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"Os homens se
libertam em
comunhão"
Paulo Freire viveu para a educação
libertadora dos oprimidos
Paulo Freire

A

educação como prática de liberdade dá nome a um dos
livros do filósofo e educador
pernambucano Paulo Freire, e sintetiza
sua proposta pedagógica até hoje não
implantada totalmente no país. Ameaçadora para as elites econômica e cultural, a idéia rendeu-lhe um exílio de 16
anos, muitos livros, 27 títulos de doutor "honoris causa" em universidades
brasileiras e estrangeiras, reconhecimento e respeito internacionais.
Nascido Paulo Reglus Neves
Freire no dia 19 de setembro de 1921,
em Recife, o professor teve seu primeiro trabalho no Sesi (Serviço Social da Indústria) e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife. Sua filosofia educacional foi tema
da tese do concurso para a universidade pernambucana, em 1958, e aplicada
pela primeira vez na alfabetização de
adultos no município de Angicos, no
Rio Grande do Norte, em 1963.
A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização, mas o golpe
militar de 1964 entendeu que a sua proposta subvertia a ordem instituída. Paulo
Freire foi preso e exilado no Chile. Lá,
trabalhou em programas de educação de
adultos no Instituto Chileno de Reforma
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Agrária, e escreveu sua principal obra,
educativa". Deixou para o mundo as se"Pedagogia do Oprimido".
guintes obras: "Educação: prática da liberdade"; "Pedagogia do oprimido"; "Cartas
Em 1969 mudou-se para os Esà Guiné-Bissau"; "Pedagogia da esperantados Unidos e lecionou na Universiça"; "À sombra desta mangueira".
dade de Harvard. No ano seguinte foi
para a Suíça, onde trabalhou como conSimples, mas revolucionário, o
sultor especial do departamento de
Método Paulo Freire propõe uma edueducação do Conselho Mundial das
cação que respeite a cultura e a individuIgrejas em Genebra. Nesse período,
alidade das pessoas, desenvolva a autodeu consultoria educacional junto a
estima e promova a igualdade social, mavários governos do Tertando no oprimido o opresceiro Mundo, principalsor que teima em aceitar o
mente na África.
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tonomia: saberes necessários à prática
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