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Caro professor 
 

Autora: Ana Maria Machado  

 
          Em Caro professor (Global Editora, 192 páginas, R$ 
42,00), Ana Maria Machado reúne textos destinados aos 
educadores, trazendo reflexões sobre ensino e aprendizado 
dentro e fora da sala de aula. Falando diretamente ao 
professor, discorre desde lembranças pessoais enquanto 
aluna, professora, jornalista e autora; passa por assuntos que 
suscitaram polêmicas como os acordos ortográficos e 
gramaticais, casos de violência dentro e fora da escola, o 
papel do professor e tantos desafios enfrentados em busca 
de uma educação de qualidade. 
 
        A obra é um convite a uma conversa entre amigos, 
abordando diversas áreas do conhecimento — construção da 
cidadania, formação de professores, programas de estímulo 
à leitura, educação literária, a escolha de bons livros, a 
importância de um professor comprometido, o direito de 
aprender, o preço da ignorância, o papel das bibliotecas e 
dos museus, enfim, a qualidade da educação. 
 
        Cada texto envolve o leitor de forma direta, leve e 
afetiva. E, de conversa em conversa, a autora ressalta o 
poder ilimitado da educação, e que “Todos aprendem com 
isso, e muito. Todos ensinam. Todos crescem. E fazem 
lembrar a inesquecível lição do escritor mineiro Guimarães 
Rosa, que nunca é demais repetir: mestre não é quem 
sempre ensina, mas quem de repente aprende”. 
 
Sobre a autora: Ana Maria Machado tem mais de 100 livros publicados no Brasil 
e em mais de 17 países, somando mais de 18 milhões de exemplares vendidos. 
Começou a carreira como pintora. Estudou no Museu de Arte Moderna e 
participou de exposições individuais e coletivas. Estudou Letras, foi professora 
em colégios e faculdades, trabalhou em jornais e revistas do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. No fim de 1969, depois de ser presa e ter diversos amigos detidos, 
durante a ditadura, deixou o Brasil e partiu para o exílio. Na Europa, trabalhou 
como jornalista na revista Elle, em Paris, e na BBC, de Londres, além de se tornar 
professora na Sorbonne, onde também foi aluna de Roland Barthes e terminou a 
tese de doutorado em Linguística e Semiologia sob sua orientação. O livro Recado 
do nome, que trata da obra de Guimarães Rosa, é resultado dessa tese. Voltou ao 
Brasil no fim de 1972, quando começou a trabalhar no Jornal do Brasil e na Rádio 
JB, onde foi chefe do setor de Radiojornalismo. 
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