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I. PENDAHULUAN 

Denis Collins dalam bukunya “Paulo Freire : Kehidupan, Karya dan Pemikirannya” (2011)
2
 

menyajikan biografi Paulo Freire dengan cukup sederhana dan ringkas. Makalah ini, sebagian 

besar berangkat dari buku tersebut. Terlahir dengan nama lengkap Paulo Reglus Neves 

Freire, di Kota Recife, Brazil 19 September 1921. Freire lahir dalam keluarga yang pas-

pasan, bahkan cenderung berkekurangan terlebih lagi setelah masa depresi besar pada 1930. 

Karena keadaan ekonomi yang terus memburuk, pada 1931 keluarga Freire pindah ke kota 

Jaboato yang biaya hidupnya lebih rendah. Malang, di tahun 1934 bapak dari Paulo Freire 

meninggal, hal ini memaksa Freire kecil berhenti sekolah selama 2 tahun. Sejak saat itulah, 

Freire merasakan penderitaan dengan segala kekurangannya. Pengalaman hidupnya yang 

demikian kelak memberikan pengaruh besar dalam cara pandang dan keberpihakannya 

terhadap kehidupan masyarakat marjinal. 

Usai sekolah pendidikan atas, Freire muda melanjutkan kuliah di Universitas Recife dengan 

mengambil jurusan hukum pada 1943. Begitu lulus ujian kepengacaraan, Freire tidak 

memilih bidang hukum untuk pekerjaanya, justru dia memilih untuk bekerja di bidang jasa 

pelayanan sosial sebagai Kepala Pendidikan dan Kebudayaan pada 1946, di negara bagian 

Pernambuco. Pekerjaanya tersebut memberikan kesempatan bagi Freire muda untuk 

berinteraksi dengan orang-orang marjinal. Minat dan perhatiannya dalam filsafat dan 

psikologi bahasa memberikan pengaruh yang besar bagi pengembangan metode pendidikan 

bagi orang dewasa yang dia tekuni. Seiring dengan itu, Freire mendapatkan gelar doktornya 

dari Universitas Recife pada 1959.  

Tahun1961, Freire menjadi kepala Departement Cultural Extension  di Universitas Recife. 

Dalam jabatannya yang baru, Freire berkesempatan untuk mengaplikasikan metode 

pembelajaran melek huruf bagi orang dewasa. Semangat program ini dilatarbelakangi oleh 

reformasi pasca terpilihnya Joao Goulart sebagai Presiden dari partai sayap kiri dengan 

beberapa program reformasi, satu diantaranya adalah peningkatan peran masyarkat marjinal, 

diantaranya adalah program literasi bagi orang dewasa. Di tengah gencarnya usaha Freire 

dalam melakukan pendidikan literasi tersebut terjadi kudeta militer pada 1964 yang 

menggulingkan pemerintahan Goulart. Freire sempat ditahan selam 70 hari karena dituduh 

sebagai pengkhianat. Setelah dibebaskan, Freire beserta keluarganya mengungsi ke kota La 
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Paz, Bolivia. Hanya beberapa minggu di sana, Freire kurang dapat menyesuaikan dengan 

iklim di dataran tinggi, akhirnya dia dan keluarganya pindah ke Chile.  

Saat itu Chile sedang dalam masa transformasi sosial dan mobilisasi kelas sosial yang 

menyeluruh. Reformasi agraria menempatkan pendidikan orang dewasa dalam proses 

modernisasi pedesaan melalui koperasi dan serikat pekerja. Melalui ICIRA (Institute for 

Training and Research in Agrarian Reform) Freire mengembangkan Metodologi dan 

pendekatan yang memungkinkan terjadinya perubahan dari tingkatan bawah. Selain itu Freire 

juga terlibat dalam INDAP (Institute for Agrarian and Livestock Development),  memberikan 

kesempatan kepadanya untuk kontak secara langsung dengan kehidupan masyarakat 

perdesaan, di pelosok negeri. Freire tinggal di Chile sampai 1969, kemudian pindah ke 

Massachusetts, Amerika Serikat setelah menerima tawaran sebagai Profesor tamu di 

Universitas Harvard (Holst. 2006). 

Hanya setahun di Harvard, Freire kemudian pindah ke Swiss bekerja sebagai kunsultan 

pendidikan di Dewan Gereja Dunia. Freire berkesempatan untuk mengunjungi negara-negara 

di Afrika untuk mencurahkan gagasan dan pemikirannya dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan. Setelah 10 tahun yaitu pada 1980, Freire kembali ke Brazil bergabung dengan 

Partai Buruh. Sembari itu dia tetap masih melakukan aksi sebagai supervisor bidang 

pendidikan dan literasi di kota Sao Paulo sampai 1986. Kemudian menjadi Sekretaris 

Pendidikan pada 1988. Freire meninggal di tahun 1997. 

 

II. KONSEP PENDIDIKAN DAN PEMBEBASAN 

Membaca buku Pedagogy of the Opressed, kita seperti diajak jalan-jalan menelusuri Amerika 

Latin sembari mendengarkan penjelasan langsung dari Paulo Freire. Dalam buku tersebut, 

beberapa penjelasan diulang-ulang, namun dalam beberapa hal kita tidak mudah untuk 

menangkap maksud dan detail dari yang disampaikan. Berikut adalah beberapa konsep 

pendidikan dan pembebasan dari Paulo Freire. 

Pilihan untuk keberpihakannya terhadap kaum tertindas merupakan refleksi dan aksi nyata 

atas pengalaman masa kecilnya yang berkekurangan. Awalnya saya mengira bahwa apa yang 

dilakukan Freire hanya semacam aktivisme untuk pembebasan buta huruf, sebagaimana 

fenomena kebangkitan pendidikan di negara-negara berkembang. Seperti disampaikan 

Channa (2016), bahwa periode 1980an menunjukkan geliat desentralisasi dan upaya 
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peningkatan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang. Desentralisasi pendidikan di 

Amerika Latin merupakan bagian tidak terpisahkan dari gerakan politik. Sementara itu di 

Afrika Selatan dan Srilangka merupakan alat dalam mengurai konflik etnik. Sedangkan di 

negara-negara bekas Uni Soviet, di dorong oleh permintaan pasar.  

Karena pengalaman masa kecil Freire serta interaksinya dengan masyarakat marjinal baik di 

Brazil dan Chile, menempatkan sudut pandang pemikiran Freire berpihak terhadap mereka. 

Sembari Freire mengajarkan pendidikan literasi bagi orang dewasa, Freire berusaha keras 

untuk mengangkat derjat kehidupan mereka, tanpa harus melalui revolusi kekerasan. Perlahan 

namun pasti konsep pemikiran pembebasan Freire mengantarkan cara pandang baru, 

nampaknya Freire memberikan jalan keluar bagi revolusi Marxian melalui revolusi 

kebudayaan. Menuju kesitu, pertanyaan mendasar yang dimunculkan Freire adalah 

bagaimana yang terintidas dapat membebaskan diri mereka sendiri? Tidak lain hanya dengan 

menemukan kesadaran bahwa mereka adalah inang dari penindasan tersebut (Freire, 2005).  

Dialog dan Humanisme 

Freire berasumsi bahwa masyarakat yang tertindas tidak menyadari akan ketertindasannya, 

karena masih berada dalam kondisi kesadaran magis. Dalam rangka membangkitkan 

kesadaran akan ketertindasan, Freire mengusulkan metode melalui dialog. Freire terinspirasi 

dengan gaya dialog Socrates, yang dengan metode tersebut kemudian dapat menuntun pada 

pemikiran kritis. Freire menekankan bahwa dialog tersebut tidak sebatas mengupas materi 

pembahasan hingga tuntas dan mendasar namun menekankan prinsip-prinsp humanisme. 

Manusia mempunyai perasaan, dengan berbagai persoalannya. Hal ini tidak bisa diabaikan, 

dan bahkan dapat menjadi suatu topik untuk dibahas dengan penuh kehangatan, perhatian, 

kasih dan membangun suatu harapan. Penting dalam dialog tersebut adalah partisipasi aktif 

dari segenap peserta. Saya menyederhanakan bahwa Freire hendak mengatakan bahwa 

dialognya adalah perjumpaan manusia dengan manusia, bukan hanya gagasan dengan 

gagasan sepertihalnya dalam metode Socrates. Atau dengan kata lain adalah memanusiakan 

manusia. 

Metode dialog Freire menjadi pintu masuk menuju pembebasan, di mana adanya tempat 

untuk saling menghargai sebagai sesama manusia, membahas topik-topik yang nyata dan 

aktual di sekelilingnya sembari belajar menuliskannya. Kemampuan untuk menulis dengan 

benar itu baik, namun lebih ditekankan pada makna dan konsep pemikiran yang terbangun. 

Kondisi ini perlu dipahami dengan latar belakang sosial masyarakat Amerika Latin yang 
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tinggal di pinggiran, miskin, tidak bisa membaca dan menulis, sebagian besar waktunya habis 

digunakan untuk bekerja, sehingga proses belajar literasi hanya dapat dilakukan pada malam 

hari dan tidak makan waktu lama. Dalam situasi yang demikian kehadiran Freire dengan tim 

serta gagasannya, bukan menempatkan mereka sebagai orang asing tetapi bagian dari 

masyarakat itu sendiri. Penting juga untuk menempatkan diri dalam proses pendidikan 

tersebut menjadi “bersama dengan”, dan bukan pendidikan “untuk” masyarakat. Dengan kata 

lain, proses yang dilakukan menekankan pentingnya partisipasi aktif sebagai subyek utama, 

bukan semata-mata pemanis atau sekedar meramaikan suasana. Ada kehangatan dalam 

komunikasi, kasih, perhatian dan membangun harapan untuk kehidupan yang lebih baik. 

Disinilah letak pendidikan humanisme Freire dalam praktik. 

Kata Generatif, Problem Posing dan Konsientasi 

Melalui metode dialog, kemudian kita mengenal kata generatif yang digunakan Freire. Kata 

generatif tersebut merupakan istilah menjelaskan penggunaan kata-kata dalam keseharian 

yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mendefinisikan dunia mereka. Jadi bukan 

merupakan istilah-istilah impor yang dipaksakan, yang tidak lain akan menjadi pemaksaan 

pengetahuan. Sembari belajar mengeja dan menulis, saat itu juga belajar untuk memahami 

dunia mereka dalam perspektif yang lebih luas, sampai akhirnya mereka menyadari akan 

keberadaan mereka.  

Atas realitas-realitas yang ada dan disadari, kemudian dibangun bersama mengenai suatu 

abstraksi yang kemudian disebut kodifikasi. Proses selanjutnya adalah menarik abstraksi 

tersebut kedalam dunia nyata berupa aksi. Proses belajar bersama tidak berhenti sampai 

dengan menulis kata, membangun abstraksi namun dikembalikan untuk “membaca” dunia. 

Membaca dunia mereka dengan berbagai permasalahnnya, mengajak mereka untuk menggali 

dan menemukan alternatif-alternatif solusinya. Dengan kata lain menggunakan pendekatan 

problem posing (hadap masalah), di mana masalah-masalah tersebut dimunculkan oleh 

mereka, untuk dibahas untuk ditindaklanjuti bersama. Pendekatan semacam ini yang 

digunakan oleh Freire untuk membangun kesadaran kritis. Dengan pendekatan ini, laki-laki 

dan perempuan menempatkan mereka masing-masing sebagai pemilik atas sebagian realitas. 

Oleh karena itu perlu berkolaborasi dan tidak saling mendominasi dalam membangun 

kesadaran kritis. Proses kolaborasi tersebut menekankan  adanya kesadaran kolektif, bukan 

personal semata. Komitmen perubahan, aksi-refleksi melalui dialog dalam membangun 

kesadaran itulah yang dimaknai sebagai kosientasi.  



5 
 

Revolusi Kebudayaan dan Kesadaran Kritis 

Revolusi kebudayaan Freire tidak bisa serta-merta disandingkan dengan revolusi menurut 

Karl Marx. Revolusi kebudayaan bisa berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Selain itu 

Freire menekankan bahwa revolusi kebudayaan bukan untuk membangun kesadaran kelas 

untuk perlawanan terhadap kelas dominan, yang di dalamnya ada persaingan dalam 

memperebutkan kekuasaan. Revolusi kebudayaan Freire menekankan terbangunnya 

kesadaran baru dari masyarakat tertindas dan juga yang menindas, untuk kemudian bersama-

sama terus memperbaharui kesadaran yang lebih manusiawi. Masyarakat yang tadinya 

tertindas kemudian mendapatkan kesadaran baru untuk dapat mengambil peran aktif dalam 

menciptakan kualitas pendidikan yang semakin baik demi terwujudnya revolusi kebudayaan.  

Masyarakat yang tertindas cenderung akan mempercayai keadaan mereka sebagai suatu 

nasib, diterima saja sebagai suatu kewajaran, oleh Freire keadaan ini dikatakan sebagai 

kesadaran magis. Selanjutnya masyarakat tertindas yang baru saja menerima penyadaran 

parsial dan belum menyeluruh, punya kecenderungan juga untuk menjadi penindas, yang oleh 

Freire dikatakan sebagai kesadaran naif. Hal ini dapat terjadi karena yang bersangkutan 

mencontoh dan menikmati sensasi sebagai penindas, sebagaimana waktu masih ditindas. 

Melalui dialog, aksi dan refleksi bersama, kesadaran naif tersebut bisa bertransformasi 

menjadi kesadaran kritis. Lebih ditekankan lagi bahwa penting adanya kesadaran dari yang 

tertindas bahwa mereka adalah subyek dari perubahan, bukan lagi obyek ketertindasan.  

Si Penindas 

Penindas itu bisa siapa saja, mulai dari guru di sekolah, kurikulum pendidikan, pembuat 

kebijakan sampai dengan pemerintah. Di sekolah ketika guru menempatkan diri sebagai 

sumber pengetahuan dan murid hanya pasif menerima pengetahuan yang didikte agar diingat 

oleh siswa, dan tidak memperhatikan kondisi perasaan siswa, kondisi semacam ini dikatakan 

Freire sebagai pendidikan gaya bank. Pendidikan semacam ini adalah bentuk penindasan 

karena hanya akan melahirkan budaya bisu, tidak membangun nalar kritis. Pendidikan 

semacam ini juga dikatakan sebagai pendidikan sistematik, karena perubahannya tergantung 

pada kekuatan politik.  

Penindas adalah mereka yang dengan kekuasaannya memaksa, merampas dan meperkosa 

hak-hak orang lain. Penindas cenderung untuk merubah sekelilingnya dalam dominansinya. 

Penindas akan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan 
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dominansinya, bahkan kadang menggunakan cara-cara yeng represif dan manipulatif. Si 

penindas cenderung untuk mencintai kematian daripada kehidupan, dan tidak segan 

menggunakan kekerasan. Hal ini dapat terjadi ketika manusia gagal memahami orang lain 

sebagai sesama manusia (Freire. 2005) 

 

III. MISKONSEPSI DAN KRITIK 

Dalam mempelajari buku dan pemikiran Freire yang begitu banyak dan tidak mudah dicerna, 

kadang menyebakan pembaca sekedar berspekulasi menerima gagasan pembebasan ala Freire 

karena pandangan ini sangat populer di kalangan aktivis dan praktisi pendidikan. Kurangnya 

pemahaman terhadap pemikiran Freire memunculkan beberapa salah tafsir atau miskonsepsi 

dan kritik sebagai berikut : 

Pembebasan Diartikan sebagai Pendidikan Gratis 

Kata pembebasan dan penindasan seolah-olah dilekatkan dengan narasi besar pada ideologi 

kiri yang bermuara kepada Marxisme. Ketika membahas “Pendidikan kaum Tertindas”, 

terkesan Freire hanya melakukan duplikasi revolusi ala Marxian yang diterapkan dalam dunia 

pendidikan. Kadang diterjemahkan secara berlebihan dengan slogan pendidikan gratis, karena 

pembebasan dimaknai bebas dari biaya. Freire jelas menekankan akses pendidikan bagi 

semua orang, semua strata sosial dan tanpa membedakan jenis kelamin. Jauh lebih penting 

untuk penyelenggaraan pendidikan yang humanis dan membangun kesadaran kritis, jadi 

bukan masalah biayanya. Apakah dengan demikian berarti Freire menyetujui pendidikan 

mahal yang kapitalistik? Tentu tidak, sudut pandang  pendidikan yang komersil dan 

kapitalistik menempatkan siswa dan orangtuanya untuk dijadikan sumber pendapatan yang 

melebihi batas kewajaran, tidak melalui proses partisipasi dan tranparansi. Dengan kata lain 

sekolah yang semacam demikian gagal untuk melihat siswa dan orangtuanya sebagai sesama 

manusia. 

Revolusi Freirean Tidak Sama dengan Revolusi Marxian 

Revolusi Marxian menyiratkan adanya persaingan dan upaya untuk pengambilalihan 

kekuasaan, perjuangan kelas tertindas merebut dominansi modal. Pemikiran revolusi 

kebudayaan Freire sangat terpengaruh oleh ideologi Marxisme, meski demikian revolusi 

kebudayaan Freire mengedepankan pembangunan kesadaran bersama antara yang tertindas 
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dengan penindas dengan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan, sebagai 

manusia yang sama-sama terbebas. Freire sama sekali tidak mengarahkan untuk angkat 

senjata dan jalur kekerasan, karena dengan ini kontra produktif dengan humanisme yang 

mendasari konsep pembebasannya.  

Keberpihakan Freire terhadap Perempuan 

Penganut ideologi feminisme menempatkan pemikiran Freire sebagai ideologi yang tidak 

berpihak pada perempuan, keberpihakan  Freire hanya melulu pada kelompok yang tertindas. 

Ada kesan bahwa perempuan di mata Freire tidak dipandang secara lebih serius sebagai 

kelompok yang tertindas. Hal ini dapat dimengerti karena feminisme menempatkan dirinya 

dalam paradigma konflik kelas, dalam hal ini berbasis jender. Sementara itu Freire 

memandang dunia ini sebagai suatu keharmonisan, di mana ketidakmampuan manusia dalam 

memahami diri dan sesamanya membuat ketertindasan. Oleh karena itu solusi yang 

ditawarkan Freire bukanlah perlawanan untuk menundukkan pihak lain sebagai penindas, 

namun bersama-sama membangun kesadaran baru yang lebih humanis, baik laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki dan perempuan secara simultan melakukan refleksi atas dunia mereka, 

meningkatkan wawasan, mengarahkan pemikirannya atas realitas-realitas yang belum begitu 

jelas, agar dapat meningkatkan kesadaran diri dalam menilai dan menghadapinya.   

Metode dan Target Pendekatan Freire 

Sebagian kritikus mengkritisi metode Freire mengawang-awang, dalam beberapa bukunya 

tidak disebutkan secara jelas kata generatif itu yang seperti apa? Contoh lain lagi adalah 

fokus target pendekatan Freire adalah pada kelompok masyarakat tertindas. Bagaimana 

metode pendekatan untuk kelompok masyarakat penindas? tidak dijelaskan secara detail. 

Kondisi ini dapat dipahami mengingat apa yang dituliskan Freire merupakan sintesis atas 

berbagai pengalaman dan observasi mendalamnya. Boleh jadi tahapan revolusi kebudayaan 

akan terjadi dengan sendirinya, jika masyarakat yang tertindas telah menyadari posisinya dan 

melakukan aksi-refleksi membangun kesadaran kritis. Artinya saat Freire menuliskannya, 

sedang berada dalam tahapan kesitu. Revolusi kebudayaan tersebut akan terwujud dengan 

sendirinya dalam komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan, kehidupan yang lebih 

baik dan lebih manusiawi. 
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IV. KESIMPULAN 

Latar belakang kehidupan keluarga dan masyarakat di mana Freire dibesarkan adalah guru 

sejati, yang mengajarkan Freire untuk dapat melakukan sintesis menjadi suatu ideologi 

pembebasan bagi kaum tertindas. Pembebasan tersebut tidak untuk mengalahkan pihak 

penindas kemudian berganti menjadi penindas baru, namun bersama-sama membangun 

kesadaran baru yang lebih manusiawi. Proses tersebut dimulai dengan dialog yang 

mengedepankan perhatian, kasih, kepercayaan dengan tema-tema kehidupan sehari-hari 

untuk selanjutnya belajar membaca dunia mereka. Kesadaran magis bertransformasi menjadi 

kesadaran naif, kemudian menjadi kesadaran kritis. Melalui refleksi menghadirkan komitmen 

untuk melakukan aksi, kemudian refleksi menjadi aksi yang lebih baik lagi, sebagai sesuatu 

yang disebut konsientasi. Masyarakat yang tadinya tertindas bersama dengan yang tertindas 

kini tidak lagi disebut penindas dan tertindas, namun sama-sama sebagai masyarakat yang 

terbebas menciptakan revolusi kebudayaan yang lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih 

manusiawi. 
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