pois os mesmos possuem experiências de vida e isso faz 

com que ambos sejam detentor de algum saber, compartilhando-os entre si, não sendo o 

educador o único detentor do saber. 

Ademais, retrata-se ainda, o seu método de alfabetização de adultos, o currículo das 

práxis, o antimétodo, a ética, a teologia da libertação, a globalização, a formação do educador, 

a educação popular, o humanismo radical, a política educacional, a descoberta do terceiro 

mundo nos países de primeiro mundo, a comunicação e a cultura.  

A terceira parte do livro, escrita por três autores, delineia sobre a Cátedra Paulo Freire 

criada pela PUC-SP, visando homenagear a memória do maior educador do século. À frente 

dessa Cátedra a Profª Draª Ana Maria de Araújo Freire, o objetivo dessa Cátedra seria criar um 

espaço privilegiado para o desenvolvimento de pesquisas/estudos em nível de Pós-Graduação 

sobre a obra Paulo Freire e sua repercussão teórico-prática para a educação dentro e fora do 

Brasil, ocorrendo tais atividades semestralmente, recebendo pesquisadores interessados em 

estudar Paulo Freire e sua vasta obra. 

 E no final desta obra temos uma breve biografia de todos os trinta autores que 

contribuíram para a formação do livro juntamente com todos os títulos de Paulo Freire editados 

pela Paz e Terra. 

A literatura que prende o leitor é a busca pela resposta de como implementar tais 

estratégias de Paulo Freire, pois ao longo do texto temos diversas abordagens que levam a 

libertação do oprimido, porém, não se encontra de que forma irá ocorrer tal eficácia de 

abordagens.  

Além disso, ao longo da leitura ocorre uma alternância de autores que tratam da mesma 

temática, fazendo questionamentos diversos acerca de alguma estratégia de Paulo Freire, isso 

faz com que o leitor tenha abordagens diferentes sobre o mesmo pensamento, chegando a 

interpretações múltiplas a respeito das formas de aplicação das estratégias de Paulo Freire. Ao 

mesmo tempo, apesar dessa pluralidade de autores, é mantido durante todo o livro o conflito 

entre o oprimido e o opressor e a sua busca pela libertação, adicionando um tom utópico neste 

livro.  
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Outrossim, a alternância entre Brasil e países do exterior que aderiram à pedagogia 

crítica de Paulo Freire, em especial países que obtiveram sucesso com a pedagogia libertadora, 

como a Alemanha da década de 70, faz com que a esperança se estenda até as últimas páginas 

da literatura. Mesmo sendo uma obra que retrata outra, Pedagogia do Oprimido, que possui 6 

décadas, sua trama se mostra atemporal e suas críticas ainda se aplicam a sociedade 

contemporânea, tornando Paulo Freire o pensador do século e tornando suas obras de leitura 

obrigatória, essencialmente, para os educadores. 

 

 


