
 1 

Seri Tokoh Pendidikan Nonformal: Paulo Freire 

 

oleh : Putu Ashintya Widhiartha (BPPNFI Regional IV Surabaya) 

 

Paulo Freire adalah seorang akademisi dan praktisi 

pendidikan berkebangsaan Brazil yang hidup pada abad 

ke-20. Sebagai seseorang yang dianggap sebagai pemikir 

besar pada bidang pendidikan ia telah meninggalkan 

banyak pemikiran fenomenal yang menjadi acuan bagi 

setiap orang yang berkecimpung di dalamnya. Banyak 

yang menganggap Freire sebagai pemikir pendidikan 

terbesar abad ke -20 tetapi banyak pula yang tidak 

menyetujuinya karena pemikiran Freire yang cenderung 

ekstrim. Dengan segala kontroversi yang mengiringnya 

Freire tetap dianggap sebagai salah seorang paling 

berpengaruh dalam pengembangan pendidikan 

khususnya pendidikan nonformal dan informal. 

Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, Brazil. Ia lahir dari kalangan 

menengah tetapi keluarganya harus mengalami kesulitan finansial yang disebabkan 

resesi pada era tersebut. Dari kejadian tersebut Freire mengalami sendiri apa yang 

dirasakan oleh sebagian besar rakyat Brazil akan kelaparan. Pengalaman inilah yang 

memotivasi Freire untuk memerangi kelaparan melalui pemikiran-pemikirannya. 

Saat situasi keluarganya membaik Freire mendapat kesempatan untuk 

melanjutkan kuliahnya di University of Recife pada jurusan Hukum. Di sanalah Freire 

bersentuhan dengan pemikiran Karl Marx, Maritain, Mounier dan Bernanos yang 

banyak mempengaruhi pemikiran-pemikirannya di bidang pendidikan di kemudian 

hari. 

Pada tahun 1944 Freire menikahi Elza Maia Costa Oliveira of Recife yang 

akhirnya memberinya tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. 

Sebagai orang tua Freire mulai tertarik untuk mempelajari teori-teori tentang 

pendidikan. Dengan intensif ia mempelajari berbagai literatur tentang pendidikan, 

filosofi dan sosiologi pendidikan. Daripada ilmu hukum yang dipelajari sebelumnya 

Freire menemukan banyak hal yang jauh lebih menarik pada ilmu-ilmu pendidikan. 

Setelah menyelesaikan studinya Freire kemudian diterima bekerja sebagai staf pada 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan negara bagian Pernambuco. 

Hari-harinya sebagai staf tersebut membuatnya banyak melakukan hubungan 
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dengan penduduk miskin. Tanggungjawab dan penugasan untuk melakukan 

komunikasi dengan orang-orang miskin di perkotaan tersebut pada akhirnya menjadi 

dasar penyusunan metode dialog untuk pendidikan orang dewasa yang dicetuskan 

olehnya.   

Pada awal tahun 1960-an Brazil adalah sebuah negara yang tidak stabil dari sisi 

politik. Berbagai pergantian dan friksi politik terjadi untuk kepentingan politik 

golongan masing-masing. Setelah meraih gelar doktornya dari University of Recife 

pada tahun 1959 Freire menjadi Direktur dari Cultural Extension Service University of 

Recife dan mendapatkan tugas melakukan pengentasan buta aksara bagi ribuan warga 

Brazil di daerah Timur Laut Brazil. Setelah dianggap sukses tim Freire mendapatkan 

tanggungjawab yang lebih besar untuk mengentaskan buta aksara di seluruh Brazil. 

Rahasia sukses dari tim Freire adalah cara mengajar mereka yang tidak mengajari 

para peserta didik dengan cara membaca dan menulis secara tradisional. Sebaliknya 

Freire dan timnya membangun kesadaran berpikir kritis bahkan berpolitik bagi para 

peserta didiknya. Membaca dan menulis adalah cara mereka bisa mencapai tujuan 

politik tersebut. Hal ini tidak disukai oleh kalangan militer dan para tuan tanah yang 

merasa bahwa cara Freire terlalu radikal. 

Seiring dengan semakin represifnya pihak militer maka Freire harus mengalami 

masa-masa pahit. Freire dianggap menghasut masyarakat dan dipenjara dengan 

tuduhan subversif. Dia dipenjara selama 70 hari, hari-hari yang penuh dengan 

interogasi pun dijalaninya. Freire dipaksa mengakui hal-hal yang dituduhkan 

kepadanya. Di dalam penjara Freire mulai menulis buku pertamanya yaitu Education 

as the Practice of Freedom. Buku yang berisi analisis kegagalan dirinya dalam 

melakukan perubahan sosial di Brazil akhirnya harus diselesaikan di Chili karena 

pemerintah Brazil mengirimnya ke pengasingan di negara tersebut.  

Selama di Chili, Freire bekerja sama dengan Waldemar Cortes pada program 

pendidikan orang dewasa terutama pengentasan buta aksara selama lima tahun. 

Kerjasama mereka menarik perhatian UNESCO yang memberikan pengakuan bahwa 

Chili merupakan salah satu negara tersukses dalam mengentaskan buta aksara. Hal 

ini secara langsung turut melambungkan nama Freire di dunia pendidikan. 

Nama Freire semakin mendunia pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Harvard 

University mengundangnya untuk memberikan berbagai kuliah sebagai visiting 

professor. Undangan dari berbagai lembaga pendidikan atau kultural di Eropa turut 

membantu Freire menyebarkan pemikiran-pemikiran kritisnya terhadap pendidikan. 

Masa-masa tersebut adalah masa kelam dalam kehidupan sosial di Amerika 

Serikat. Berbagai gerakan rasial dan isu perang dingin dengan negara komunis serta 
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perang Vietnam menghantui penduduk Amerika Serikat. Kekerasan dan 

gerakan-gerakan militan pun mulai masuk ke dalam kampus termasuk Harvard. Rasa 

tertekan dan ketakutan yang dilihat oleh Freire pada hari-hari di AS tersebut turut 

mempengaruhi pemikiran Freire. Ia tidak lagi melihat bahwa ketakutan dan rasa 

tertekan hanyalah milik penduduk negara dunia ketiga. Di negara maju seperti AS pun 

ternyata rasa tertekan itu selalu muncul di kehidupan sehari-hari masyarakat mereka. 

Masa itu adalah masa di mana Freire menyelesaikan bukunya yang paling 

terkenal Pedagogy of the Oppressed. Pendidikan adalah cara untuk membebaskan 

pikiran seseorang dan menurut Freire terdiri dari dua tahapan utama. Pertama adalah 

membangun kesadaran diri bahwa seseorang sedang ditekan dan kemampuan untuk 

membebaskan diri dari tekanan tersebut. 

Setelah meninggalkan Harvard, Freire menjadi konsultan dan berkeliling dunia 

membantu berbagai negara berkembang membangun sistem pendidikannya, contohnya 

di Tanzania dan Guinea Bissau. Pada tahun 1979 Paolo Freire diundang kembali oleh 

pemerintah Brazil dan membebaskannya dari pengasingan. Ia mendapatkan jabatan 

penting sebagai Menteri Pendidikan untuk Kota Sao Paulo pada tahun 1988 yang 

memberinya tanggungjawab untuk melakukan reformasi terhadap 2/3 dari sekolah di 

seluruh Brazil.  

Paulo Freire meninggal dengan tenang pada 2 Mei 1997 pada usia 75 tahun di Rio 

de Janeiro akibat serangan jantung. Berbagai pemikirannya tetap abadi walaupun 

sosoknya sudah meninggalkan dunia ini. 

Pemikiran-pemikiran terpenting Freire 

yang memberikan pengaruh besar pada 

pendidikan informal khususnya 

pendidikan orang dewasa adalah: 

1. Dialog 

Dalam melakukan pendidikan dengan 

orang dewasa, Freire selalu menekankan 

dialog dan menomorduakan kurikulum 

dan target-target pembelajaran lainnya. 

Dialog menurut Freire juga harus 

menghindarkan kesan menggurui antara 

pendidik dan peserta didik, yang terjadi 

seharusnya pendidik bekerjasama dengan 

peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pendidik harus 
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menghindari membuat “deposit” pemikirannya di benak peserta didik. 

2. Praxis 

Freire memberikan penekanan pada praxis, atau tindakan yang didorong oleh 

keyakinan akan nilai-nilai tertentu. Bagi Freire dialog hanya untuk penyadaran 

tetapi yang lebih penting dari itu semua apa yang akan dilakukan oleh peserta 

didik setelah mereka menyadari kondisinya. Tindakan atau praxis adalah tahapan 

penting selanjutnya yang harus dilakukan setelah peserta didik menyadari kondisi 

mereka.  

3. Educator of Liberation 

Seorang pendidik yang ingin membangun kesadaran akan pembebasan bagi 

peserta didiknya harus “mati” terlebih dahulu sebagai unilateral educator. Ia harus 

meninggalkan cara berpikir sebagai guru yang ada selama ini, sebagai gantinya 

bila ingin sukses ia harus berpikir sebagai partner bagi peserta didik. Bila perlu ia 

pun harus berpikir sebagai seorang peserta didik. Dengan kata lain adalah 

berubah from teacher to partner. 
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