
Aprendendo com a própria história – Paulo Freire 

 O título do documentário traz em si uma sugestão do que Paulo Freire 

nos relataria. Para discutir e apontar questões fundantes da educação, 

principalmente sobre a práxis. Nos convida à uma reflexão dos caminhos a 

serem percorridos enquanto educadores, principalmente quando a proposta 

perpassa pela educação popular.  

 Traz marcas de sua infância que o acompanharam por toda a vida. Sua 

alfabetização no quintal da própria casa com palavras que faziam parte de seu 

mundo, tendo o “chão como quadro e gravetos como giz” Isso o acompanhará 

em sua vida como educador; essa preocupação com a aproximação do mundo 

de quem se pretendia ensinar. Sua fala da sua primeira e jovem professora que 

já o despertava para a questão da linguagem  Traz consigo as lembranças de 

sua infância e de o quanto foi difícil deixar para trás o mesmo quintal e suas 

mangueiras.  De Recife foi para Jobotão, regressando mais tarde para o Recife 

onde concluiu seu ensino básico e ingressa no curso de direito.  Teve uma 

breve atuação jurídica, mas abandonou a carreira devido à uma mal sucedida 

cobrança judicial, quando percebeu que não poderia retirar o pouco que o 

executado tinha e que, havia uma constante luta de interesses de classes.  

 Foi professor substituto no Colégio Oswaldo Cruz e mais tarde 
convidado a ocupar o cargo de diretor da uma Divisão de Educação e Cultura 
do SESI. Ali, achava que seria o lugar onde promoveria um projeto de 
educação para voltada para trabalhadores, porém;  na prática efetiva percebeu 
que se tratava de uma educação que contemplava o interesse dos patrões e 
não do trabalhador.  
 Nos anos 50, a experiência com trabalhadores da indústria, atuando no 
magistério da Escola de Serviço Social do SESI de Pernambuco e também na 
Universidade de Recife, lhe conduziram à construção do seu pensamento 
fundante. Freire busca aprimorar sua formação crítica no que tange a questão 
educacional, na busca emancipatória do sujeito, tornando-se um educador 
progressista e que, pensa a situação do trabalhador.  
 Traz à luz da discussão a questão do método, rompendo com o 
tradicionalismo da disposição das salas de aulas com carteira enfileiradas, 
propondo a formação de círculos e debates entre os alunos procurando 
despertas neles o conhecimento que já traziam em si, valorizando o próprio 
vocabulário, o   diálogo, aliado a técnicas audiovisuais e o debate. Promovia 
dessa forma o “intercâmbio dos saberes do aprendiz e do educador”.  
 Assim nos anos 60, Paulo Freire já havia formado um pensamento 
dialógico e libertador com o MCP, a experiência de Angicos, serviços de 
alfabetização do MEC,  que serviam de reflexão para uma nova práxis. Trouxe 
um pensamento libertado e dialógico transformado em método. 
 Diante das experiências inovadoras acaba sendo convidado para 
assumir o Programa Nacional de Alfabetização do MEC, onde teria liberdade 
de ação sem predominância política. Esse plano deveria alcançar todo o pais. 
Suas experiências inovadoras e seu destaque nesse programa acabou 
contribuindo para sua prisão por mais de dois meses e posterior exílio com a 
ditadura militar no Brasil. 


