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ORGULHO 

 Quem já não sentiu em algum momento da vida um algo que surge lá do fundo da alma e que vai 

crescendo, num movimento quase incontido, e acaba por iluminar todo seu ser? É difícil não conter a 

expressão do rosto, o brilho nos olhos e o bater mais acelerado do coração! Foi algo assim que senti certa 

vez quando vi o nome de Paulo Freire nas páginas de um artigo em língua inglesa. Puro orgulho. Orgulho de 

ter algo que me une a tão célebre pessoa, o fato de ser um brasileiro que tem trazido novas reflexões sobre o 

fazer pedagógico.  

 Qualquer educador brasileiro na atualidade já ouviu seu nome pelo menos uma vez na vida. Mas ver 

que o nosso Paulo Freire é reconhecido em solo norte americano como o criador da pedagogia crítica é de 

encher o peito de orgulho. E foi assim que eu me senti, com um baita emoção de ter um brasileiro entre os 

gringos e que fez diferença nos postulados acadêmicos.  

 Depois fica o desejo de saber mais sobre tão grande figura. E sabe o que se descobre após ler alguns 

livros de Freire? Que se precisa voltar a lê-los. São tão ricos, repletos de reflexões inusitadas, e ler e reler é o 

menor dos tributos que se pode dar a este pensador que acolheu questões sociais dentro de um universo 

complexo e enriquecedor, que é a sala de aula. Aí vem o desejo de conhecer mais sobre Freire. 

 Lendo a entrevista dada por Freire a Sérgio Guimarães encontramos alguns dos motivos para admirar 

ainda mais nosso Paulo Freire. Perdoe-me caro leitor desse texto por chamá-lo nosso Paulo Freire, e à moda 

machadiana me permitirei apresentar-te um pouco do nosso, melhor reforçar: meu e seu Paulo Freire. Com 

base no livro Aprendendo com a própria história nos propomos a fazer com que você compreenda um 

pouco as inúmeras razões que temos para nos sentirmos imensamente orgulhosos de tão incrível pensador. 

 Paulo Reglus Neves Freire já na adolescência passou a ser conhecido como Paulo Freire. Católico 

por parte da mãe e, a posterior, por escolha própria, pernambucano e esposo em primeiras núpcias, teve em 

Elza uma companheira de vida e de reflexões libertadoras, e em Maria uma discípula, em seu segundo 

casamento. Foi ativamente partícipe dos trabalhos de educação popular desenvolvidos antes de 64 e filiado 

ao Partido dos Trabalhadores, Paulo participou de uma geração marcada por grandes mudanças e que 

influenciou gerações mais novas que a sua.  

 Entusiasta que era, se envolveu com a educação logo que chegou a Brasília, coordenando o Plano 

Nacional de Alfabetização, no então governo Goulart e cujo ministro da Educação era Paulo de Tarso. 

Chegou a capital nacional, após deixar sua função no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do 

Recife e, ao comparecer diante do ministro, já firmou seu compromisso com as classes populares. 

 Nosso personagem histórico se definia como “político enquanto educador… (p. 15)”. Essa afirmação 

pode ser tomada como sua maior identidade e, por que não dizer, uma de suas maiores contribuições na 

formação de novos educadores que entram em contato com suas obras em cursos universitários.  



 Em várias universidades de inumeráveis países é ensinado que não há como um educador se isentar 

de seu papel político enquanto cidadão a serviço da educação. Esta é uma afirmação amplamente divulgada 

e que surgiu da mente brilhante de Freire que, a princípio, se viu como muitos professores tomados pela 

noção “de [se] compreender como educador e não como político”.    

  Sua trajetória foi pontuada de políticos que tiveram papel fundamental na vida de Freire e admiração 

incontestável, Arraes é um deles. Para Freire, Arraes era tocado pelo popular, sem ser populista. Um fato 

envolvendo Arraes e uma marcha de camponeses reforça o argumento de Freire do compromisso político do 

governador com as classes populares. Arraes estava despachando no palácio e após ser informado de uma 

passeata, partiu ao encontro do povo e, segundo Freire, Arraes afirmou que era muito mais razoável o 

governador ir aos camponeses que o elegera.  

 A menção de Freire a uma fala de Engel afirmava que “no momento mesmo em que a burguesia, 

dispondo de maior tecnologia, se armou com muito mais eficiência do que a classe trabalhadora para 

reprimi-la em praça pública, não se pode aceitar o convite da burguesia para ir à praça pública fazer 

barricadas. O que temos que fazer agora é votar” (p. 20). A alusão ao pensador marxista serviu para 

endossar a admiração de Freire pelo político Arraes e, sobretudo, para deixar claro que o voto é um 

instrumento positivo para promover a igualdade social. 

 Pontos chave de sua história são a sua experiência em Angicos como educador e o seu trabalho no 

Movimento de Cultura Popular.  Angico é um símbolo freiriano de luta contra o analfabetismo e a cidade foi 

o cenário em que foi testada sua proposta de alfabetização. Método Paulo Freire, como passou a ser 

chamado, foi enriquecedor para a campanha de Djalma Maranhão cujo nome era “De pé no chão também se 

aprende a ler”.  

 A experiência em Angicos marcou vidas, e em especial a de Freire. Entre os vários relatos de fatos 

que sensibilizaram Freire, uma se sobressai. Não só por ter acontecido em Angico, mas também para a 

compreensão de como políticas publicas voltadas para retirar camponeses do analfabetismo se faz 

necessário. Segundo Freire (p. 26): 

Nunca me esqueço das primeiras noites que passei em Angicos. Havia um velho que, na época, devia 

estar mais velho do que eu agora. Ele andava uns três quilômetros para ir e outro tanto para voltar, 

mas fazia questão de não perder as aulas. Ia cheio de alegria, e insistia, com esperança enorme, em 

que aquilo era fundamental para ele, e que ninguém o convenceria de que já havia passado seu tempo 

de ler as palavras. 
 

 Algumas críticas a Angicos foram formuladas e Freire as refuta em parte. A proposta foi tachada de 

ineficiente, manipuladora, dirigida. Para Freire, foi sim dirigida, porque “não há educação sem 

intencionalidade, sem diretividade” (p. 26), mas não manipuladora, porque não foi autoritarismo, mas sim 

uma defesa de um sonho que se tentou fazer. O argumento maior de que o método funciona é o sucesso na 

Nicarágua em reduzir o analfabetismo de 59% para 12%.  

 Há em Freire um idealismo pautado no respeito às ideias divergentes. A evidência de sua natureza 

pacífica está no comentário que faz às críticas levantadas contra Angico e que faço questão de mencionar: 

“Eu reajo, mas não zangadamente. Às vezes, confesso, reajo com um certo riso de tristeza, mas nunca como 



um menino mal-amado”. Vale comentar que Freire nos dá o exemplo de que uma sociedade em que há 

diálogo se propõe a ouvir o outro e construir réplicas que promovam o raciocínio crítico e o bem comum.  

 Não há em Freire, todavia, uma postura derrotista e acanhada diante das críticas. Freire defende com 

propriedade que viu, em solos não brasileiros, suas propostas serem testadas, provadas e reinventadas na 

alfabetização, pós-alfabetização e em cursos universitários. “O êxito dessa experiência foi absoluto. No 

fundo, tudo depende de como se trabalha com um certo método, numa perspectiva política que nunca é 

neutra” (p. 28).  

 Quanto ao artigo de Hermano Alves “Angicos, 40 graus, 40 horas”, Freire pontua que a alfabetização 

em um tempo determinado e que alguns atribuíram ao seu método é um desrespeito tanto às certas condições 

biocognitivas necessárias do educando, quanto às psicológicas e emocionais. Pois a alfabetização também 

depende do tempo histórico em que se dá. Há em sua declaração a evidência de que Freire não estava em 

defesa de seu método a todo custo. Ele faz uma leitura dos fatores implicados na alfabetização, e a 

consciência que tem de que há muito mais envolvido na alfabetização do um método revela a clareza de uma 

mente comprometida com a honestidade e o compromisso com o cidadão que anseia em aprender. 

 Sua defesa da sensibilidade política se materializa ao advogar pelo bom político que convive com a 

história e luta pela encarnação da democracia que perpassa pela educação popular. O seu comprometimento 

com o povo e com a representatividade popular se revela em uma de suas afirmações que transcreveremos 

aqui: 

…eu defendia o exercício da democracia e já então falava da importância de grupos populares 

discutirem a sua própria rua, o seu sindicato, a escola dos seus filhos, a urbanização do seu bairro, e 

chegar inclusive a discutir a própria produção. […] é preciso que se viva nesse país a substantividade 

da democracia, sem nenhum medo. […] O que é preciso é viver essa substantividade, para fazer com 

que a democracia não seja um mero adjeto, um trampolim para o domínio autoritário (p. 32). 
  

 Sua expressão social fez com que Freire e família passassem por situações que servem de exemplo 

para nunca mais tais arbitrariedades sejam feitas no Brasil. Freire compareceu diante de autoridades 

governamentais com seus direitos como cidadão diminuídos. Vivenciou um “clima de irracionalidade, de 

exacerbação – o que era natural na época”, mas que revelaram que não havia condições de que ele ficasse no 

Brasil. 

 Após ler algumas linhas em que Freire menciona nomes como Paulo Cavalcante e Lauro de Oliveira 

Lima, entre outros, e que estes se mantiveram no Brasil em tempos de ditadura, vem-nos uma pergunta: 

Haveria Freire se arrependido de não ter ficado no Brasil? Freire finaliza sua reflexão dando os devidos 

créditos aos exilados internos o retorno dos exilados externos ao Brasil. Mais uma vez suas declarações se 

mostram dignas de nota, há em Freire uma natureza que sabe valorizar amigos e congraçar atos de nobreza 

por parte de seus companheiros. 

 Sérgio fez seu o meu questionamento: teria Freire feito outra opção se tivesse a oportunidade de 

reviver o que passou? Nosso educador maior responde com sinceridade, e não era de se esperar nada de 

diferente. Ele poderia ter ficado, mas declarou que não tinha vocação de herói. Quanto a este apontamento, 

finalizo dizendo que bem fez ele de buscar exílio, pois o momento histórico poderia ter-nos roubado 

incalculáveis contribuições que Freire trouxe ao Brasil, por que não dizer ao mundo. 



 Há de se ressaltar que em tempo de prisão no Brasil, Freire em seu relato congraçou as atitudes 

humanas que alguns militares tiveram com ele. Como afirmou, ele “não poderia deixar de citar”, pois Freire 

encontrou “arrogância e petulância”, contudo, se lembra que encontrou “também essas experiências de 

gente” (p. 45). A doçura de seu caráter valora as boas atitudes que as pessoas possuem, mesmo em tempo de 

brutalidade e autoritarismo. Este comportamento freiriano demonstra que ele acreditava no ser humano e 

que independente da situação o homem pode se mostrar-se mais humanizado. 

 A personagem extraordinária de Freire assemelha-se aos assobios de Clodomir, que em meio às 

adversidades não perde a esperança. Mas quem foi Clodomir? Um exemplo de militante que a despeito da 

situação era o bálsamo que refrigerava as almas dos que se encontravam em cadeias. Vejo nesse relato que 

há mais pessoas como Freire por aí, e constatar que existirem pessoas exercendo um papel político em 

qualquer situação é alentador. E é como educador que Freire declarou: “Sempre procuro aprender algo na 

prática em que estou. Se a minha prática era de preso, eu tinha que aprender era dela mesmo. Sem querer 

bem a ela, mas tinha que aprender.” 

 Certo momento em que se encontrava preso, Freire abraçou um tenente que se encontrava preso com 

ele. Ecoa em minha mente a frase dita por este homem: “Professor, estou solto.” Embora Freire tenha 

estudado Direito, foi como professor que se eternalizou. Mais que alfabetizador, foi fomentador de ideias 

que caminham entre os corredores e as salas de aulas de várias universidades, realmente, ele é nosso 

professor. Ensinou-nos pedagogias libertadoras e críticas, ensinou-nos a crer que a educação pode ser 

transformadora. 

 Em seu exílio para o Chile, Freire passou pela Bolívia e chegou a uma constatação que as reportarei 

em discurso direto: “Mas há outra coisa que me chocou, ou pelo menos me iluminou os choques que eu 

tivera no Nordeste. Não é preciso ir a Bolívia para ver a miséria, no nordeste tem até demais, mas de 

qualquer forma a da Bolívia me deixou assustado, sabe? E me fez repensar a nossa miséria e ver que uma 

solução só poderia estar numa transformação radical da sociedade capitalista” (p. 74). Tudo o que Freire 

viveu foi importante para a prática social que defendeu. Seu compromisso social não o deixava temer. No 

Chile também fez história, sua influência alcançou as salas de aulas chilenas. 

 Coube a Freire a tarefa de convencer-nos, e “quando [se] aceita o convencer como vencer juntos, 

então os dois mundos mudam” (p. 88). Na tarefa de persuadir-nos, Freire escreveu a “Pedagogia do 

Oprimido”. A obra foi publicada primeiramente em outras línguas, teve que convencer a outros antes de 

chegar ao mercado brasileiro. 

 De volta a Recife, Freire se viu no exercício de conciliar seu contexto de origem com o novo 

contexto de exilado. Mas uma certeza, ele tinha: “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 de uma sociedade socialista” (p. 121). 

 Finalizando nossa reflexão sobre Freire, vale ponderar que suas contribuições são realmente 

significativas para a história e, em conformidade com elas, urge que o homem dê fim a desventura de tantos, 



pois em momentos de tantas tecnologias e vivendo a pós-modernidade é inadmissível que ainda haja tantos 

miseráveis. Mas como fazê-lo sem cometer injustiças?  

 

  

   


