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Em costaria iniciar aquest discurs de presentació de Paulo Freire, a qui 
la Universitat de Barcelona té avui el goig de retre homenatge investint-Io 
Doctor Honoris Causa, sense fer previament tres coses. En primer lIoc, 
agrair molt sincerament rencarrec que se m'ha fet de dirigir-vos aquestes 
paraules. En segon lIoc, referir-me a un deis significats d'aquest acte. 
Paulo Freire sera el primer Doctor Honoris Causa de la Universitat de Bar
celona proposat per la recentment creada Facultat de Pedagogia i per la 
Divisió de Ciencies de rEducació amb el suport de rEscola de Formació 
del Professorat d'EGB i de riCE. Amb una unanimitat total, els centres 
d' aquesta universitat que tenen com a objecte específic la formació 
d' educadors i la recerca pedagogica han volgut honorar-se incorporant a 
la seva comunitat qui és avui, probablement, el pedagog viu més univer
salment conegut i reconegut. 

I com a tercera part d'aquest prolegomen, no vull deixar de confessar 
una certa mala consciencia amb relació als mots que seguiran. Paulo Frei
re ha dit sovint que cal enfrontar-se a una obra, a un tema, a la lectura d'un 
text amb una actitud crítica, de desafiament, problematitzadora. "Llegir 
-diu Freire- és "reescriure i no memoritzar els continguts de la lectura". I 
estudiar "no és un acte de consumir idees, sinó de crear-les i recrear-les", 
un acte que exigeix que qui estudia assumeixi el paper de. subjecte en 
una "relació de dialeg amb rautor del text" (lL, p. 52 i ss.) (1). No sé si en 
la lectura que he fet de robra Freire i en aquesta pres,ntació he assumit 
suficientment el repte de ser crític, d'inte~tar dialogar amb les seves idees 
más que de deixar-me envair per elles. Es possible que en aquest discurs 
es doni la paradoxa que, justament per voler expressar amb fidelitat al
guns deis pensaments de Freire, traeixi una de les voluntats explícites 
d'aquest pensament: que hom s'hi enfronti amb actitud crítica i dialogica. 

Aixo no obstant, possiblement sí que hi ha notables dosis de subjecti
vitat a rhora de seleccionar els aspectes de raportació de Freire que aquí 
es glossaran. A més a més, he optat per intentar ex~osar aquests aspectes 
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parcials per mitja d"una mena d"extensió metonímica que funcioni co"m a 
fil conductor. Aquest fil conductor sera el de la relació teoria-practica. Es a 
dir, parteixo de la hipotesi que gran part de I"aportació pedagogica de 
Freir~ pot ser interpretada des d"un deis se4s elements concrets: la re
cerca d"un nexe dialectic entre I"acció i la reflexió, entre la teoria i la practi
ca. 

Voldria justificar de dues maneres I"elecció d"aquesta mena de leitmo
tiv.: I"una té a veure amb el context academic i institucional d"aquest acte; 
1" altra amb la própia obra de Paulo Freire. 

La relació teoria-practica és un problema important segurament en 
totes les disciplines que es conreen a la universitat, pero en el cas de la 
Pedagogia pren, sens dubte, una rellevancia particular. A la Pedagogia, 
com a altres disciplines que hi són epistemológicament properes, se Ii 
exigeix no solament donar compte amb rigor i sistema de la realitat de 
I"objecte al qual es refereix O"educació), sinó també cercar les formes més 
adequades d"intervenir-hi i reflexionar sobre el sentit d"aquesta interven
ció. A la Pedagogia (o a les Ciencies de I"Educació) se"ls reconeix, doncs, 
una dimensió que és descriptiva i explicativa (teórica, en el sentit fort de la 
paraula), pero també una altra que és practica o tecnica i que s"ha de legi
timar, a més a més, en un marc axiologic. Aquestes dimensions, que clas
sicament es reconeixen en la Pedagogia, no sempre, pero, les trobem re
alment unides i sincronicament imbricades. La freqüent dicotomia entre la 
teoria i la practica, entre 1" acció i la reflexió educatives, malauradament es 
pot exemplificar amb 1" escissió que, a vegades, hi ha entre les que po
dríem anomenar pedagogia academica i pedagogia civi~ és a dir, entre la 
pedagogia teorica que es conrea a la universitat i la realitat de 1" educació 
de cada dia. I aquesta escissió encara es fa més palesa amb la freqüent 
contradicció entre els continguts pedagogics amb que teoricam~nt inten
tem formar els educadors i la practica concreta d"aquesta formació; és a 
dir, entre la pedadogia que es verbalitza i la pedagogia que es practica. 
Per posar un exemple més, que en aquest cas és doblement oportú: no 
és gens estranya en el nostre context la flagrant contradicció d"introduir a 
les nostres classes la pedagogia de Freire mitjanc;ant uns metodes unila
teralment transmissius, narratius, acrítics, a base de comunicats i no de 
comunicació, per fer servir termes sovint utilitzats per Freire. Amb con
ceptes també típicament freirians, sovint es verbalitza una pedagogia pro
blematitzadora, conscientitzadora i alliberadora en un marc metodologic i 
amb unes practiques fonamentalment "bancaries". 

En el context universitari i pedagogic el problema de la relació teoria
practica sembla, dones, altament significatiu i rellevant. Pero aixo és 
només una part d"alló que pot justificar el fet de prendre aquest tema com 
a fil conductor. La relació teoria-practica és una preocupació que travessa 
el pensament pedagogic de Paulo Freire. I no solament la seva obra, sinó 
que també la seva vida pot servir d"exemple de com I"acció i la reflexió 
poden esdevenir inseparables. Freire ha teoritzat, peró també ha encar
nat la relació teoria-practica. Ha aportat reflexions de teoria del coneixe
ment referides a la Pedagogia, ha desenvolupat, de forma més o menys 
sistematica, unateoria de I"educació, ha creat un metode d"alfabetització 
amb derivacions importants a altres ambits educatius i socio-culturals i ha 
posat en practica personalment aquest metode. I el que resulta més signi
ficatiu amb relació al nostre tema és que ha assolit una molt considerable 
coherencia entre totes aquestes vessants del seu pensament i de les 
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seves accions educatives (2). La combinació d'una reflexió teorica pro
funda, amb una aportació metodologica excepcional, i una practica edu
cativa eficéi!C; i compro mesa no és gaire freqüent ni en la historia ni en el 
panorama actual de la Pedagogia .. 

Tot segldit em referiré, en primer lIoc, a alguns moments de la biografia 
de Freire tot exemplificant el que acabo de dir. En segon lIoc, Intentaré 
mostrar que fins i tot elllenguatge, la forma de la seva producció escrita, 
en carta manera reflecte ix aquella dialectica entre teoria i practica. Segui
dament, en~raré ja en alguns continguts del seu pensament i de les 
seves propostes. 1, per acabar, intentaré resumir les que al meu parer són 
les repercussions més fonamentals del seu treball. 

Freire: una vida d' acció i reflexió. 

A Recife, capital de l' estat brasiler de Pernambuco, naixia Paulo Freire 
r any 1921. La crisi economica de 1929 va obligar la seva família a traslla
dar-se a Jaboatao on -diu el mateix Freire- semblava que seria menys difí
cil sobreviure, pero on també va experimentar el que és la fam i va com
prendre la 1am deis altres (MPF, pp. 19-20). Després de realitzar amb 
certes dificlJ~ats els estudis secundaris, fa la llicenciatura en Dret a la Uni
versitat de Pernambuco i durant un temps imparte ix classes de. portu
gues. Als 23 anys es casa. Elza, la seva muller, era mestra de professió i 
va influir de manera determinant en l' opció que féu Freire de deixar l' ofici 
d'advocat per dedicar-se de pie a I'educació. Des de 1946 fins a 1954 
treballa, primer com a Director i després com a Superintendent, al Depar
tament d'Educació i de Cultura de Pernambuco. Allí inicia les experien
cies educatives a partir de les quals s'anira gestant el seu propi metode 
d'alfabetització d'adults. Metode que desenvolupa a partir de 1961 en el 
Moviment de Cultura Popular de Recife i más tard com a Director del Ser
vei d'Extensió Cultural de la Universitat d'aquella mateixa població, en la 
qual també va exercir docencia en Historia i Filosofia de L'Educació. 

En un paragraf, Freire resumeix molt bé el context i la intenció del seu 
matode: -En plena 'cultura del silenci', al Brasil, vaig comenc;ar a elaborar, 
com a home que sóc del Tercer Món, no un metode mecanic per a 
ralfabetització d'adults, sinó una teoria educacional engendrada en les 
entranyes mateixes de la cultura del silenci. Necessariament, havia 
d'ésser una teoria que es pogués convertir, a la practica, no tant en la veu 
d'aquella cultura, sinó en un deis instruments d'expressió d'aquella veu 
encara absent- (ACL, p. 13). En aquest paragraf de Freire hi ha una refe
rimcia al seu context d'origen, que és també el context que ha escollit 
com a destinatari privilegiat del seu pensament i del seu treball: els homes 
i els pobles del Tercer Món; els pobles i els homes que viuen immergits 
en la que Freire descriu com la ·cultura del silenci-. També en aquest pa
ragraf hi ha anunciada una declaració d'intencions i un compromís: 
col.laborar per oferir un instrument d' expressió a aquella veu -encara ab
sent-. Que I'home pugui ·dir la seva paraulau és un deis objectius deis 
processos d'alfabetització i d'acció cultural que Freire ha anat pensant i 
dissenyant des de les seves primeres experiencies. Finalment, en el pa
ragraf citat hi ha també expressada la dinamica entre la teoria i la practica 
per la qual opta Freire: una teoria que es genera directament des de les 
entranyes d'aquella cultura del silenci i que retornara a aquesta realitat 
amb la vocació de contribuir a transformar~a. 
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Els primers resultats obtinguts per r aplicació del metode de Freire 
(300 adults alfabetitzats en un mes i .mig) el popularitzaren de tal manera 
que el Govern Federal decidí donar-hi suport per tal d'estendre'l a tot el 
terrltori brasiler. Per a rany 1964 estava prevista la constitucló de 20.000 
Cercles de Cultura, que alfabetltzarien al voltant de dos milions 
d'analfabets. Pero rany 1964 fou rany del cop d'estat que enderroca el 
govern del president Goulart. la campanya d' alfabetització fou estronca
da i Paulo Freire empresonat. Se'l considera, com ell mate ix ha explicat, 
un -subversiu intencional- i un -traidor de Crist i del poble brasiler- (MPF, 
p. 22). Tristament, la reacció brasilera, que no podia acceptar que un 
educador que explicitava la seva professió de fe catolica optás de forma 
tan decidida pels oprimits, va entendre perfectament, en canvi, que el 
metode pedagogic de Freire no era tan sois un aseptic instrument didac
tic, sinó que d'alguna manera formava part d'un procás global de transfor
mació social i política. 

Després de la presó i deis interrogatoris, Freire pot refu'giar-se a 
rambaixada de Bolívia, des d'on inicia un lIarg exili. De 1964 a 1969 fixa la 
residencia a Xile. Concretament a Santiago ás on data, respectivament el 
1965 i el 1969, les pagines introductories de dues de les seves obres 
más importants: L 'educació com a práctica de la /libertati Pedagogia de 
roprimit la primera té com a referencia fonamentalles experiencies realit
zades al Brasil i la segona constitueix segurament el treball más emblema
tic i conegut de Freire. A Xile és professor de la Universitat de Santiago i, 
a la vegada, assessora i coUabora en els proQrames estatals d'educació 
d'adults. El seu metode, no obstant les resistencies d'alguns sectors de 
la democracia cristiana xilena que titilen Freire de radical i de comunista, 
sera la base principal de les campanyes d'alfabetització que s'estenen 
arreu del país. Igualment, más endavant el seu influx es deixara sentir en 
la reforma del sistema educatiu que es duu a terme durant el govern del 
president Allende. 

Pero abans d'aixo, rany 1969, Freire havia estat nomenat expert de la 
UNESCO i aquell mate ix any impartia classes durant deu mesos a la Uni
versitat de Harvard. Fixa desprás la residencia a Ginebra, on primer ás no
menat Consultor i tot seguit Cap del Departament d'Educació del Consell 
Mundial de les Esglésies. Durant aquests anys, amb r equip de !"Institut 
d'Acci,ó Cultural, va assessorar i participar molt directament en diversos 
programes d' educació d' adults duts a terme, sobretot, en paisos africans 
(Angola, Guinea-Bissau, Cap Verd, Sao Tomé e Príncipe). Aquests pro
grames, desenvolupats en paisos que havien assolit recentment la inde
pendencia, Freire els entenia sempre com a integrants de processos más 
globals de reconstrucció nacional. En una altra de les seves obres més 
importants, la que porta per títol Cartes a Guinea-Bissau, Freire ha explicat 
ampliament la seva participació en un d' aquells programes i ha palesat de 
quina manera es pot fer operativa una col.laboració teorica i tecnica que, 
no obstant ésser forania, respecti escrupolosament i potencri els dinamis
mes autoctons. Freire, amb la seva participació en programes educatius 
de paisos amb una cultura ben diferent de la sava, ha mostrat també com 
la cooperació pot defugir. naturalment, la prepotencia del colonitzador, 
pero també les actituds paternalistes i assistencialistes de qui es creu 
posse"idor de pautes universalment aplicables. Com es fa ben patent en 
els textos on explica la seva coLlaboració amb els pa'isos africans esmen
tats (3), Freire s'acosta a aquestes realitats i aquests pobles amb la ma-
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teixa actitud que sempre ha reclamat per a r educador: r actitud dialogica 
de qui sap que per poder ensenyar ha de comen9ar per reconeixer que 
també pot aprendre d'aquells a qui ensenya. En resum, també aquí Frei
re ha exemplificat com una teoria de la intervenció social i educativa es pot 
construir mitjan9ant el dialeg permanent amb la realitat i les practiques que 
són a l' origen i que seran les destinataries d' aquestes intervencions. 

A principis de r actual decada Paulo Freire ha pogut retornar al Brasil. A 
Sao Paulo, on ha fixat la residencia, ha continuat la tasca pedagogica, que 
s'ha manifestat en diverses publicacions (4) i en la docencia universitaria. 
Corresponent a aquest darrer període cal fer esment també del premi 
-Pau i educació- que la UNESCO Ii concedí rany 1986. 

Teoria i practica en la forma del discurs de Paulo 
Freire. 

S'ha dit que la forma no solament ha de fer possible la funció, sinó que 
també ha de denotar-la. És així com r escriptura de Freire no solament ex
plica una teoria que es va construint dialecticament des de r acció i per 
I'acció, sinó que la propia escriptura, la forma del seu discurs, denota 
aquesta manera de construir la teoria. Elllenguatge, r estil, r estructura, la 
configuració deis escrits de Freire, en certa forma, reflecteixen la voluntat 
constant de no escindir acció i pensament. Un educador que ha fet del 
lIenguatge i de la paraula el centre de la seva reflexió pedagogica no 
podia deixar de ser conscient que la forma com aquesta reflexió 
s'expressa no és independent de la intenció i del contingut que es vol 
expressar. (5) 

Pierre Furter ha parlat del caracter típicament oral i dialogic d'alguns 
escrits de Freire. I no és que els seus lIibres tinguin la forma literaria del 
dialeg, pero sí que el tenen com a origen i com a destinació. Com a desti
nació perque, segons la seva propia voluntat, cal prendre els seus textos 
com un desafiament, com un estlmul que provoqui el dialeg amb rautor. 
-Si per a molts lectors -diu Furter- trobar-se amb Freire és lIegir-lo, la seva 
lectura sUEosa abans que res parlar. No pas parlar de Freire, sinó parlar 
amb ell: (6) 

I el dialeg també és a r origen de les obres de Freire. La seva escriptura 
és un dialeg entre la seva acció i la reflexió que fa sobre ella. EII mateix ha 
afirmat que els seus llibres, de fet, són informes: -Fins avui, cap deis pocs 
llibres que he escrit, sense excepció, no ha deixat de ser una mena 
d'informe, no gens burocratic per cert, de les experiencies realitzades o 
en procés de realització, en diferents moments de ractivitat político
pedagogica a que em vaig comprometre des del comenc;ament de la 
meva joventut-. Aixo escrivia Freire alllibre titulat Cartes a Guinea Bissau. 
Apunts d'una experiencia pedagógica en procés (CGB, p. 236). En 
aquest llibre, que és un veritable work in progress, es mostra clarament 
tot aixo que diem sobre r analogia entre forma i contingut que es troba en 
r obra de Freire . No solament perque la correspondencia que inclou el 1Ii
bre és una forma de dialeg, sinó perque en lIegir-lo hom s'adona directa
ment de la manera com participa Freire en r elaboració i en la realització 
d'un projecte i de com, a la vegada, a partir d'aixo elabora el pensament. 

Pero, a más a més, els llibres de Freire, que són com acabe m de dir un 
dialeg entre el pensament i racció, són també un dialeg en el qual fa inter
venir attres participants: els subjectes de la seva intervenció, els autors de 
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les seves lectures, (7) les persones amb qui col.labora. Freire contínua
ment integra al seu discurs la veu deis subjectes de la seva practica, la 
veu deis oprimits que s' alfabetitzen amb ell. No és gens estrany trobar en 
un llibre de Freire, al costat d'una nota que referencia una citació, per 
exemple, de Hegel o de Jaspers, un text, una frase o una reflexió formu
lada per un camperol que s'alfabetitzava en un Cercle de Cultura. Pero la 
paraula de r analfabet no la integra com a iUustració, exemple o anecdota, 
sinó realment com una font més del seu pensament. I aixo és així, perque 
¡'educador Freire, que s'assumeix simultaniament com a educand, apren 
amb els qui s' alfabetitzen, que són també, aleshores, educands i educa
dors a la vagada. 

Uns altres interlocutors que apareixen a cada nou lIibre de Freire són 
els llibres anteriors (8). Freire, alllarg de la seva obra, ha anat contínua
ment reelaborant el seu pensament i ha tingut la modestia suficient per 
autocriticar-se i per admetre crítiques alienes. Aquesta obertura 
inteUectual, aquesta capacitat d'autocrítica, la fa palesa quan diu que per 
éll mai no hi ha assumptes conclosos. ~És per aixo -ha dit Freire- que 
panso i repenso el procés d'alfabetització sempre com qui es troba en
front d'una novetat, tot i que no sempre tingui novetats de que parlar. 
Pero en pensar i repensar l' alfabetització, penso i repenso la practica en 
la qual estic ficatN (lL, p. 125). Aquesta frase rescrivia Freire rany 1981, 
és a dir, vint anys després d'haver creat un metode d'alfabetització reca
negut com raportació més consistent que mai s'hagi fet a reducació 
d'adults. 

La relació teoria-practica i alguns conceptes nu
clears de Freire. 

Tota la pedagogia de Freire, des deis conceptes més abstractes fins a 
les propostes metodologiques mésconcretes, es fonamenta en una teo
ria del coneixement que ell mateix, aquí i alla, ha anat fent explícita. És 
una teoria del coneixement dialectica, d'arrels clarament marxistes, amb la 
qual pretén superar els dualismes que estableixen una dicotomia insalva
ble entre subjecte i objecte, home i món, consciencia i realitat, teoria i 
practica (9). El concepte marxista de praxi esdevé, en aquest marc, un 
concepte fonamental per a Freire. Un concepte a partir del qual localitza 
allo que és específicament huma -la praxi és ~Ia manera humana d'existir-, 
diu Freire (EC, p. 10)- i que Ii serveix per significar la dialectica teoria
practica: ·Separada de la practica, la teoria és pur verbalisme inoperant; 
desvinculada de la teoria, la practica és activisme cec. Es per aixo mateix 
que no hi ha praxi autentica fora de la unitat dialectica acció-reflexió, prac
tica-teoriaU (lL, p. 30). 1, en un altre lIoc, introduint els conceptes de con
text teór;c i context practic , que podra aplicar després a les situacions 
educatives, Freire escrivia també: ·Cal que la praxi, a través de la qual la 
consciencia es transforma, no sigui pura acció, sinó acció i reflexió. O'aquí 
la unitat entre practica i teoria, en la qual ambdues es van constituint, fent
se i refent-se en un moviment permanent de la practica a la teoria i 
d'aquesta a una nova practica. La praxi teorica no és altra cosa que allo 
que fem, des del context teoric, en prendre distancia respecte a la praxi 
realitzada o que es realitza en el context concreto Es per aixo que la praxi 
teorica només és autentica en la mesura en que no es trenqui el movi
ment dialectic entre ella i la subsegüent praxi a ser realitzada en el context 
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concreto O'aquí que ambdues formes de praxi siguin moments indicoto
mitzables d'un mate ix procés pel qual coneixem críticament" (lG, pp. 12-
13). 

Pero per Freire aquesta teoria del coneixement no' funciona tan sois 
com una fonamentació de I'acció educativa; de fet, per elll'educació im
plica la posada en practica de tal teoria del coneixement, ja que tota situa
ció educativa l' enten com una situació gnoseologica. I aixo, si hom aspira 
a la coherencia, té importants repercussions. EII mateix destaca tres 
coses que es fan impossibles si s' asumeix aquella concepció de la praxi: 
"a) dicotomitzar la practica de la teoria; b) dicotomitzar I'acte de coneixer el 
coneixement avui existent de I'acte de crear el nou coneixement; c) dico
tomitzar ensenyar d'aprendre, educar d'educar-se: (CGB, p. 121). El pri
mer enunciat portara Freire en algun moment a situar-se molt a prop de 
les pedagogies socialistes classiques que reclamaven la unió entre 
I'educació i l'actMtat directament productiva (10). El segon enunciat rela
ciona Freire amb la millor tradició de l' activisme pedagogic que té per lema 
que aprendre és descobrir, re inventar: nNomés hi ha saber en la invenció, 
en la reinvenció, en la recerca inquieta, impacient, permanent que els 
homes realitzen en el món, amb el món i amb els altresH (PO, p. n). Del 
tercer enunciat, que afirma la unitat ensenyar-aprendre, educar-educar
se, ja n'hem dit quelcom i després en direm encara alguna cosa més. 

Seguidament introduirem tres deis nuclis basics del corpus concep
tual de l' aportació freiriana i intentarem mostrar que només són interpreta
bles des de la dialectica teoria-practica que travessa el seu treball. Es trac
ta deis conceptes de conscientització, diá/eg i canvL No són els únics 
conceptes fonamentals, pero, ates que l' obra de Freire és com una com
plexa xarxa nomologica en la qual tots els conceptes estan interrelacio
nats i s'expliquen entre si, els que hem esmentat faran apareixer inevita
blement, ni que sigui de passada, aquells a que aquí no dedicarem una 
atenció específica. 

Consci entitzaci6. 

"Conscientització· és segurament el terme que més s'ha utilitzat per 
caracteritzar la pedagogia de Paulo Freire. El nom del pedagog brasiler 
s'associa automaticament al concepte de conscientització. I aixo és així, 
malgrat que ell mateix ha escrit que la paternitat d' aquest terme no és del 
tot seva i que en uns primers moments qui més va contribuir a la seva di
vulgació internacional no fou el,1 sinó el bisbe Helder Cámara (11). 
També, en alguns articles posteriors a les seves primeres reflexions 
sobre la conscientització, Freire ha sortit al pas de certs malentesos i 
d' algunes mistificacions que aquest concepte ha hagut de suportar, de la 
mateixa manera que també ha exercit r autocrítica respecte a alguns ele
ments deis seus primers textos (12) que podien ser interpretats com una 
forma de subjectMsme o idealisme. (13) 

Precisament, per comprendre de forma correcta el concepte de cons
cientització cal referir-lo al que ja hem dit sobre com Freire entén la relació 
entre la teoria i la practica. En primer lIoc, cal distingir la conscientització de 
la simple presa de consciencia. Aquesta és previa a la conscientització tal 
com rentén Freire, pero no s'hi identifica. "La conscientització és més 
que una simple presa de consciencia. En la mesura en que implica supe
rar 'falses consciencies', és a dir, superar una consciencia semi-
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intransitiva o una consciencia transitiva ingenua, implica una inserció crítI
ca de la persona conscientitzada en una realitat desmitificada· (ACL, p. 
89). En un primer apropament espontani vers el món, rhome encara no 
percep la realitat objectiva com a quelcom críticament cognoscible. Tan 
sois experiencia la seva realitat, s' opera en ell una certa presa de cons
ciencia i adquireix tambá un grau de coneixement d'aquest món. No hi 
ha encara, pero, -com diu Freire- una actitud epistemologlca, 
d'lnterrogacló, deliberadament curiosa. La conscientltzació, que sí que 
requerelx aquesta actitud cognoscitiva, ve a ser el desenvolupament crí
tic de la simple presa de consciencia. ·Com más un hom es conscientitza, 
más desvetlla la realitat, más penetra en r essencla fenomenlca de 
r objecte enfront del qual es troba par analitzar-Io. Es par aixo que la cons
cientització no pot existir fora de la praxi, aixo és, fora de r acció-reflexió, 
com a unitats permanentment dialectitzades que constitueixen la forma 
de ser o de transformar el món que caracteritza els homes· (PAL, p. 60). 

Així, doncs, el concepte de conscientització en Freire implica más 
coses que una simple presa de consciencia de la propia realitat. E:s, en tot 
cas, una presa de consciencia que vol ser objectiva, crítica I compromesa. 
Una presa de consciencia tal que solament es pot adquirir mitjan~ant la 
praxi, i mai únicament per una pura activitat intelJectual deslligada de 
racció concreta (EX, p. 89). Una presa de consciencia, en fi, que implica 
necessariament el compromís del subjecte en el procés de transformació 
de la seva realitat 

Diileg. 

Dialeg és un altre deis conceptes importants i centrals en robra de 
Freire. E:s una paraula que hi apareix constantment: dialeg de rhome amb 
el món, dialeg de r autor amb el lector i, sobretot, dialeg entre educador i 
educand per educar-se conjuntament, mediatitzats pel món. (14) 

La concepció dialógica de racte educatiu ás un deis principals aspec
tes que configuren rantítesi de la concepció bancariade reducació. Con
cepció que Freire va descriure amb aquell arxi-citat decale9 que diu: 
r educador ás sempre qui educa, r educand el qui ás educat: I educador 
ás qui sap, els educands els qui no saben; r educador ás qui pensa, els 
educa:nds són els objectes pensats; r educador és qui parla, els edu
cands els qui escolten docilment, etc., etc. (PO, p. 78). Aquesta concep
ció bancaria, que es materiaJitza en la forma encara dominant de la practica 
educativa actual, esta viciada pel que Freire anomena la malaltia de la nar
ració. L'educació lIavors és només un acte unidireccional de dipositar, de 
transmetre, de narrar; un acte en el qual no hi ha veritable comunicació, 
sinó que reducador fa comunicats, fa diposits en reducand d'un saber ja 
esmorte"it. 

La concepció de r educació defensada per Freire parteix, en canvi, del 
fet que r educació és dialeg, comunicació entre subjectes co~noscents 
enfront d'un objecte cognoscible. I aixo, que vol dir entendre I educació 
com a situació gnoseologica, té dues implicacions importants. La primera, 
com deiem abans, és que cal superar la radical escissió entre el paper del 
qui educa i el paper del qui és educat: .... r educador ja no ás 5015 el qui 
educa, sinó aquell que, en tant que educa, és educat a través del dialeg 
amb r educand, el qual, en ser educat, també educa- (PO, p. 90). La se
gona implicació és que IIavors entre educand i educador no solament es 
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trafica el coneixement que ambdós ja posse'ien sobre l' objecte, sinó que 
els interlocutors elaboren nou coneixement en la interacció que 
s' estableix entre eUs i entre ells i la realitat. 

El nexe entre la praxi i aquesta concepcló del dlaleg educatiu es pot 
establir de diversas maneres. Una d' elles és a partir del ric contingut que 
Freira atribueix a la paraula: -No hi ha paraula veritable -diu Freira- que no 
sigui una unió increbantable entre acció i reflexió i, per tant, que no sigui 
praxi- (PO, p. 103). la paraula escindida de I'acció és només verbalisme, 
xerrameca, I separada de la reflexió impossibilita el dialeg i genera 
l' activisme cee, I acció per l' acció. És la paraula autentica, la que es gene
ra a través del dialeg i la que genera dialeg, la que té com a referencia la 
realitat viscuda i l' acció sobre aquesta realitat, la paraula, en definitiva, que 
pot -pronunciar el món-, com a primer pas per transformar-lo. I amb aixo ja 
introdu'im el tercer tema que havíemanunciat: el del canvi. 

Canvi.. 

Un deis nombrosos llibres que recullen treballs i articles dispersos de 
Freire, el van titular Educació i canvi. Aixo no obstant, el tema de la relació 
entre r educació i el procés de transformació social és present a gairebé 
tota robra de Freire. No podia ser d' a1tra manera ja que la sava pedagogia 
és, com hem dit abans, una pedagogia políticament i socialment compro
mesa. Com tot seguit veurem, per Freire totes les pedagogies tenen un 
abast social i polític, pero a diferencia d'altres que ingenuament es preta
nen neutrals o que astutament volen ocultar o emmascarar lIur depen
dencia i transcendencia polítiques, la de Freire declara de forma oberta el 
seu compromís. Així, dones, la reflexió pedagogica de Freire no podia 
obviar les relacions del sistema social i les estructures polítiques amb 
reducació. De la rica i aprofundida reflexió que fa Freire a rentorn 
d' aquest tema complex, aquí només en diré quatre paraules sobre tres 
aspectes que s'hi refereixen directament: en primer lIoc, sobre la qüestió 
ja encetada de la neutralitat; en segon lIoc, sobre el problema del paper 
de l' educació en el procés de canvi social; en tercer lIoc, sobre la utopia 
tal com Freire r entén. 

Com acabo de dir, per Freire no és pot negar el caracter polític de 
l' educació, així com -afegeixo ara- tampoc no es pot deixar de reconeixer 
el significat educatiu de tota practica política. Aixo, que fins aquí és sola
ment la constatació d'un fet, exigeix la clarificacióde les opcions reals que 
fan els agents: -Tant en el cas del procés educatiu com en el de racte po
lític, una de les qüestions fonamentals és la claredat amb relació a saber a 
favor de qui i de que, i per tant contra qui i contra que, fem l' educació i a 
favor de qui i de que, i per tant contra qui i contra que, desenvolupem 
r activitat política. Com más assolim aquesta claredat a través de la practi
ca, més percebem la impossibilitat de separar el que és inseparable: 
r educació de la política. Entenem aleshores amb facilitat que no és possi
ble ni tan sois pensar r educació sense estar atent a la qüestió del poder
(lL, p. 110). 

Reconeixer que reducació té sempre un abast polític vol dir afirmar 
que reducació no és mai neutral, que sempre és bel.ligerant. No hi ha 
una practica educativa pura, auto noma, deslligada realment d' opcions po-
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lítiques, socials, ideologiques (15). Defensar una suposada neutralitat en 
racció educativa o prové d'una percepció ingenua de la relació entre 
educació i política, educació i societat, o és una trampa ideologica. Com 
ha afirmat Freire, els qui afirmen la neutralitat són precisarnent aquells que 
tenen por de perdre el dret d'utilitzar a favor seu la seva no-neutralitat 
(EX, p. 89). 

Pero Freire matisa encara una mica más. Acceptar la no-neutralitat de 
r educació és reconeixer que no solament no és neutral r educació gene
ricament considerada, sinó que tampoc no són neutrals els metodes, les 
tecniques i els instruments que s'hi utilitzen. t:s important fer aquesta 
precisió perque, si bé avul ja hi ha poca gent que nega la dirnensió políti
ca del fet educatiu, sí que hi ha qui s'esfor~a a propugnar rautonomia, 
I'asepsia política o, en general, axiologica de les tecniques educatives. 
Com Freire va escriure referint-se al seu camp de treball prioritari, 
ralfabetització, -només alguna persona amb mentalitat mecanicista, la 
qual Marx anornenaria 'grosserarnent materialista', podria reduir la tasca de 
ralfabetització d'adults a una acció purament tecnica. Només un enfoca
ment ingenu d' aquesta tasca fóra incapa~ de percebre que no és neutral 
la propia tecnica usada pels homes com a instrument d' orientació en el 
món- (ACL, p. 18-19). 

Reconeguda la dimensió política de r educació, correspon veure ara 
quin lIoc Ii assigna Freire en el procés de transformació social. Aquí hom 
s'enfronta amb el vell i, si es planteja en termes absoluts, segurament irre
soluble i fals problema de r ou o la gallina; ás a dir, de que ás primer: si la 
transformació de r estructura social o el canvi educatiu. Freire, d'una 
banda, ha criticat les practiques educativas que ell bateja com a -accions 
anestesiado res- o -accions aspirina-, les quals, partint d'un cert -idealis
me subjectivista-, tenen com a pressuposit fonamental la iLlusió que és 
possible transformar la consciencia deis homes sense modificar les es
tructures socials (16). Pero Freire tampoc no pot apuntar-se al pessimis
me pedagogic de creure que r educació crítica és del tot impotent per 
coUaborar en un procés de canvi social o que les transformacions estruc
turals han de precedir sempre i necessariament els canvis educatius. El 
sistema educatiu certament reflecteix i contribueix a la perpetuació del 
sistema social del qual forma part, com ha afirmat i analitzat a bastament 
r anomenat paradigma de la reproducció. Pero Freire, tot i acceptant bilsi
cament aquest paradigma, no el fa degenerar en simplificacions mecani
cistes: -Les relacions entre reducació en tant que subsistema i el sistema 
major són relacions dinamiques, contradictories i no mecaniques. 
L' educació reprodueix la ideologia dominant, és veritat, pero no fa sola
ment aixo. ( ... ) Les contradiccions que caracteritzen la societat ( ... ) pene
tren en la intimitat de les institucions pedagogiques en que té lIoc 
r educació sistematica i alteren el seu paper o r esfor~ reproductor de la 
ideologia dominant- (lL p.111). (17) 

De fet, pero, el desllorigador de r antinomia plantejada (canvi educatiu
canvi social) que Freire fa servir és, com sempre, el de la comprensió de la 
dialectica entre home i món, subjecte i objecte, consciencia i realitat (18). 
L'home transforma la seva consciencia, s'educa, en el mateix procés de 
transformació social en el qual.participa no com a objecte sinó com a sub
jecte. -Si abans la transformació social s'entenia en forma simplista -diu 
Freire-, com fent-se amb la transformació primer de les consciencies, com 
si la consciencia fos de fet la transformadora de la realitat, ara la transfor-
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mació social es percep com a procés historic en el qual subjectivitat i ob
jectivitat es lliguen dialecticament" (lL. p. 118). 

Un concepte que també Freire recrea i gue lIiga amb la pedagogia 
transformadora i alliberadora és el concepte d utopia. EII mateix ha afirmat 
el caire utopic de la seva teoria i practica de r educació. La conscientitza
ció, diu Freire, convida a. assumir una postura utopica enfront del món. 
Pero utopia no és per ell una forma d'idealisme, no és quelcom irrealitza
ble; -és la dialectització deis actes de denunciar i d'anur:lciar- (PAL, p. 
62). De denunciar, que vol dir penetrar críticament en la realitat de les es
tructures deshumanitzants i opressores; i d'anunciar, que vol dir desco
brir, a través de la praxi, allo que Freire anomenava a la Pedagogia de 
roprimit r-inedit viable- (PO, p. 142). És per aixo que I'utopisme en el 
qual reconeix Freire la seva pedagogia no és en cap sentit una fugida de 
la realitat, sinó un compromís amb ella per transformar-la. 

Teoria i practica en el metode d' alfabetització. 

En l' aportació pedagogica de Freire hi ha una reflexió teorica sobre 
I'educació, alguns components de la qual ja hem intentat glossar. Freire 
ha portat a terme també accions educatives concretes, com hem vist en 
exposar alguns moments de la seva biografia. 1, en certa forma, entremig 
d'ambdues coses, com a nexe que permet, per un costat, operativitzar la 
teoria i, per un altre, racionalitzar la practica, hi ha el metode 
d' alfabetització creat per ell. Com he dit al principi de tot, totes tres coses 
(teoria, metode i practica) guarden entre si tanta coherencia i Freire les 
combina de tal manera, que es fa difícil referir-s'hi per separat sense 
caure en redundancies. Correspon ara, pero, parlar específicament del 
metode d'alfabetització. 

És ciar que no pretenc ara explicar el metode. En faré només algun co
mentari seguint el fil conductor que m'havia proposat. Concretament, vol
dria emfasitzar dues coses: en primer lIoc, que també el metode mateix es 
genera des de la dialectica teoria-practica. En segon lIoc, intentaré mos
trar que mitjan9ant el metode, a més a més deis continguts concrets de 
ralfabetització o postalfabetització, s'aprén aquella dialectica: I'aplicació 
del metode implica per a r educand i per a r educador -valgui el joc de pa
raules- la practica de la praxi i, per tant, r aprenentage d' aquesta darrera. 

El metode de Freire no és un metode engendrat ni allaboratori ni al 
despatx; com deu haver quedat ciar a la part biografica, Freire crea el seu 
metode a partir de la seva propia experiencia alfabetitzadora. Pero aquest 
origen, de fet, no és tan significatiu com la forma en que Freire, o els al
tres que I'han utilitzat de forma conseqüent, I'han hagut d'anar recreant 
cada vegada. El metode mateix exigeix renunciar a la seva aplicació rneca
nica: -... la practica realitzada en el context A no es fara exemplar en el 
context B sinó a condició que els qui actu'in en aquest context la re-cre'in, 
i refusin així la temptació deis trasplantaments meca ni es i alienants" (CGB, 
p. 104). El metode exigeix, dones, la seva aplicació contextualitzada, i 
aixo no vol dir altra cosa que la necessitat de reelaborar-Io per part deis 
usuaris mateixos. Aquesta reelaboració suposa, per un costat, una previa 
i implicada recerca sobre el context i sobre els qui en seran destinataris 
(obtenció de I'univers vocabular, selecció de les paraules generadores, 
elecció i codificació de les situacions existencials, etc.). 1, per altra banda, 
suposa també la construcció ad hoc deis instruments i materials necessa-
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ris· (quaderns,lamines i material grafic, etc.). El primer moment de J'apli
cació del matode és, per tant, quelcom más que una simple adaptació, és 
realment la seva recreació. (19) 

Igualment, el matode exigeix també inserir-Io dins d'una acció social i 
cultural más amplia que la purament alfabetitzadora. El context del procés 
alfabetitzador és la realitat on s' aplica, pero també en formen part las inter
vencions socials, culturals i polítiques que simultaniament es fan sobre 
aquesta realitat: -L'alfabetització d'adults, segons rentenem nosaltres, 
ve a ser una de les dimensions de r acció cultural alliberadora. Per aixo 
mateix, no pot ni tant sois ser pensada a'iIIadament esta sempre en rela
ció amb altres aspectes de r acció cultural entesa globalment- (CGB, p, 
102). 

Finalment, en la recreació del matode també hi participen els que en 
seran destinataris. No és, dones, només un matode adaptat a ells (20), 
sinó recreat amb ells. Els alfabetitzants són objecte de la recerca que 
comporta r aplicació del matode pero, a la vegada, també en són subjec
te, El matode de Freire i la recerca que racompanya impliquen -el reco
neixement del dret que el poble té a ésser subjecte d~ la investigació 
que procura conaixer-Io millor, i no objecte de la recerca que els especia
listas fan sobre eU- (lL, p. 123). Aixo implica posar en practica una meto
dologia de recerca que possibiliti que els individus sobre els quals 
s'investiga participin activament en el procés d'investigació (21). No és 
gens estrany, dones, que a Freire se'l relacioni, gairebé com un precur
sor, amb les metodologies de recerca que tenen tant predicament en 
r actualitat en el camp de les ciancias humanes i socials, com són la recer
ca-acció, la investigació participativa, etc, (22) 

El segon aspecte que volíem remarcar del matode de Freire és que, 
més enlla de raprenenentatge de la lectura i de rescriptura en 
ralfabetització, o d'una serie de continguts concrets en el procés de pos
talfabetització, allo que el matode realment persegueix és r aprenentage 
de la praxi. De fet, r objectiu del matode és aconseguir, simultaniament 
amb r alfabetització, la conscientització de r alfabetitzant. I conscientitza
ció vol dir, com hem vist abans, penetrar cada cop més profundament i crí
ticament en la realitat per poder-hi actuar: -L' esfor~ de conscientització 
( ... ) és el procés pel qual, en la relació subjecte-objecte, ( ... ) el subjecte 
asdevé capa~ de percebre, en termes crítics, la unitat dialactica entre ell i 
r objecte. Per aixo mateix t .. ) no hi ha conscientització fora de la praxi, 
fora de la unitat teoria-practica, reflexió-acció- (lL, p. 39). Així, dones, 
conscientitzar a través de r alfabetització vol dir aprendre a lIegir una pa
raula que expressi el món, aprendre a reflexionar sobre un text que ex
pressi la propia acció en el món; aprendre, en definitiva, mitjan~ant un me
tode que pretén relligar r acció i la reflexió, a reflexionar críticament i a 
actuar en conseqüencia. 

Repercussions de robra de Freire. 

I ja per acabar aquesta presentació cal afegir encara uns mots entorn a 
les repercussions de robra de Paulo Freire. No ens és gens facil, pero, 
fer una mena de balan~ en aquest sentit. No ho és, en primer lIoc, per la 
magnitud d'aquestes repercussions i, en segon lIoc, perqua a qui us 
parla Ii manca perspectiva en bastants deis terrenys intel.lectuals i practics 
en qua robra freiriana ha tingut una important incidencia. Per altra banda, 
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fer un balan~ sembla que comporti el reconeixement d'una obra acabada 
o d'un pensament que ja ha finalitzat, i obviament aquest no ás el cas de 
Paulo Freire. Aixo no obstant, si no un balan~, sí que cal almenys una 
breu recapitulació que ressumeixi el que és més· substancial de 
l' aportació del subjecte d' aquest acte. 

No hi ha dubte que el terreny on ás més notoria i universalment reco
neguda la contribució de Freire és el de I'educació d'adults. Difícilment 
trobaríem en aquest camp una obra consistent posterior a la divulgació ¡Ir 
ternacional deis seus lIibres que no inclogui referimcies a Freire. No és 
un topic dir que ha esdevingut referencia obligada, perque tampoc no és 
massa agosarat afirmar que l' aportació del pedagog brasiler ha estat la 
más substancial de les realitzades fins ara en I'educació d'adults. 1, a más 
a más d'aquest reconeixement explícit que es fa en forma de citacions bi
bliografiques, d'estudis, tesis i publicacions, d'homenatges, premis i 
actes com aquest mateix, hi ha quelcom que demostra encara més la inci
dencia i el valor de l' obra de Paulo Freire. Molts deis conceptes, idees, 
tecniques i instruments, I'origen i el desenvolupament deis quals es 
troba en Freire, ja han passat a formar part del bagatge que, sovint sense 
fer-ne explícita la paternitat, nodreix contínuament la teoria i la practica de 
I'educació d'adults. És a dir, nnflux de robra de Freire en aquest camp és 
tan considerable que, paradoxalment, sovint ja es manifesta de. forma 
anonima. 

Pero també seria oferir una perspectiva parcial de la incidencia de Frei
re limitar-la a l' educació deis adults. És cert que aquest ha estat el camp 
de treball fonamental de Freire, pero, com passa en el cas de totes les pe
dagogies sectorials o diferencials que gaudeixen de veritable potencia 
heurística, la seva projecció s'ha estes a altres sectors educatius i a la teo
ria pedagogica en general. L' audiencia de Freire, des de les primeres 
obres publicades, ha desbordat el col.lectiu específic deis qui treballen 
en educació d'adults. I aixo, de retruc, ha contribu·it a fer que es comen
cás a valorar i a atendre de forma significativa aquest sector, que tradicio
nalment ha estat marginat tant deis ambits de la pedagogia teorica i acade
mica com del sistema educatiu mateix. 

I encara hem d'estendre més la repercussió de I'obra de Freire. Molt 
coherent i gairebé indestriable amb la seva teoria i practica de r educació, 
Freire ha elaborat també una teoria i practica de r acció social i cultural. Per 
aixo, la seva projecció s'ha fet sentir, igualment, en ranimació socio
cultural, la cultura popular, el desenvolupament comunitari, etc. I tampoc 
no podem deixar d'esmentar la directíssima influencia de Freire en la Teo
logia de l' Alliberació, com els seus propis conreadors han reconegut. 

Finalment, només una observació entorn de r abast, diguem-ne geo
grafic, de la seva influencia. Ates que Freire, com hem vist abans, ha ma
nifestat reiteradament el seu compromís amb el Tercer Món i la majoria de 
les seves actuacions han tingut lIoc en aquest context, no fóra difícil arri
bar a la conclusió que les seves aportacions es limiten exclusivament a 
aquest ambit geografic. Fóra trair Freire no reconeixer el Tercer Món com 
a ambit principal del seu treball, pero també fóra interpretar-lo molt esbiai
xadament limitar la seva influencia a aquests parsos. Si ho féssim així, 
hauríem de considerar que en els pa·isos que s'anomenen desenvolu
pats, la pedagogia freiriana és només una mena d'exotisme, apta per ser 
estudiada pero sense cap transcendencia real. Lluny d'aixo, tambe en 
aquestes zones del món I aportació de Freire s'ha fet ben palesa. En pri-
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mer lIoc, perque, com ja s'ha dit tantes vegades, la geografia del tercer 
món, de fet, s'esténtambé als territoris de les riques i desigualitaries 50-
cietats occidentals. 1, en segon Iloc i fonamentalment, parque, com Freire 
mateix ha dit,la conscientització no és un mite del Tercer Món, sinó un fe
nomén huma; un fenomen del qual, amb el temps i r espai, canvien els 
continguts, pero no el sentit; és a dir, la necessitat que els homes desxi
frin cada cop más profundament la seva realitat per esdevenir, transfor
mant-sa amb ella, subjectes actius de la sava transformació. 

Moltes gracies. 

Notes 

(1) Per referenciar els escrits de Freire que es citaran alllarg del text utilitzaré les 
següents sigles: (EPL) La educación como práctica de la libertad. México, Ed. 
Siglo XXI, 198635 (11 ed., 1969); (PO) Pedagogía del oprimido. Madrid, Ed. Siglo 
XXI, 197819 (11 ed., 1970); (SAC) Sobre la acción cultural. Santiago de Chile, 
ICIRA, 1971; (MPF) El mensaje de Paulo Freire. Teoría y práctica de la liberación. 
Madrid, Ed. Marsiega, 1972 (Textos seleccionados por el INODEP); (EL) 
Educación liberadora. Madrid, Ed. Zero, 1973 (con H. y J.L. FIORI); (IG) Las 
iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia. Buenos 
Aires, Ed. La Aurora, 19753 (11 ed., 1974); (FI) Diálogo Paulo Freire-Ivan /l/ich. 
Buenos Aires, Ed. Búsqueda, 1975; (DM) La desmitificación de la 
concientización. Bogotá, Ed. América Latina, 1975; (ACL) Acción cultural para la 
libertad. Buenos Aires, Ed. Tierra Nueva, 1975; (EC) Educación y cambio. 
Buenos Aires, Ed. Búsqueda, 1976 (amb el títol Cambio, Ed. América Latina, 
sense indicació de la data i la ciutat); (EX) ¿Extensión o comunicación? La 
concientización en el medio rural. México, Ed. Siglo XXI, 198514 (1 1 ed., 1977); 
(PAL) Pedagogía y acción liberadora. Madrid, Ed. Zero, 1978; (CGB) Cartas a 
Guinea-Bissau. Apuntes para una experiencia pedagógica en proceso. Madrid, 
Ed. Sifllo XXI, 1978 (1 1 ed., 1977, México); (IL) La importancia de leer y el 
proceso de liberación. Madrid, Ed. Siglo XXI, 1984; (VE) Reflexión crítica sobre 
las virtudes del educador. Buenos Aires, Ed. Búsqueda, 1985; (PE) The politícs 
o, Education. London, MacMillan Publishers Ltd., 1985. 
(2) En el text d"una conferencia donada rany 1985 sobre les virtuts de 
reducador, Freire destacava la coherencia com una d"elles: "La primera virtut o 
qualitat que m" agradaria subratllar, que no és facil de ser creada, és la virtut de la 
coherencia entre el discurs que es parla i que anuncia ropció i la practica que 
hauria de confirmar el discursa (VI, p. 6). 
(3) A més a més del lIibre citat abans, on Freire explica la seva coLlaboració a 
Guinea Bissau, en un text inclas a IL (pp. 125-176) dóna compte de rexperiencia 
realitzada a Sáo Tomé e Príncipe: "El pueblo dice su palabra o la alfabetización 
en Sáo Tomé e Príncipe." 
(4) A més a més de les obres recents que ja són referenciades a la nota núm. 1, 
cal citar els que s"han anomenat "lIibres parlats" de Freire: (amb S. Guimaráes), 
Sobre educa~áo, 2 vols., Rio de Janeiro, 1982 i 1984; (amb A. Faúndez), Hacia 
una pedagogía de la pregunta, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1986 (ed. original en 
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portugues, 1985); (amb F. Betto), Essa escola chamada vida, Sáo Paulo, Ed. Ati
ca, 1985; (amb M. Gadotti i S. Guimaráes), Pedagogia: diálogo e conflito, Sáo 
Paulo, Cortez-Autores Associados, 1986; (amb 1. Shor), A Pedagogy for Libera
tion. Dialogues on Transforming Education, Massachusetts, Bergin-Garvey, 
1987. Sobre aquestes darreres obres de Freire, J. A. FERNANDEZ: "Paulo Freire: 
la reinvenclón del diálogo", Comunidad Escolar, 13-19 d'abril, 1987, p. 9; i A. 
MONCLÚS: Pedagogia de la contradicción: Psulo Freire. Barcelona, Ed. Anthro
pos, 1988, pp. 126 i ss. 
(5) Per Freire el lIenguatge i els mots no són neutres, i per aixo sovint sotmet a 
crítica el propi lIenguatge pedagegic i es guarda prou d'utilitzar certes paraules. 
Així, per exemple, els lIocs on es materialitzen els processos d'alfabetització 
segons el seu matode, Freire no els va voler anomenar escoles sinó "cercles de 
cultura", ja que la paraula "escola" acumula un conjunt de significacions que no 
solament no donen compte de les característiques que ha de tenir el context 
d' alfabetització, sinó que connoten exactament les oposades(EPL, p. 98). Igual
ment, Freire sovint ha criticat rús de certes metafores (la "malaltia" o la "plaga" 
de ranalfabetisme que cal "eradicar", "alimentar resperit", "digerir el coneixe
ment" , etc.) perles concepcions de reducació que expressen (per exemple, 
ACL, p. 20-21). 
(6) P. FURTER: "Paulo Freire. Un hombre controvertido", a Perspectivas, vol. XV, 
núm. 2, 1985, p. 327. 
(7) No és difícil resseguir diacronicament les influencies inteLlectuals de Freire a 
partir de les citacions que fa en els seus lIibres. No són citacions per explicitar 
erudició, sinó per referenciar pensaments que Ii faciliten seguir pensant per si 
mateix. És for9a heterogenia la lIista de corrents i autors que han nodrit la seva 
reflexió; per exemple: el personalisme (Mounier, Maritain ... ), rexistencialisme 
(Jaspers, Sartre, Marcel ... ), el marxisme (Marx, Lenin, Mao-Tse-Tung, Luckacs, 
GOldman, Althusser, Schaff ... ), rEscola de Frankfurt (Fromm, Marcuse), líders i 
pensadors del tercer món (F. Fanon, C. Torres, "Che" Guevara, A. Cabral, J. Nye
rere ... ) i altres fil6s0fs i inteLlectuals com Husserl, Manheim, Teilhard de Char
din, Popper, Chomsky, etc. 
(8) I també Freire és interlocutor d'ell mateix quan, en alguns textos autobiogra
fies, utilitza el record de la propia infancia com a referencia de la seva reflexió 
sobre r acte de lIegir la paraula i de lIegir el món. Un preciós exemple d' aixo són 
les pagines autobiografiques que va incloure en un treball de 1981 titulat "La im
portancia de racte de lIegir", que es troba en elllibre que porta el mateix títol (IL, 
pp. 95 i ss.). 
(9) " ... Aquí ens trobem amb un deis problemes fonamentals que sempre han pre
ocupat la filosofia i, en especial, la filosofia moderna. Em refereixo a la qüestió de 
les relacions entre subjecte i objecte, consciencia i realitat, pensament i ésser, 
teoria i practica. Tota temptativa per comprendre aquestes relacions que es fon
amenti en el dualisme subjecte-objecte, negant així la unitat dialectica que hi ha 
entre ells, és incapa9 d'explicar en forma coherent aquestes relacions" 
("Concientización i liberación: una charla con Paulo Freire", a IL, p. 26.). 
(10) "En cert moment, ja no s'estudia per treballar ni es traballaper estudiar: 
s'estudia en treballar. S'instaLla lIavors, vertaderament, la unitat entre practica i 
teoria. Pero -cal insistir-hi- el que la unitat entre practica i teoria eliminara no és 
restudi en tant que reflexió crítica (teorica) sobre la practica realitzada o en curs 
de realització, sinó la separació entre runa i raltra. La unitat entre la practica i la 
teoria planteja, d'aquesta manera, la unitat de rescola (de qualsevol nivell que 
sigui), en tant que context te6ric, i r activitat productiva, en tant que dimensió del 
context concret" (CGB, pp. 32, també pp. 123 i ss.). 
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(11) O' aquest tema en parla Freire a r article "Notas sobre la palabra concientiza
ción" a PAL, p.56., 
(12) Sobretot de La educación como práctica de la Iibertat Abans que es publi
qués aquest llibre, Freire ja havia escrit per m revistes sud-americanes una serie 
d'artiCles en els quals apareixia el mot "conscientització"; per exemple: "Alfabe
tización de adultos y concientización" (Mensaje, Chile, núm. 142, 1965, pp. 494-
501), "Contribución al proceso de concientización en América Latina- (Cristianis
mo y sociedad. Montevideo, 1968). Cal veure també "CUltural Action and Con
cientization" a PE, pp. 67-96 (originalment aparegut a la Harvard Educational Re
view, vol. 40, núm. 3, 1970, pp. 452-477). Alguns treballs posteriors en els quals 
reelabora i clarifica aspectes mal interpretats del concepte de conscientització 
són: el ja citat "Notas sobre la palabra concientización"; un article amb un títol 
molt similar a r anterior pero de contingut diferent, "Algunas notas sobre concien
tización" a IL, pp. 88-93 i FI, pp. 25-35 (publicat originalment per Risk, Ginebra, 
1975); "Desmitificación de la concientizaciónn a PAL, pp. 68-86 i OM, pp. 7-29 
(conferencia pronunciada a Cuernavaca, Mexic, 1971). 
(13) •... la impressió que tinc és que el procés d'aprotundiment de la presa de 
consciencia apareixia en certs moments de la meya practica (a causa de raons 
sOcio-historiques) com a quelcom su bjectiu. ( ... ) Em vaig autocriticar quan vaig 
veure que semblava que jo creia que la percepció crítica de la realitat ja en signifi
cava la transformación (VE, p. 10). 
(14) La frase exacta que sempre se cita de Freire és: •... ningú no educa ningú, 
així com tampoc ningú no s'educa a si mateix, els homes s'eduquen en comunió, 
mediatitzats pel món· (PO, p. 90). 
(15) No cal advertir que el caire políticament bel.ligerant de reducació que Freire 
reconeix no significa que defensi que reducació és indefectiblement un procés 
de manipulació. La pedagogia conscientitzadora, sense perdre un caracter 
polític, representaria precisament I'antítesi d'una practica manipuladora, ·cosi
ficadora·, etc. Cfr. EX, pp. 89 i SS., IL, 112, etc. 
(16) IG, p. 6. Freire, com hem dit abans, reiteradament ha sortir al pas d'algunes 
interpretacions subjectivistes i reaccionaries que s'han fet de la pedagogia de la 
conscientització expressada en els seus primers textos, que són aquells en els 
quals, com ell mateix ha reconegut, la dimensió política de I'educació és menys 
tractada (Cfr. IL, p. 25). Oe tota manera, ni en aquests primers treballs Freire no 
sosté cap mena de pedagogisme que confri il.lusOriament en algun tipus de poder 
"miracl,llós· de reducació per transformar la societat (Cfr. EPL, especialment la 
nota 4 de la pagina 82). 
(17) Sobre aquest punt és il.lustratiu de la posició de Freire el debat amb 1. lIIich i 
altres reprodu"it a FI, pp. 43 i ss. 
(18) Na fa estrany, en aquest context, que Freire algun cop s'hagi referit a la ter
cera tesi de Marx sobre Feuerbach. Per exemple, a EX, p. 85. 
(19) L'emfasi que fem en aquest punt respecte a la peculiaritat del metode freiria 
es justifica si pensem que el que succeeix a vegades en r aplicació deis metades 
educatius no és ni tan sois que es sotmetin a una simple adaptació al context i 
als destinataris, sinó que el que es fa és pretendre adaptar el context i els desti
nataris al metode. La historia de reducació d'adults és desgraciadament exem
piar en aquest sentit. 
(20) Un exemple puntual pero ben il.lustratiu és la insistencia de Freire que els 
instruments que s'utilitzin per a I'alfabetització i postalfabetització incloguin tex
tos deis alfabetitzants mateixas. 
(21) Ja en la Pedagogía de roprímít, escrivia: ·La metodologia que defensem exi
geix ( ... ) que, en el flux de la investigació, ambdós se'n facin subjectes, tant els 
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investigadors com els homes del poble que, aparentment, en serien I'objecte. 
Com més assumeixin e~s homes una postura activa en la recerca tematica, més 
aprofundeixen la seva pressa de conciencia entorn de la realitat .. ." (p. 131). 
(22) Cfr. ·Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a faze-Ia a tra
vés da at;(áo· a C. RODRíGUEZ BRANDAO (comp.): Pesquisa participante. Ed. 
Brasiliense, 1981. 
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~ Este texto correspon
de al discurso de pre
sentación leído por su 
autor en el acto de in
vestidura del prof. 
Paulo Freire como Doc
tor Honoris Causa por 
la Universidad de Bar
celona. En él se resu
men y comentan algu
nas de las principales 
aportaciones del peda
gogo brasileño a partir 
de un hilo conductor 
que, según el autor del 
texto, atraviesa la vida 
y la obra de Pualo Frei
re: la relación teoría
práctica. Después de 
justificar la elección de 
esta suerte de leitmo
tiv , se exponen algu
nos datos biográficos 
de Freire que pueden 
ejemplificar la búsque
da constante del nexo 
entre la acción y la re
flexión educativas. En 
segundo lugar, se in
tenta mostrar que in
cluso el lenguaje o la 
forma de la producción 
escrita de Paulo Freire 
reflejan la dialéctica 
entre la teoría y la prác
tica. Seguidamente, a 
través de este mismo 
hilo conductor, se in
terpretan tres concep
tos fundamentales en 
su obra (concientiza
ción, diálogo y cambio) 
y las líneas generales 
del método de alfabeti
zación creado por Frei
re. Por último, se hace 
una recapitulación ge
neral de las repercusio
nes de la aportación 
freiriana. 
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Abstracts 

Ce texte constitue le 
discours de présenta
tion que I'auteur lut lors 
de I'acte d'investiture 
du professeur Paulo 
Freire comme Doctor 
Honoris Causa par 
I'Université de Barcelo
neo On y trouve le résu
mé et le commentaire 
de quelques uns des 
principaux apports du 
pédagogue brésilien, a 
partir d'un fil conduc
teur qui, selon I'auteur 
du texte, parcourt la 
vie et I'oeuvre de Paulo 
Freire: le rapport théo
rie-pratique. Apres 
avoir justifié le choix 
d'un telleimotiv, 
I'auteur foomit quel
ques données biogra
phiques de Freire sus
ceptibles d'il/ustrer la 
recherche constante 
d'un Iien entre I'action 
et la réflexion éducati
ves. Ensuite, iI essaie 
de montrer que la lan
gue ou la forme de la 
production écrite de 
Paulo Freire refletent 
aussi la dialectique 
entre théorie et prati
que. 1/ interprete apres, 
toujours au moyen de 
ce meme til conduc
teur, trois concepts 
fondamentaux de son 
oeuvre (conscientisa
tion, dialogue et chan
gement) et les traits 
généraux de la métho
de d'alphabétisation 
crée par Freire. Finale
ment, iI fait une récapi
tulation générale du re
tentissement de 
I'oeuvre de Freire. 

This text is the intro
ductory speech read 
by the author for the in
vestiture of Prof. Paulo 
Freire as Doctor Hono
ris Causa by the Uni
versity of Barcelona. It 
contains a summary 
and discussion of 
some of the main con
tributions made by the 
Brazilian pedagogue 
based on a guiding 
thread which, accor
ding to the author of 
the text, runs throug
hout the lite and work 
of Paulo Freire: the re
lation between theory 
and practice. Afler jus
tifying the choice of 
this sort of leitmotif, 
the author gives a few 
biographical data on 
Freire that exemplify 
the constant search for 
the link between edu
cational action and re
f1ection. Secondly, the 
author attempts to 
show that the very lan
guage or form o, Paulo 
Freire's written work re
f1ects the dialectics 
between theory and 
practice. Then, fol/o
wing this same guiding 
thread, three funda
mental concepts of his 
work are interpreted 
(awareness, dialogue 
and change) and the 
generallines of the Iite
racy method created 
by Freire are discus
sed. Final/y, the text 
concludes with a gene
ral recapitulation of the 
repercussions of Frei
re's contribution. 
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