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(aprendendo) 

Direitos Humanos com 

Paulo Freire 
Talvez não haja forma mais definitiva de lutar por 

direitos humanos do que entregar sua vida à magia de 
educar. Mas, para ser educador de direitos humanos 
há que ter a elegância das garças, a leveza da chuva 
fina sobre as flores e a missão despojada de ser um 
educador que aprende. Paulo Freire nos ensina isso. 

Lutar por direitos humanos não é só enfrentar as 
paredes da soberba, as casamatas da discriminação e 
as baionetas da violência contra os despossuídos, os 

deslocados e os desgraçados. Paulo Freire nos ensina 
isso. Incorporar os direitos humanos na alma e dessa 
ventura fazer um mote existencial é olhar p’ra dentro 

e ver a razão anunciar: essa é uma emoção 
transformadora! Razão e emoção amando-se.  

Paulo Freire também nos ensina isso.  
Não há maior fonte de transformação de um mundo 

para poucos em um mundo de todos e para todos  
do que a pedagogia do oprimido.  

Nela, primeiro a pessoa enxerga a luz da palavra que 
estava dentro dela, onde antes só havia escuridão. 

Seus olhos extraem de seu interior cansado do cansaço 
histórico, oprimido pela opressão inesgotável e 
escravizado pela omissão das políticas públicas,  

a coisa mais linda: a palavra e seu sentido.  
É um parto cheio de ternura, em que a pessoa 

participa tal como a índia solitária parteja sua cria  
no esplendor acolhedor da floresta.  

O parto de uma palavra geradora logo põe a cria a 
caminhar e a lamber a pessoa. Dá vontade de partejar 

de novo só p’ra ver a carinha da nova cria.  
Paulo Freire faz isso. Faria 100 anos no ano próximo. 
Mas fará. Quem não morre, pela desnecessidade de 

morrer, faz aniversário todos os dias.  
Paulo fez aniversário ontem. E hoje. Amanhã fará. 
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Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) é Patrono da 
Educação Brasileira [Lei nº 12.612/2012]. Nenhum brasileiro 
foi mais homenageado do que Paulo: 35 títulos de 
Doutor Honoris Causa. Suas obras, traduzidas para 
mais de 20 idiomas são lidas. E cada vez mais. Creia! 

 

Mas, o que isso importa, se hoje no mundo todo quando se fala 
em Pedagogia Crítica, fala-se de Paulo? Primeiro dele, Paulo. 

 

 
Painel Paulo Freire no Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa 

Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Campinas / SP 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire 

 

Na fala de Nita Freire, o amor dos dois fala a fala de Paulo......  
A história de Nita e Paulo percorre os becos de Verona, onde 
Julieta esperava Romeu na sacada; percorre as travessas do 
bairro alto de Lisboa, onde um fado ecoa não pelo amor 
perdido, mas pelo amor achado; e percorre as ladeiras ainda 
ansiosas de pés apaixonados de Ouro Preto, onde escravos 
fugidos da opressão de sempre, esgueiravam-se para dar o 
último beijo em Sinhazinha antes de partir para o amor maior: 
a liberdade. Depois da morte de Raul (marido de Nita) e de Elza 
(mulher de Paulo), no intervalo de um ano, seus corações se 
reencontraram entre as pontes do Recife, onde Caymmi cantou 
a sua Dora. No dia 4 de julho de 2019, 22 anos depois da morte 
de Paulo, Nita Freire mostra a sua linda face emoldurada pelo 
tempo e pela companhia de Paulo, que ainda lhe acompanha, 
numa entrevista calma, serena e plena de sabedoria.  
Tanto a dela quanto a dele. Sua fala, modesta e esclarecedora 
de Paulo parece ser suficiente para nos mostrar o que nem 
sempre parece que está sendo mostrado.  
Sigamos o coração de Nita pulsando nas falas de Paulo.......  

“A gente p’ra ser um ser precisa do diferente.” 
■ 

“Eu escrevia na minha cabeça.  
Eu tinha o livro já todo escrito de cor.”  

(sobre a Pedagogia do Oprimido) 
■ 

“Eu sou mais um político educador  
do que um educador político.” 

■ 
“Essa é a grande dor do povo brasileiro:  

é não saber ler nem escrever...” 
■ 

“Faz parte do ser humano saber ler e escrever.” 
■ 

“Faz parte da natureza. É como um vazio que você tem 
dentro de você e no momento que você se alfabetiza você 

mesmo processa esse engrandecimento, próprio seu e 
que se insere, então, na sociedade.” 

(Paulo Freire pela voz de Nita Freire) 
■ 

A obra de Paulo Freire não é a sua obra em si. 
É a sua obra em nós. Pela capacidade de nos fazer sonhar.... 

■ ■ ■ 
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