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O casal Elza e Paulo Freire – uma convivência iniciada na década de 1940.
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“Elza é o sujeito que regula e configura as temporalidades da pesquisa.” Assim é o 
nosso início ao livro apresentado por Nima, incansável e perspicaz pesquisadora, 
que teve a sensibilidade e a determinação de trazer a educadora Elza Freire e sua 
contribuição na Educação Brasileira. Elza uma menina que se tornou professora. 
Uma professora que fez do desafio de ensinar uma cotidiana aprendizagem e con-
tribuiu para a Educação de Jovens e Adultos. Se apaixonar e casar com Paulo 
Freire foi a soma dos corpos e mentes inquietos e aprendentes. Entre o fazer peda-
gógico e o sonho de mulher ela gesta seus filhos ao mesmo tempo em que cons-
troem a proposta de alfabetização, que resulta na experiência de Angicos. Mistura 
de compreensão da realidade com cultura popular levou para salas de aula os cír-
culos de cultura que revolucionam até hoje o ensinar e aprender democratizando 
espaços e relações dentro da escola. Em cada filho um pouco de Elza e em cada 
livro de Paulo a presença da educadora. Ao ir de capa a capa desejamos que cada 
um descubra em si a capacidade de ser sujeito de sua própria história e como Elza 
ser generosamente coautor da história do outro. 

Salete V. Camba e Lizeth Acquisti

O trabalho de pesquisa realizado 
por Nima sobre Elza Freire, 
esposa de Paulo Freire é retrata-
do em parte aqui. Como aconte-
ce com seus trabalhos, este 
acompanha os demais que reali-
zou em sua vida como profissio-
nal da educação, especificamente 
no campo da Educação de 
Adultos, e como pesquisadora 
séria, compromissada, crítica e 
competente.

Falar de Elza Freire buscando nas 
profundezas de seu ser foi e é para 
Nima uma tarefa enriquecedora, 
de grande sensibilidade e amor na 
verdadeira acepção da palavra tão 
dita e sentida por Freire. 

Como não poderia deixar de ser, 
falar de Elza é buscar em Paulo a 
junção de uma vida dedicada à 
família e aos que buscam enten-
der o mundo. Nima, através de 
seus estudos e de suas reflexões 
no entendimento das idas e vin-
das do casal, traz de forma didá-
tica, quem foi essa mulher e pro-
fessora, recifense e brasileira que 
conquistou Paulo Freire e com 
ele formou uma família amada, 
exemplar, convivendo com seus 

05 filhos, assegurando ambiente 
tranquilo nos logradouros em 
que residiram.

Tenho certeza que os leitores esta-
rão embevecidos com as infor-
mações contidas, conhecendo de 
forma mais profunda a Elza não 
só de Paulo Freire como a Elza de 
todos nós.

Sonia Giubilei
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