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   Nesta obra Paulo Freire conta episódios de sua vida, em um livro 

dialogado com Sérgio Guimarães, ele relata episódios e a vivência com pessoas que 

cruzaram o seu caminho, especialmente na cadeia, ainda no Brasil, onde esteve por duas 

vezes; sua rápida passagem pela Bolívia; o tempo que esteve no Chile e por fim; sua 

estada no México e Estados Unidos.  

Paulo inicia seu relato falando um pouco sobre o seu nome de registro, 

Paulo Reglus Neves Freire, nome dado pelo seu pai. Paulo Reglus foi um nome que não 

pegou, ficando conhecido como Paulo Freire desde a adolescência e depois mais ainda 

quando se tornou professor de Gramática no Recife. Paulo Freire relata também sua 

estada no Ministério da Educação, onde coordenou o Plano Nacional de Alfabetização. 

Ele explica que foi convidado para trabalhar em Brasília pelo então ministro da 

Educação do governo João Goulart – Paulo de Tarso. Quando em Brasília ao assumir a 

assessoria do ministério, Paulo Freire fez uma importante colocação para o Ministro 

Paulo de Tarso: 

 
Senhor ministro, gostaria de deixar bem claro aqui um ponto de vista que 

defendo, não puritanamente, mas com toda a seriedade.Acho impossível fazer 

política sem ética e no meu caso isso tem a ver com o respeito às classes 

populares. 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). 

 

 Depois de ouvi-lo, o ministro disse que também pensava dessa maneira. 

Mas, a sua estadia naquele tampo em Brasília foi de menos de um ano, cumprindo o 

período de junho de 1963 a abril de 1964. Na sequência aconteceria o Golpe militar, que 

interrompeu todos os planos educacionais do governo Jango e, consequentemente, 

rendeu a prisão de Paulo Freire.  

Paulo Freire relata que naquela época ainda não tinha filiação com nenhum 

partido político. No entanto, ele assumia sua ação política como professor, já que para 

ele é impossível não ser político quando se é educador. E, com relação a sua não adesão 

aos partidos daquela época, Paulo Freire não via amadurecido político. E também 

admite que sua ingenuidade política era a outra razão de sua não filiação aos partidos. 
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No livro “A educação como prática da liberdade”, Paulo Freire expõe melhor seus 

posicionamentos políticos daquela época. 

Sérgio Guimarães argúi Paulo sobre a relação de Paulo Freire com os 

movimentos políticos que levaram Miguel Arraes ao governo do Pernambuco. Mas 

Freire diz não ter tido nenhuma participação direta nesse governo, muito embora 

nutrisse uma solidariedade política a Miguel Arraes, trabalhando como educador no 

Movimento de Cultura Popular (MCP), um movimento que começou na prefeitura de 

Miguel Arraes no Recife e foi se ampliando ao se tornar estadual durante o governo de 

Miguel Arraes. Para Paulo Freire, Arraes acima de ser um governo populista, foi um 

governo popular. Ele relata alguns fatos que ocorreram nesse governo que o fizeram ser 

solidário às convicções de Miguel Arraes e conclui: 

 
É a partir desses testemunhos pessoais, que atestam a seriedade e a dignidade 

das posições de Arraes durante a campanha e durante o governo, é a partir 

disso tudo que sou categórico em afirmar: a posição de Arraes era a de um 

homem realmente tocado pelo popular, mas que não se estendeu ao 

populismo. O seu sonho sempre foi muito mais sério e mais radical do que a 

e ambiguidade populista. (FREIRE, GUIMARÃES, p. 21, 1987). 

 

Sérgio Guimarães também questionou Paulo Freire sobre se houve alguma 

influência de Arraes no movimento político “Aliança para o Progresso”, que agia 

diretamente nos projetos de educação popular e nos movimentos de cultura popular. 

Mas Paulo disse que embora a sede da Aliança para o Progresso no nordeste tenha sido 

em Recife, Arraes recusou qualquer oferta ou coligação a esse grupo. Paulo Freire 

explica que tal movimento tinha visivelmente o objetivo de enfraquecimento do 

governo federal, partindo da autonomia de alguns governos estaduais que feriam 

princípios constitucionais da época. Naquela época, inclusive, Paulo Freire assumia um 

papel de representar o governo federal junto à Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SEDENE) e afirma ter dito muitos não aos membros da Aliança em seus 

projetos que, segundo ele, tinham itens inaceitáveis e que feriam a autonomia da 

federação por servir ao comando de forças norte-americanas. 

 
Numa dessas reuniões, disse ao representante americano que aquilo não era 

uma doação, mas sim um empréstimo, e que, se o dinheiro fosse dado, ainda 

poderia entender que se fizessem exigências, mas que elas eram 

inconcebíveis num empréstimo. E completei que, de qualquer forma, como 

doação ou empréstimo, as exigências eram inaceitáveis; que o Brasil tinha 

que ter autonomia para decidir, por exemplo, onde os seus professores iriam 

estudar e que móveis construir. Se fosse interessante num determinado 

momento fazer um estágio nos Estados Unidos, muito bem, por que não? 

Mas não necessariamente. (FREIRE, GUIMARÃES, p. 23, 1987). 

 

Mesmo com restrições, Paulo Freie resolveu aceitar mais tarde o convite do 

governo Aluísio Alves do Rio Grande do Norte para um projeto de alfabetização de 

adultos nas zonas rurais. O convite veio por intermédio do jornalista Calazans 

Fernandes, mas Paulo Freire cuidou para que seu nome não ficasse envolvido a 

intenções politiqueiras do governo do Rio Grande do Norte ou da Aliança para o 

progresso, e ressaltou que a ele não importava de qual dos dois viriam as verbas para o 

então projeto, desde que atendessem as suas exigências. Resumidamente, as exigências 

de Paulo Freire foram as seguintes: primeira, que fosse firmado um acordo entre 

Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte e o Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade do Recife;  segunda, que com esse acordo ficasse determinado que o 

governo do Rio Grande do Norte arcaria com todas as despesas dos professores, entre 
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elas despesas de passagem, estadia e gratificação para os que trabalhassem no convênio, 

inclusive Paulo Freire enquanto diretor do Serviço de Extensão Cultural; terceira, a 

nível do Rio Grande do Norte, o trabalho deveria ser entregue à liderança universitária, 

que naquela época era Marcos Guerra; quarta, que durante o processo educativo na 

cidade escolhida, esta não fosse visitada pelo governo do estado para que o convênio 

não assumisse fins politiqueiros; quinta, que se algumas das exigências fossem 

quebradas a qualquer momento o convênio seria rompido e ele mesmo faria uma 

entrevista pública à imprensa explicando os motivos do fim do projeto. 

Posteriormente ao fazer todas estas mesmas exigências perante o 

governador Aluísio Alves, entraram em acordo e o governador escolheu sua terra Natal, 

Angicos. Naquela época o prefeito de Natal, Djalma Maranhão, era de esquerda, com 

quem Paulo Freire mantinha relações pedagógicas e políticas bastante próximas, quando 

Freire chegou naquela capital, o prefeito já tinha iniciado um trabalho com o 

lançamento da campanha “De pé no chão também se aprende a ler”.  

Mesmo com todas as interferências políticas já apresentadas, Paulo Freire 

afirma que não há como negar a experiência de Angicos só por ela ter sido na cidade 

escolhida pelo governo conservador de Aluísio Alves e por ter sido financiada pela 

Aliança para o Progresso.  

Paulo Freire responde às críticas a seu trabalho, explicando que reage, mas 

não se revolta zangadamente devido às incompreensões de suas propostas. Mas, o êxito 

é evidente para ele, uma vez que viu sua proposta ser testada, provada e reinventada, 

tanto na alfabetização quanto na pós-alfabetização, e até mesmo em cursos 

universitários, além de ser defendida em inúmeras teses, algumas das quais ele mesmo 

participou como banca. 

Sérgio Guimarães também argumentou quanto à alfabetização em 40 horas, 

como não parecendo ser esta uma vantagem importante para ele. Paulo Freire respondeu 

que realmente não era de relevância esse fato e que houve mitificação em torno dessas 

40 horas. Paulo diz que, não desconsiderando as condições biocognitivas e psicológicas 

de cada sujeito, a rapidez na alfabetização de um povo pode ter muito a ver com o 

momento histórico vivido por tal povo. Na Nicarágua, por exemplo, num momento 

revolucionário da história daquele povo houve um acelerar na alfabetização, pois “a 

partir da reescrita da história, muito mais difícil, é fácil aprender a escrita da palavra”. 

(FREIRE, GUIMARÃES, p. 30, 1987). E no Brasil, na década de 60 do século XX, era 

um desses momentos históricos importantes no qual houve a emersão das massas em 

contrapartida a governos populista que cumpriam apenas parte das reivindicações do 

povo. 

Ao perguntar para Paulo Freire se o golpe foi visto como uma surpresa para 

ele, sua resposta foi que não, que apesar de ser ainda ingênuo, já percebia muito bem o 

movimento de resistência da direita à possibilidade da emersão das massas populares e 

da esquerda do país. Ele imaginava inclusive que poderia ser preso mais cedo ou mais 

tarde. 
 

[...] 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). 

 

 Paulo relata suas experiências na cadeia na ocasião do golpe militar, 

quando ele e toda a sua família moravam em Brasília. No dia 16 de junho de 1964, 
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Paulo Freire foi preso. Naquela época, já sentido as pressões do golpe militar, de 

primeiro de abril, ele e sua esposa Elza decidiram mandar os filhos de volta com a avó 

para o Recife. Ele resistia à ideia de ter que se asilar, então, permaneceu em Brasília 

com Elza na casa de um deputado da UDN, Luís Bronzeado.  

Paulo Freire estava em Goiânia em um encontro de educadores no dia 31 de 

março de 1964 e apressou sua volta a Brasília por ouvir rumores sobre a prisão de 

Miguel Arraes e a situação política do Brasil. Paulo faz boas referências ao ministro 

Júlio Sambaqui, que às vésperas do golpe preparava um discurso sobre os seus projetos 

para a educação. 

De volta ao Recife, Paulo Freire foi preso, já esperando esta sina, por isso 

desde quando chegou foi se apresentar ao secretário de segurança. Pela manhã do dia 16 

de junho de 1964 foi convidado por dois policiais, que o acompanhou primeiro até a 

Secretaria de Segurança Pública e depois até o quartel. Paulo Freire criticou o sarcasmo 

de um dos policiais que ao entregar para a outra autoridade disse: 

“__ Taí, capitão, o novo pássaro que eu lhe trago.” (FREIRE, 

GUIMARÃES, p. 42, 1987). 

Mas, apesar dessa experiência ruim, Paulo Freire faz questão de ressaltar 

que conheceu oficiais que, apesar de não serem solidários politicamente e 

ideologicamente à causa dos presos, agiam com humanidade para com eles. Quanto à 

experiência na cadeia, Paulo Freire ressaltou que o espaço era muito apertado e que só 

conseguira ser localizado por Elza graças a um soldado que levou um comunicado para 

ela, avisando onde ele estava. Ele também relatou que um sargento deu-lhe umas dicas 

de como ele deveria adquirir algumas manhas para conseguir sobreviver na prisão. 

Paulo Freire conta a Sérgio Guimarães que passava o tempo na prisão lendo, 

quando isso era permitido, jogando palavras cruzadas ou conversando com os 

companheiros tais como Clodomir, que contava estórias de um personagem chamado 

Pedro Bunda. Enquanto passava os dias na prisão, Elza levava comida para Paulo Freire 

e seus companheiros de cela. Na mesma prisão, havia camponeses que ficavam em um 

pavilhão diferente, em condições ainda mais precárias e o Clodomir repartia a comida 

que vinha de fora com eles. Paulo Freire relatou que vendo esse posicionamento político 

revolucionário de seu amigo, passou a preparar a alimentação dos companheiros junto 

com ele. Paulo relata ter convivido ainda na prisão com pessoas importantes, tais como, 

Pelópidas Silveira, prefeito de Recife no governo de Arraes e também Rui João 

Marques, professor de medicina da Universidade de Pernambuco.  

Paulo Freire na prisão não se desesperou nem teve medo de morrer, certo 

dia chegou um oficial e disse-lhe que ele poderia arrumar sua malinha, pois estava livre. 

Mas teve que responder inquérito policial. Quando saiu da cadeia, ouviu rumores de que 

seria preso novamente, foi aí que resolveu se exilar na Bolívia. 

Naquele momento, de imediato foi para a Bolívia, pois esta foi a única 

embaixada que o aceitou, além disso, ainda no Brasil, tendo contato com um diretor de 

departamento do ministério da educação da Bolívia, conseguiu ir para La Paz já com um 

emprego. Entretanto, passados 15 dias nessa capital, sentindo muito mal em decorrência 

da alta altitude, soube do golpe de Estado nesse país e conseguiu ir para o Chile.  

Paulo Freire já começara a ser conhecido na América Latina e nos Estados 

Unidos desde 1964 devido às experiências brasileiras na alfabetização de adultos, tais 

como a de Angicos. Em de 1967, quando estava no Chile, Paulo Freire visitou os EUA e 

falou em umas sete universidades daquele país. Ivan Illich foi uma das pessoas que 

contribuiu para que Paulo Freire ficasse conhecido também no México. Esse amigo de 

Paulo Freire lhe deu um conselho sobre como evitar a vaidade, mesmo considerando a 
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importância das palavras de Illich, Paulo Freire considera que a sua própria prática o 

livrou das vaidades bestas.  

Na Bolívia, ao andar com índios ao seu lado, Paulo Freire sentiu-se tocado 

ao perceber a força das diferenças sociais e culturais, o impacto com essas diferenças de 

classe fez com que Paulo Freire refletisse mais ainda sobre o Brasil. Outro fato 

impactante para Paulo Freire na Bolívia foi a percepção da bravura e da legítima luta 

das massas populares daquele lugar. Mas logo percebendo que não poderia permanecer 

na Bolívia, Paulo Freire lembrou-se da carta que escrevera para Elza dizendo não ter 

ainda lugar para onde ir. Mas, acabou indo para o Chile graças ao apoio de amigos entre 

eles Paulo de Tarso e Plínio Arruda.  

Quando Sérgio Guimarães convida Freire a refletir sobre a que medida 

poderia ser importante o relato de sua vida para a educação. Paulo Freire responde:  

 
“[...] tudo o que vivi foi porque o meu trabalho se deu numa prática social 

de que participei. É nesse sentido que as considerações em torno dessa 

passagem de quase 16 anos de ausência do Brasil para mim são importantes 

do ponto de vista da minha própria formação, da minha contínua 

formação.” (FREIRE, GUIMARÃES, p. 80, 1987). 

 

Em seu exílio no Chile Paulo Freire considerou que não teve grandes 

dificuldades em adaptação. Ele teve oportunidade de trabalhar como educador graças a 

amigos como Tiago de Melo e Strauss, que o levou ao gabinete de Jacques Chonchol, 

do Instituto de Desarollo Agropecuario que o contratou como seu assessor. Nesse cargo 

ele teve oportunidade de trabalhar na alfabetização e pós-alfabetização na educação 

popular. Para iniciar esse trabalho a primeira consideração de Paulo Freire foi a 

necessidade de adquirir maior conhecimento sobre a realidade daquele país, através de 

vários seminários que participou Paulo Freire foi se apropriando da realidade chilena. 

Paulo Freire começou a usar no trabalho de alfabetização no Chile alguns 

dos slides feitos a partir dos quadros de Francisco Brenand que trouxe do Brasil. Ao 

iniciar o trabalho com os slides, um dos alunos comentou que a cor dos slides lembrava 

o calor do Brasil. As questões políticas ficaram cada vez mais claras no Chile e no 

discurso junto ao quadro de educadores. O trabalho com a juventude da democracia 

cristã começou a se radicalizar, tendendo para o socialismo, o marxismo ou para o 

partido comunista, isso não se deu pela influência de Paulo Freire, mas sim pela prática 

deles junto aos operários e camponeses. Foi daí que surgiu o Movimento Independente 

Revolucionário – MIR – segundo Paulo Freire, todos os grupos surgidos nessa época 

aproveitaram algumas de suas propostas. 

Paulo Freire registra que no Chile ele teve uma grande fecundidade de sua 

produção escrita, ele atribui alguns motivos para tal fato: o aprofundamento das 

reflexões (maior exigência profissional), preocupação política de acertar, convivência 

com uma excelente equipe de pensadores brasileiros. Alguns dos membros de sua 

convivência foram: Fernando Henrique, Weffort, Ruth Cardoso, Wilson Cantoni, 

Strauss, Jader, Flávio Toledo, Paulo de Tarso, Plínio Sampaio, Adão Pereira Nunes, 

Jacques e Fiori, com os quais tinha encontros semanais. Segundo Freire, o momento 

histórico aliado aos fatores acima citados permitiu que rompessem com o paroquialismo 

e tiveram uma visão ampla da realidade latino-americana. Foi no Chile que Paulo Freire 

escreveu Pedagogia do oprimido. 

A direita no Chile começou a perseguir Paulo Freire alegando que eele 

escrevera um livro comprometedor e violento. Ele não queria ser forçado a sair do Chile 

como foi do Brasil, coincidentemente, ele havia recebido convites para sair daquele 

país. Assim aceitou ir em 1969 para Harvard e em seguida aceitou também o convite do 
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Conselho Mundial de Igrejas. Paulo Freire considerou que esses convites foram por 

influência de um artigo sobre Angicos que havia sido publicado no New York Time. 

Antes de ir para os Estados Unidos, Paulo Freire passou pelo México e ficou 

em Cuernavaca, teve oportunidade de participar de uma série de conferências de Erich 

Fromm sobre alienação em Marx e como Ivan Illich tinha relações próximas com 

Fromm, ele conseguiu para Paulo Freire uma entrevista particular com Fromm. Na 

entrevista a conversa fluiu com naturalidade e com concordância das ideias, na ocasião 

Fromm disse que o que Paulo Freire fazia era uma espécie de psicanálise histórico- 

poliítico-cultural. 

Assim, Paulo Freire tornou-se cidadão do mundo ao ter sua cidadania 

negada em seu próprio país. Sempre com saudades da sua terra natal, só voltou ao Brasil 

depois de 16 anos fora. Ele continuou seu trabalho até falecer em 1997, momento em 

que estava trabalhando na escrita de mais um de seus livros. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 


