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Síntese do Livro “Aprendendo com a própria história” 

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Aprendendo com a própria história. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

Neste texto, encontramos um rico registro feito por Sérgio Guimarães, de 

uma conversa entre ele e Paulo Freire,  o qual revela passagens da vida e obra de um 

dos nossos maiores estudiosos da educação popular brasileira. Nesta obra, também 

podemos conhecer personagens e memórias coletivas no percurso feito por Paulo Freire  

durante toda sua vida, em especial os vividos durante suas duas prisões no Brasil, no 

exílio na Bolívia, sua passagem pelo Chile, Estados Unidos e México.      

Paulo dá inicio ao seu relato nos contanto sobre sua infância e sobre sua 

convivência familiar, além de sua intenção em escrever seu livro de memórias, no qual 

poderíamos encontrar, como ele próprio disse : 

 
coisas de que participei, com outros brasileiros da minha    geração e de 

gerações mais novas e mais velhas do que a minha. (FREIRE, 

GUIMARÃES, p. 14, 1987). 

 

 

Uma das passagens interessantes deste livro é a narrativa na qual Freire 

descreve sua passagem pelo Ministério da Educação,de junho de 1963 a abril de 1964, 

onde coordenou o Plano Nacional de Alfabetização, atendendo a um convite feito pelo 

então ministro da Educação do governo João Goulart – Paulo de Tarso. Ao assumir esta 

nova função, Freire deixou evidente o seu compromisso em relação às suas crenças e 

perspectivas, quando esclarece ao então ministro que: 

 
 Não poderia aceitar permanecer numa assessoria no ministério se não me 

encontrasse realmente envolvido num trabalho para valer. Neste sentido, por 

exemplo, não poderia jamais aceitar que a programação de nosso trabalho na 

cultura popular – na época não falávamos ainda em educação popular – fosse 

determinada por interesses políticos pouco ou nada sérios. Se o senhor não 

tem condições de assegurar o respeito indispensável a um trabalho dessa 

ordem é melhor que eu não deixe o Recife. Se temos que brigar amanhã é 

preferível dizer não agora. (FREIRE, GUIMARÃES, p. 14, 1987). 

 

 

Em decorrência do Golpe Militar, que se seguiu, Freire não pode concluir os 

seus compromissos no Ministério, apesar de não ser diretamente ligado a nenhum 

partido politico, porém a sua atuação como professor era sempre pautada pelo seu 

compromisso ético-politico .    

Em relação ao governo de Miguel Arraes, no estado de Pernambuco, quanto 

questionado por Guimarães, Freire esclareceu que apesar de não ter tido uma 
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participação direta no referido governo, ele atuava de forma solidária no Movimento de 

Cultura Popular (MPC),que teve início quando Miguel Arraes era prefeito. 
 

Outro momento histórico relatado neste diálogo foi o de sua participação em 

um projeto de alfabetização de adultos trabalhadores da zona rural, denominada 

Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, desde que atendidas algumas das 

solicitações feitas por Freire: que houvesse um acordo entre a Secretaria de Educação 

do Rio Grande do Norte e o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife; 

que o governo do Rio Grande do Norte arcaria com todas as despesas dos professores, 

entre elas despesas de passagem, estadia e gratificação para os que trabalhassem neste  

convênio, que durante a implementação do projeto, na cidade que seria definida 

posteriormente, não houvesse a presença ou visita do governo para que o projeto não 

ganhasse um caráter politiqueiro e por último, que se algumas destas exigências não 

fossem cumpridas, ele mesmo daria uma entrevista explicando e informando o não 

cumprimento das condições previamente propostas. 

Quanto às críticas ao trabalho de Angicos, Paulo Freire esclarece que não se 

deixava chatear com todas as falas contrárias as suas expectativas e ao trabalho 

realizado, pois considerava o trabalho da seguinte forma: 

  

Sem pretender idealizar a experiência de Angicos, jamais,diria 

que foi uma experiência extraordinária, maravilhosa, igual à 

campanha posterior de alfabetização da Nicarágua. Aliás, nem 

poderia ser, mas sem dúvida foi uma experiência importante, 

que se apresentou como resultado de algo que a gente testava e 

procurava confirmar. (FREIRE, GUIMARÃES, p.27, 1987).. 

  

 

Sobre o Golpe Militar, Paulo Freire se posicionou da seguinte forma ao ser 

questionado se tal momento histórico já estava previsto ou se havia sido uma surpresa, 

ao que respondeu: 
 

[...] Sabia que numa sociedade tradicionalmente antidemocrática o que eu 

estava propondo, profundamente democrático, poderia vir a ser problemático. 

Propunha que partíssemos das massas populares, de sua compreensão e 

leitura de do mundo, do seu senso comum, da sua sabedoria gestada no 

quefazer do povo e um conhecimento rigoroso que por ventura eu tivesse. 

(FREIRE, GUIMARÃES, p. 32, 1987). 

 

 Sobre suas experiências de prisão, a primeira ocorrida em junho de 2014, 

durante o golpe militar, Paulo Freire, relatou a Sérgio Guimarães que ocupava o seu 

tempo com leituras, ouvindo e contando histórias, que apesar das condições serem 

bastante precárias,celas de tamanho pequeno, não teve medo de morrer e que durante 

todo esse período pode contar com o apoio e solidariedade de sua companheira Elza.  

Ao deixar a prisão tomou conhecimento de que provavelmente deveria ser 

novamente  preso, fato que o levou a decidir a se exilar na Bolívia. Importante ressaltar 

que esta foi a única embaixada que o aceitou. Entretanto, passados 15 dias em La Paz, 

sentindo muito mal em decorrência da alta altitude, soube do golpe de Estado nesse país 

e conseguiu ir para o Chile, que de acordo com declarações do próprio Paulo Freire, 

tratou se de um dos momentos de grande fecundidade para sua produção escrita.  

Na ocasião, Paulo Freire já se tornara um educador bastante conhecido em 

toda  América Latina e nos Estados Unidos desde 1964, sendo que em 1967, quando 

ainda estava no Chile, Paulo Freire visitou os EUA e teve a oportunidade de ministrar 
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palestras em várias universidade americanas. Vale ressaltar que antes de ir para os 

Estados Unidos, Paulo Freire passou pelo México, ficando em Cuernavaca. 

 

Paulo Freire passou longos 16 anos fora do Brasil, continuando reconhecido 

e valoroso trabalho em prol de uma educação libertadora até o seu falecimento em 1997. 

 

Para finalizar esta resenha, escolhi um dos trechos que mais chamou me a 

atenção durante a leitura deste texto: 

 
[...]Trabalhar com as classes populares a possibilidade de reconhecer a razão 

de ser da posição em que elas se encontram, o nível de exploração em que se 

acham,isso certamente ameaça as classes dominantes. E disse que eu tinha 

razão, que era óbvio que não se podia esperar que as classes dominantes 

pudessem endossar um tipo de pedagogia dessa ordem...a tarefa de pôr em 

prática uma proposta político-pedagógica deste tipo é a de quem, realmente, 

está opondo-se à preservação do sistema capitalista, se engajando na luta em 

favor da criação de uma sociedade socialista. (FREIRE, GUIMARÃES, p. 

121, 1987). 

   

 

 

 

  


