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Freire va tenir exit dins els moviments populars abans que en els esta
ments academics i les empreses editorials. Aquesta és una de les raons 
per les quals la publicació de la seva obra no ha seguit les normes tradi
cionals. Alguns llibres seu s varen sortir en impressions "casolanes" abans 
o al mateix temps que la publicació oficial, i a vegades enversions no ben 
identiques. Els articles s'han inclos en diferents compilacions, entre
creuades sovint de forma caotica. La reconstrucció minuciosa d'aquest 
procés laberíntic -no el controla ni el mateix autor- és un estudi estimulant 
que hi ha pendent. 

Aquesta bibliografia és parcial i incompleta. No té en compte tots 
aquells articles que només s'han publicat a'illadament. Se centra en els lIi
bres i les compilacions més importants, els que han tingut més repercus
sió. De tota manera, hi falten algunsllibres que s'han publicat darrerament 
en altres pa'isos i que encara no ens han arribat a I'hora de redactar aques
ta relació. 

L'educaci6 com a practica de la llibertat 

Tal com es va fer amb la resta de la primera obra de Freire, es va distri
buir inicialment en reproduccions ciclostilades; a partir del 1965 ja la tro
bem en portugues, i a partir del 1966 en castella. La primera edició portu
guesa és de Paz e Terra, de I'any 1967; la castellana de Tierra Nueva! 
Siglo XXI, de I'any 1969, i la catalana d'Eumo, del 1987. 

Possiblement elllibre de Freire que ha estat més lIegit recullla teoritza
ció de la seva experiencia al Brasil. Tot i que fos prohibit a Espanya, ja des 
del principi va aconseguir una gran difusió dins els medis de I'educació 
d'adults. En lIegir-lo, ens posavem en contacte per primera vegada amb la 
seva metodologia d'alfabetització, exposada detalladament a la part final 
delllibre. També hi trobem desenvolupats els conceptes que varen cons
tituir el paradigma deis moviments freirians: societat tancada, cultura del 
silenci, consciencia magica, ingenua i crítica, transitivitat, educació allibe
radora, conscientització ... 
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Extensió o comunicació? La conscientitzaci6 en el 
medi rural 

Va sortir per primera vegada a Xile I'any 1969; la primera edició portu
guesa és de Paz e Terra, del 1970, i la castellana de Siglo XXI, del 1973. 
De fet, ja havia sortit a Xile I'any 1969, on Freire va viure els primers anys 
de I'exili. Hi teoritza precisament l'experiE!ncia de la tasca que va dur a 
terme en aquest país. 

Freire insisteix molt en la idea que no és possible estar a favor d'algú o 
d'alguna cosa, sense que també s'estigui en contra d'algú o d'alguna 
cosa. Aquest llibre desenvolupa I'oposició entre I'educació bancaria i 
I'educació alliberadora. Durant els anys setanta, els moviments 
d'educació d'adults varem intentar d'aplicar aquí I'educació alliberadora, i 
la primera la identificavem amb I'EPA oficial. 

La pedagogia de I'oprimit 

Es va imprimir per primera vegada I'any 1969 a la Universitat de Har
vard, on Freire va treballar com a professor durant deu mesos. L'any 
1970, Tierra Nueva/Siglo XXI va editar I'obra en castella. Segons el parer 
d'alguns, és la seva obra més solida. El mate ix autor n'historia la trajecto
ria. S'ha dit molt que suposava la integració del marxisme i, concretament, 
de la lIuita de classes, en la permanent concepció humanista cristiana. 

La revolució ha de ser cultural, perque ha d'aconseguir I'alliberament 
de la cultura alienada mateixa, de la interiorització deis valors de les clas
ses dominants. L'objectiu no és el de convertir-se en opressors deis 
opressors, sinó que el que cal és aconseguir la humanització de tothom; 
els oprimits s'alliberen ells mateixos, i d'aquesta manera alliberen els seus 
opressors. Representa tota una orientació cultural per a moviments com 
aquells que a Xile varen acabar per confluir en el MAPU, i els que aquí 
se'n varen dir Cristians pel Socialisme. 

Acció cultural per a la llibertat 

La primera obra amb aquest títol també es va publicar a Harvard I'any 
1970. Després, pero, se n'hi varen afegir d'altres. Penguin va compilar i 
publicar una edició anglesa I'any 1972. Les versions castellana (Tierra 
Nueva) i portuguesa (Paz e Terra) són del 1975, la darrera amb altres tex
tos afegits. 

Torna a temes anteriors (conscientizació, cultura del silenci...) pero ara 
des d'una nova perspectiva: I'educació s'ha de concebre com a acció cul
tural. Aquesta acció pot anar dirigida cap a I'alliberament o cap a la dornes
ticació. La posició neutral que pretenen aquells que es refugien enla 
tecnica no existeix. L'alfabetització d'adults no pot ser mecanica ni limitar
se a la lectCHlscriptura; cal orientar-la cap a una lectura crítica de la realitat 
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Canvi 

Es va publicar I'any 1970, a carrec d'América Latina. El 1976 I'edita 
Búsqueda amb el títol -Educación y cambio social-. Freire s'hi planteja les 
característiques del professional que es pot comprometre amb el canvi 
social. Cal que surti del seu context, que I'admiri, per tal que, tot objecti
vant-Io, el transformi. El treballador social pot actuar amb un plantejament 
acrític o també pot orientar-se cap al canvi, que incloura la seva propia 
transformació. 

Educació, alliberament i església 

Fou editada per primera vegada en angles per Study Encounter I'any 
1973. La Aurora en va publicar una traducció en castella al 1974, amb el 
títol "Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana". 
Aquesta mateixa editorial va publicar-ne una altra traducció I'any 1984, 
amb el títol "Las iglesias en América Latina: su papel educativo", en el 1Ii
bre coLlectiu "Educación para el cambio social". 

Els temes que hi trobem són el moviment profetic a l'America Uatina, 
el compromís cristia, I'analisi marxista i el paper del pensament utopic. 
Aquests elements es troben relacionats pel fet que tots impulsen la lIuita 
popular contra I'opressió. 

Cartes, a. Guinea Bis~au. Apunts d'una experiencia 
pedagoglca en proces 

L'any 19n fou publicada en castella per Siglo XXI. Aplega 17 cartes, 
11 al Comissari d'Educació (Mario Cabra!) i 6 a la Comissió Coordinadora 
deis Treballs d'Alfabetització. Més de la meitat del volum la formen una in
troducció i un postscriptum, en que s'analitza una actuació extensa i rigo
rosa dins el contexto 

Tot i que Freire durant els anys setanta vivia a Ginebra, continuava vin
culat als esfor90s d'alfabetització de pa·isos del Tercer Món. A part de Gui
nea Bissau, va coLlaborar amb altres parsos, com ara Angola, Sao Tomé i 
Príncipe. Segons Paulo, és un llibre-informe de I'experiencia no gens bu
rocratic. Ens pot servir d'exemple detallat i qualificat de la manera com ell 
entén la realitat, a la qual s'ha d'orientar I'alfabetització. 

La importancia de lIegir i el procés d'alliberament 

La va publicar en versió castellana Siglo XXll'any 1984 i la versió portu
guesa és de 1982. Inclou set treballs elaborats entre els anys 1968 i 
1981, tres deis quals es troben també a I'esmentada edició catalana 
d"'Educació com a practica de la llibertat" (Eumo, 1987). Hi ha altres lIibres 
que recullen textos d'epoques diferents i que sovint en repeteixen al-
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guns. Només a tall d'exemple, esmentem "Pedagogía y Acción Liberado
ra" (ZVX, 1978), "Educación y Acción Cultural" (ZYX, 1979) i ,he Politics 
of Education" (Berguin and Garvey Publishers). 

"la importancia del acto de leer" es va presentar a la inauguració del 
Congrés Brasiler de Lectura, I'any 1981. És una reflexió molt interessant 
sobre la propia lectura del món i de la lIetra en la seva infantesa, amb re
ferencies a la seva proposta d'alfabetització .• Algunas notas sobre con
cientización" (1984) és un deis escrits on revisa críticament aquest con
cepte i rebat la concepció de I'educació com a motor de la transformació. 

Dialegs sobre educació 

L'edició en portugues és de Paz e Terra i consta de dos volums (1982 
i 1984). És el primer llibre d'una lIarga serie de lIibres parlats, que encara 
no és esgotada; aquest correspon al dialeg amb Sergio Guimaraes, un 
educador brasiler. Aixo no vol dir que abandoni I'elaboració personal de 
"lIibres escrits"; ben al contrari, a hores d'ara n'hi ha quatre en projecte. 

Una de les característiques comunes d'aquestes obres és que tracten 
molta varietat de temes. En el primer volum d'aquesta obra I'autor passa 
revista a I'ensenyament, i acaba defensant el dialeg en qualsevol procés 
educatiu i social. En el segon volum, parla de la tecnologia educativa, els 
mitjans de comunicació, els materials audio-visuals ... 

Reflexió crítica sobre les virtuts de I'educador 

L'edició castellana és de Búsqueda, de I'any 1985. Una de les virtuts 
de I'educador ha de ser la coherencia, entesa com a reducció de la 
distancia entre el discurs i la practica, sense caure, pero, en 
I'absolutització; s'han de contemplar les inevitables dosis d'incoherencia. 
Una altra virtut que ha de tenir és I'actitud crítica enfront de la tensió entre 
subjectivitat i objectivitat, i la vivencia de la tensió entre I'ara i aquí de 
I'educador i I'ara i aquí deis educands. 

Cap a una pedagogia de la pregunta 

La versió portuguesa és del 1985 i la castellana, publicada per La Au
rora, del 1986. Es un dialeg amb Antonio Faúndez, un filosof xile. 

Segons Freire, I'autoritarisme té por de les preguntes a causa de les 
respostes que poden reclamar. Els professors comencem les classes 
responent preguntes que no se'ns han feto Davant d'aquesta pedagogia . 
de la resposta, la solució es troba en una pedagogia de la pregunta. No 
es tracta de burocratitzar les preguntes, per exemple, incloent-ne un 
nombre determinat al currículum, sinó que cal estimular el risc de la inven
ció i la reinvenció, amb el reconeixement de I'existencia com a acte 
d'interrogació. 
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Aquesta escola anomenada vida 

La versió portuguesa és del 1985, publicada per Atica. És un dialeg 
amb Frei 8etto, un destacat representant de la teologia de I'alliberament, 
a la qual Paulo encara se sent molt vinculat. Recullles seves experiencies 
respectives d'educació popular, presó, exili... També hi ha una reflexió 
sobre la seva metodologia i parlen de la seva militancia cristiana i sobre el 
seu somni possible, de que parla tant Freire. 

Pedagogia: dialeg i conflicte 

Hi ha un altre dialeg amb Sergio Guimaraes, ara junt amb Moacir Gadot
ti, un professor universitari brasiler. L'edició en portugues és del 1986, 
publicada per Cortez. Es distancia i es critica I'anomenada educació no di
rectiva. Segons ell, qualsevol practica educativa és directiva en un sentit 
o altre. Proposa una educació emmarcada en els moviments populars, 
que es basi en el dialeg i, per tant, en el conflicte, sempre des de la pers
pectiva de I'intel.lectual organic grarnscia, que suposa un canvi en. relació 
amb les referencies anteriors a un marxisme estructuralista. 

(A part d'aquests, ja han sortit altres llibres dialogats. L'any 1987 es va 
publicar en portugues Por í gosadía: la quotídíanitat del professor. El ma
teix any es varen editar en angles Literacy: Readíng the Word and the 
World i A Pedagogy for Liberatíon, als quals fa referencia I'article de Peter 
Jarvis). 
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