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Paulo Freire (1921–1997) jest jednym z nielicznych pedagogów latynoamery-
kańskich, których idee i twórczość dostrzeżone zostały przez polskie środowisko 
naukowe. Choć do chwili obecnej żadna z jego książek nie doczekała się przekładu 
w całości, w rodzimym czasopiśmiennictwie pojawiają się teksty analizujące myśl 
pedagogiczną Brazylijczyka. Już równo 40 lat temu na łamach „Oświaty Doro-
słych” (nr 5/1976) swój artykuł pt. Problemy alfabetyzacji funkcjonalnej we współ-
czesnym świecie (Poglądy Paulo Freire) opublikowała Eugenia Anna Wesołowska. 
Istotny wkład w przybliżanie spuścizny autora Pedagogii uciśnionych, zwłaszcza na 
gruncie pedagogiki emancypacyjnej, ma bez wątpienia Hanna Zielińska-Kostyło. 
Odwołania do twórczości Brazylijczyka to częsta praktyka w pracach poruszają-
cych temat alfabetyzacji, nierówności, roli edukacji w transformacji i demokraty-
zacji społeczeństw. 

Problemy społeczne, jakie dostrzegał Paulo Freire, i których rozwiązania upa-
trywał we właściwie rozumianej edukacji, są nadal obecne w wielu regionach 
Brazylii oraz pozostałych krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Nie dziwi więc 
fakt, iż jego idee w dalszym ciągu stanowią punkt odniesienia dla tamtejszych ba-
daczy oraz praktyków oświaty. W niniejszy kontekst wpisuje się wydany w 2015 r. 
w Limie Diccionario. Paulo Freire, słownik tematyczny dedykowany brazylijskie-
mu pedagogowi. 

Publikacja ta jest hiszpańskim tłumaczeniem książki wydanej wcześniej już 
dwukrotnie w jęz. portugalskim (Dicionário Paulo Freire, Autêntica Editora, Belo 
Horizonte 2008, 2010) oraz raz w przekładzie na jęz. angielski (Paulo Freire En-
cyclopedia, Rowman & Littlefield Publishers 2012). Wydawcą omawianej tu wersji 
jest Rada ds. Oświaty Ludowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (Consejo de 
Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL), do 2012 r. funkcjonują-
ca jako Rada ds. Edukacji Dorosłych w Ameryce Łacińskiej (Consejo de Educación 
de Adultos de América Latina). Jest to stowarzyszenie założone formalnie w 1982 r. 
skupiające obecnie 195 organizacji obywatelskich i ruchów społecznych działają-
cych na terenie 21 krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wśród głównych celów 
przyświecających Radzie jest upowszechnianie oświaty w regionie oraz działania 
na rzecz szeroko rozumianej demokratyzacji społeczeństw latynoamerykańskich. 
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Dla lepszej organizacji podejmowanych inicjatyw CEAAL wyszczególnił w swej 
strukturze sześć dużych podregionów (Region Andyjski, Brazylia, Karaiby, Ame-
ryka Środkowa, Meksyk oraz kraje Cono Sur, czyli Argentyna, Chile, Paragwaj 
i Urugwaj), które realizują projekty społeczno-edukacyjne na swoim terenie. Waż-
nym forum sprzyjającym debacie oraz integracji środowiska tworzącego CEAAL 
jest regularnie wydawane czasopismo pt. La Piragua. Revista Latinoamericana y 
Caribeña de Educación y Política. Nie bez znaczenia, zwłaszcza w kontekście pre-
zentowanej tu publikacji, jest fakt, iż jednym z inicjatorów powołania do życia 
Rady oraz jej pierwszym przewodniczącym był właśnie Paulo Freire.

Redaktorzy słownika – Danilo R. Streck, Euclides Redin, Jaime José Zitko-
ski – to doświadczeni badacze, profesorowie brazylijskich uniwersytetów, mający 
za sobą staże podoktorskie na europejskich i północnoamerykańskich uczelniach. 
Publikacja zawiera 230 tematów (haseł), których opracowania podjęło się łącznie 
104 autorów. Większość osób zaproszonych do współpracy to reprezentanci bra-
zylijskiej nauki, w tym m.in. wdowa po pedagogu, propagatorka jego twórczości, 
Ana María Araújo „Nita” Freire oraz Moacir Gadotti, dyrektor Instytutu Paulo 
Freirego. W przypadku osób wywodzących się z innych krajów, opracowania po-
szczególnych haseł podjęli się m.in. Henry A. Giroux, Peter McLaren, Peter Mayo, 
oraz Carlos Alberto Torres. Część właściwą słownika poprzedza esej przybliżający 
sylwetkę pedagoga, opracowany przez wymienioną wcześniej trójkę redaktorów. 

O wyborze konkretnych haseł (tematów) decydowało znaczenie jakie zajmują 
one w twórczości Paulo Freirego oraz częstotliwość ich występowania. W słowni-
ku znajdują się również terminy rzadziej używane przez Brazylijczyka, niemniej 
– zdaniem autorów – mające istotne znaczenie w zrozumieniu jego rozważań pe-
dagogicznych. Pod każdym z haseł pojawia się bibliografia zawierająca te prace, 
do których odwoływał się konkretny autor. 

Warto zamieścić w tym miejscu wykaz niektórych tematów omówionych 
w prezentowanej tu publikacji. Czytelnicy zaznajomieni z nurtem pedagogiki 
emancypacyjnej bez trudu odnajdą tutaj typowe dla niej wątki i motywy. Na ła-
mach słownika poszczególni autorzy podjęli się bowiem opracowania m.in. ta-
kich haseł jak: Alfabetización (Alfabetyzacja); Alienación (Alienacja); Analfabe-
tismo (Analfabetyzm); Autonomía (Autonomia); Autoritarismo (Autorytaryzm); 
Cambio/transformación social (Zmiana/transformacja społeczna); Codificación/
decodificación (Kodyfikacja/dekodyfikacja); Comunicación (Komunikacja); Con-
cientización (Uświadamianie); Contradicción (Sprzeczność); Cultura del silencio 
(Kultura milczenia); Derechos humanos (Prawa człowieka); Diálogo/dialogicidad 
(Dialog/dialogiczność); Educación bancaria/educación problematizadora (Edu-
kacja bankowa/edukacja stawiająca problemy); Educación de adultos (Edukacja 
dorosłych); Emancipación (Emancypacja); Esperanza (Nadzieja); Exclusión social 
(Wykluczenie społeczne); Experiencia (Doświadczenie); Humanización/deshumani-
zación (Humanizacja/dehumanizacja); Indignación (Oburzenie); Identidad cultural 
(Tożsamość kulturowa); Justicia/justicia social (Sprawiedliwość/sprawiedliwość 
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społeczna); Liberación (Wyzwolenie); Liderazgo (Przywództwo); Método Paulo 
Freire (Metoda Paulo Freirego); Oprimido/opresor (Uciśniony/ciemiężca); Peda-
gogía de la esperanza (Pedagogia nadziei); Pedagogía del oprimido (Pedagogia 
uciśnionych); Poder (Władza); Resistencia (Opór); Revolución (Rewolucja); Silen-
cio (Milczenie); Síntesis cultural (Synteza kulturowa); Situaciones límite (Sytuacje 
graniczne); Sociedad (Społeczeństwo); Solidaridad (Solidarność); Subjetividad/ob-
jetividad (Subiektywnośc/objektywność); Sujeto/objeto (Podmiot/przedmiot); Tema 
generador (Temat generatywny); Teología de la liberación (Teologia wyzwolenia); 
Teoría crítica (Teoria krytyczna); Trabajo (Praca); Unidad en la diversidad (Jedność 
w różnorodności); Utopía (Utopia).

Publikacje mające formę słowników, leksykonów czy encyklopedii rządzą 
się swoimi prawami i rzadko kiedy są w stanie w pełni zadowolić wszystkich 
czytelników. Krytyka związana z brakiem – czy obecnością – konkretnych haseł, 
ze zbyt powierzchownym – rzadziej zbyt pogłębionym – ich potraktowaniem, wpi-
sana jest w naturę tego typu wydawnictw. Nie jest zresztą ich rolą maksymalnie 
dogłębne przedstawienie danej problematyki. Jest nią raczej, i tak dzieje się w tym 
przypadku, zarysowanie pewnych zjawisk i zaproszenie czytelnika do dalszych 
poszukiwań. Z uwagi na fakt, iż każde z zamieszczonych w publikacji haseł ma 
swoje oparcie w literaturze przedmiotu, z wyborem kolejnych lektur zaintereso-
wane osoby nie powinny mieć żadnych problemów. 
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