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FREIRE, Paulo. O compromisso do Profissional com a Sociedade. In: 

Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 

A obra está inserida no campo da educação e sociologia, contemplando 

de maneira direta os aspectos filosóficos e de construção do ser social e, como 

consequência, da sociedade. Neste capítulo, o autor trata do que é o 

compromisso, por qual figura é expresso e para quem é direcionado. Para 

existir o compromisso, a figura é tão importante quanto o ato de se 

comprometer com algo, pois comprometer-se significa realizar reflexões e 

ações e o conjunto de reflexão e ação constituem o ato. Por sua vez, o ato de 

comprometer-se é parte constituinte da essência do indivíduo. Segundo Freire 

“O compromisso seria uma palavra oca, uma abstração, se não envolvesse a 

decisão lúdica e profunda de quem o assume”. E essa reflexão, por sua vez, é 

dada sobre si e sobre o próprio papel no mundo, reconhecendo-se parte dele.  

 Ao mesmo tempo em que se coloca a capacidade de refletir e agir como 

forma humana de existir, a existência humana é colocada de forma 

centralizadora e não como parte do mundo. Quando o autor expressa “Não há 

homem sem mundo, nem mundo sem homem” e que a relação homem-mundo 

implica a transformação do mundo, Freire, de certa maneira implica que o 

detentor da mudança é o ser social, sem destacar que a mudança maior é na 

concepção humana de mundo, que é uma parte deste.  

 Ainda neste capítulo ocorre uma reflexão sobre um dos pontos que 

impede ou atrasa o compromisso com a sociedade, que seria o não 

reconhecimento e o não pertencimento com a própria realidade. Quando o 

autor cita “Não há técnicas neutras que possam ser transplantadas de um 

contexto a outro. A alienação do profissional não lhe permite perceber esta 



obviedade. Seu compromisso se desfaz na medida em que o instrumento para 

a sua ação é um instrumento estranho, às vezes antagônico, à sua cultura”, 

nos implica a pensar na maneira como os seres humanos se vendem a outras 

realidades e momentos históricos na tentativa de ser o outro ao invés de nós 

mesmos sem refletir a própria história e, por consequência, não fazer disso um 

instrumento de fortalecimento social.  
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Neste capítulo o autor discorre sobre a Educação como essência da 

mudança social, pois a raiz da educação é a percepção de que os indivíduos 

humanos são seres inacabados, na busca constante de ser mais. Ou seja, não 

existe estaticidade e nem estágios extremos e absolutos, o que existe é a 

constante formação humana. Nesta formação, Freire cita “A educação não é 

um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve 

transformar a realidade para ser mais”, porém, se a realidade seria uma 

consequência da reflexão e ação dos indivíduos e a educação uma percepção 

do ser inacabado, logo seria impossível que os indivíduos se adaptem à 

sociedade, pois esta é mutável e inconstante pelo motivo de ser constituída 

pelas relações culturais e sociais.  

No ponto em que trata da sociedade em transição, o autor parte do 

ponto em que a mudança necessariamente passa por um momento de 

transição que se configura em períodos históricos, sendo eles o ontem, o hoje 

e o amanhã. Freire fala que é preciso se caracterizar os tipos de sociedade, 

como por exemplo a sociedade fechada, formadora de massas e da não 

autonomia, caracterizada pela conservação do status ou privilégio e pelo 

desenvolvimento de estruturas que mantenham esse status. Além desta está a 

sociedade alienada, na qual os indivíduos não se reconhecem no próprio 

contexto histórico e busca exemplos para se tornar. Freire fala que o 

profissional alienado não é responsável e autêntico e que “quando o ser 

humano pretende imitar a outrem, já não é ele mesmo”.  



A caracterização das sociedades é ponto necessário para que a partir do 

conhecimento destas se chegue ao ponto em que a sociedade seja construída 

pela educação e pelo poder popular, com os indivíduos em participação direta 

e não em massas alienadas.  


